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ABSTRACT. Eleven different patterns of cube nets have not been recognized by the 

majority of students (Sadiq 2006). In the field, learning of nets were introduced using a 

model of a cube. The media is cut along its edges  so as to form a cube net. To find a 

pattern of other cube nets , it needs more similar media. The use of such media is less 

effective to find a wide variety of nets cube pattern. Media bolsters colored cubes (Meku-

Guwa) is proved to be effective as an alternative to overcome these problems (Rohim, 

2015) and (Kohar, 2011). One Meku-Guwa can specify various kinds of nets cube 

pattern. The nets of cube formed will lead students in finding the surface area of the cube 

concept. This research aims to develop an instructional design or local instruction theory  

. The subjects were 5-B class VIII MTs Amanatul Ummah Surabaya. The method used in 

this research is design research. Based on the validation process, the instructional design 

developed satisfies valid criterion, so it can be tested further. Before field test, the design 

is tested on a small group of 5 students. The results show that this learning design can be 

well implemented by students.  

 

Keywords: design research, nets of cube, surface area of cube, cube media bolsters color. 

 

ABSTRAK. Sebelas pola berbeda jaring-jaring kubus belum dikenali sebagian besar 

siswa (Shadiq, 2006). Di lapangan, pembelajaran jaring-jaring kubus dikenalkan dengan 

suatu media yang berbentuk kubus. Media tersebut dipotong berdasarkan rusuknya 

sedemikian sehingga terbentuk satu jaring-jaring kubus. Untuk menemukan pola jaring-

jaring kubus yang lain dibutuhkan media lagi yang serupa. Penggunaan media seperti itu 

kurang efektif untuk menemukan berbagai macam pola jaring-jaring kubus. Media kubus 

guling berwarna (Meku-Guwa) terbukti efektif sebagai salah satu alternatif untuk 

mengatasi permasalahan tersebut (Rohim, 2015) dan (Kohar, 2011). Satu Meku-Guwa 

dapat menentukan berbagai macam pola jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus yang 

terbentuk ini, akan mengarahkan siswa dalam menemukan konsep luas permukaan kubus. 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan suatu desain pembelajaran atau teori 

pembelajaran lokal (local instruction theory). Subjek penelitian ini adalah 5 siswa kelas 

VIII-B MTs Amanatul Ummah Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian desain. Berdasarkan proses validasi, desain pembelajaran yang 

dikembangkan peneliti mempunyai kriteria valid, sehingga dapat diujicobakan. Sebelum 

diujicoba lapangan, desain ini diujicoba pada kelompok kecil beranggotakan 5 siswa. 

Hasilnya, desain pembelajaran dapat digunakan dengan baik oleh siswa. 

 

Kata Kunci: desain pembelajaran, jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus, media 

kubus guling berwarna.  
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1. PENDAHULUAN 

Geometri merupakan cabang matematika yang diajarkan mulai dari 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Chamidah (2008:2) mengatakan 

bahwa Geometri merupakan salah satu materi matematika sekolah yang tidak 

hanya berhubungan dengan matematika semata, tetapi juga berhubungan dengan 

pengetahuan lain. Materi Geometri sekolah menekankan pada pengukuran dan 

pengembangan informal dari konsep dasar yang dibutuhkan siswa. NCTM 

merekomendasikan bahwa pengajaran Geometri seharusnya memasukkan 

Geometri dimensi tiga dan memberi kesempatan untuk siswa dalam menggunakan 

kemampuan spasial guna menyelesaikan masalah. Kemampuan spasial juga 

sangat erat hubungannya dengan prestasi akademik, khususnya matematika. 

Tambunan (2006) mengatakan bahwa dengan kemampuan spasial yang baik dapat 

membantu dalam memahami konsep-konsep matematika.  

Peneliti melakukan observasi di kelas VIII-A MTs Amanatul Ummah 

Surabaya mengenai pemahaman siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Hasil 

yang diperoleh adalah (1) masih banyak siswa yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu sebesar 70, (2) skor 

uji coba tes materi kubus memberikan hasil yang tidak memuaskan. Sebesar 

73,33% siswa yang artinya 22 dari 30 siswa belum tuntas dalam mempelajari 

materi kubus. Hasil ini benar-benar sangat memprihatinkan. Peneliti kemudian 

melakukan wawancara dan pengamatan di lapangan dan hasilnya sebagai berikut: 

(1) siswa mengalami kesulitan dalam menentukan jaring- jaring kubus. (2) siswa 

mengalami kesulitan dalam membedakan rumus luas permukaan dan volume 

kubus. (3) siswa hafal rumus namun tidak tepat dalam menggunakannya.  

Terjadinya kesulitan dan kesalahan matematika siswa adalah sebagai 

akibat pembelajaran yang “kurang bermakna”. Masalah ini telah dikaji oleh 

banyak peneliti, diantaranya Brodie (2010); Bingolbali (2010); dan Ilma (2009). 

Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses sistematis dan terencana yang 

dirancang oleh guru untuk membelajarkan siswa sehingga siswa mampu: (1) 

mengonstruksi pengetahuan baru melalui pengaitan dengan pengetahuan lama, (2) 

memahami materi lebih dari sekedar tahu, (3) mampu menjawab apa, mengapa, 
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dan bagaimana; (4) menginternalisasi pengetahuan ke dalam diri sedemikian 

hingga membentuk perilaku, dan (5) mengolah perilaku menjadi karakter diri. 

Dalam hal ini peranan guru adalah (1) mengaitkan materi yang diajarkan dengan 

pengetahuan lama yang dimiliki oleh siswa, (2) menjadi pembangkit belajar, (3) 

memberikan scaffolding ketika dibutuhkan oleh siswa, dan (4) menjadi pemicu 

berpikir bagi siswa. 

Susilo (2014) mengatakan bahwa pembelajaran merupakan proses yang 

membutuhkan berbagai sumber untuk penunjang keberhasilan belajar. Sumber 

belajar yang dibutuhkan juga sangat beragam sesuai dengan materi dan kondisi 

pembelajaran. Semakin lengkap sumber belajar yang digunakan akan semakin 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal. Salah satu sumber 

belajar itu adalah media pembelajaran. 

Penggunaan media di dalam kelas akan membantu siswa memahami 

materi secara lebih mendalam dan utuh. Pemahaman yang disertai dengan 

kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami melalui media, akan 

lebih baik. Lebih lanjut, sikap positif siswa terhadap materi maupun pembelajaran 

di kelas dapat ditingkatkan. Media dalam pembelajaran di kelas akan menjadi 

lebih menarik. Hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap 

ilmu pengetahuan dan proses pencarian ilmu itu sendiri (Susilo, 2014). Hamalik 

(1994) juga mengemukakan bahwa pemakaian media dalam pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap 

siswa. 

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang penggunan media untuk 

menemukan jaring-jaring kubus. Penelitian yang dilakukan oleh Riana (2013). 

Media yang dipakai adalah berupa bangun kubus. Melalui imajinasi siswa, siswa 

membuat jaring-jaring kubus pada kertas berpetak dan menemukan rumus luas 

permukaan kubus. Penelitian Widjayanto (2014) yang berjudul peningkatan hasil 

belajar materi jaring-jaring balok dan kubus dengan menggunakan media karton 

berpetak. Penggunaan media ini juga membutuhkan daya imajinasi siswa. kedua 
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penelitian itu berhasil meningkatkan prestasi siswa, akan tetapi siswa belum 

mengetahui secara luas tentang pola jaring-jaring kubus itu sendiri.  

Media kubus guling berwarna adalah salah satu media yang efektif yang 

dapat membantu siswa menemukan berbagai pola berbeda dari jaring-jaring kubus 

(Rohim, 2015) dan (Kohar, 2011). Jaring-jaring yang sudah ditemukan siswa akan 

membantu siswa menemukan konsep luas permukaan kubus. Pembelajaran seperti 

ini bisa dipakai acuan pada bangun ruang sisi datar yang lain dengan maksud 

untuk menemukan konsep luas permukaan. Pembelajaran akan menjadi bermakna 

ketika menggunakan media ini. Sehingga peneliti mempunyai ide untuk membuat 

penelitian desain pembelajaran jaring-jaring dan luas permukaan kubus 

menggunakan media kubus guling berwarna (Meku-Guwa). 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan Lintasan Belajar (Learning 

Trajectory) penemuan konsep luas permukaan kubus melalui jaring-jaring kubus 

yang diperoleh menggunakan media kubus guling berwarna (meku-guwa) pada 

siswa kelas VIII. Sementara, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah 

wawasan tentang desain pembelajaran matematika menggunakan media, 

menentukan perencanaan tindakan dalam menyusun bahan ajar, dan memperbaiki 

lintasan pembelajaran mengenai materi bangun ruang sisi datar, khususnya kubus. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian desain (design research). 

Penelitian desain merupakan metode penelitian yang fokus pada pengembangan 

Local Instructional Theory (LIT) dengan kerjasama antara peneliti dan guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran (Gravemeijer & Eerde, 2009). Secara lebih 

rinci penelitian desain sebagai metode yang sistematik tetapi fleksibel untuk 

meningkatkan kepraktisan pengajaran melalui analisis berulang, desain berulang, 

dan implementasi dimana peneliti berkolaborasi dengan guru. Dalam penelitian 

ini, desain yang dikembangkan adalah dugaan lintasan belajar atau Hypothetical 

Learning Trajectory (HLT) yang memuat sederetan aktivitas pembelajaran yang 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran dari suatu topik yang dipilih, yaitu 
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menemukan berbagai pola jaring-jaring dan luas bangun ruang sisi datar, 

khususnya kubus. 

Gravemeijer & Cobb (2006) mengungkapkan bahwa terdapat tiga tahap 

dalam penelitian desain, yaitu preparing for experiment, design experiment, dan 

retrospective analysis. Pada tahap preparing for experiment yang dilakukan 

adalah mengkaji literatur, mendesain dugaan lintasan belajar (meliputi tujuan 

pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran, membuat konjektur 

pemikiran siswa (Gravemeijer, 2004)). Pada tahap design experiment terdapat 2 

tahap, yaitu pilot experiment (uji coba kecil) dan teaching experiment (uji coba 

lapangan). Pada penelitian ini hanya sampai pada uji coba kecil. Pada tahap 

retrospective analysis, data yang diperoleh akan dianalisis untuk kemudian 

digunakan dalam mengembangkan desain pada aktivitas pembelajaran berikutnya. 

Peneliti membandingkan HLT dengan aktivitas pembelajaran yang telah 

terlaksana dan kemudian digunakan menjawab rumusan masalah penelitian. 

Secara umum tujuan dari retrospective analysis adalah untuk mengembangkan 

local instructional theory (LIT) atau teori pembelajaran lokal. 

Adapun rancangan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-B MTs Amanatul Ummah 

Surabaya yang terdiri dari 5 siswa. satu berkemampuan tinggi, tiga 

berkemampuan sedang, dan satu berkemampuan rendah. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini menghasilkan lintasan belajar pemahaman konsep Luas 

Permukaan Kubus dari penemuan berbagai pola jaring-jaring Kubus melalui 

menggunakan Media Kubus Guling Berwarna (meku-guwa). Lintasan belajar ini 

selanjutnya dapat berkontribusi dalam mengembangkan Local Instructional 

Theory (LIT). Terdapat tiga tahap dalam penelitian desain, yaitu preparing for 

experiment, design experiment, dan retrospective analysis. Masing-masing tahap 

akan dibahas lebih lanjut. 

 

3.1 Preparing for Experiment 

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan hypothetical learning trajectory 

(HLT). HLT yang dibuat memiliki 2 tujuan, yaitu (1) menemukan berbagai pola 

jaring-jaring kubus melalui satu media kubus guling berwarna dan (2) 

menemukan konsep Luas Permukaan Kubus dari bentuk jaring-jaring yang sudah 

ditemukan sebelumnya. HLT yang dikembangkan ini diwujudkan dalam bentuk 

lembar kerja siswa (LKS). Alokasi waktu dalam menyelesaikan masalah yang 

terdapat di LKS selama 45 menit. Pada aktivitas ini dideskripsikan tujuan 

pembelajaran, penggunaan media kubus guling berwarna, penemuan berbagai 

pola jaring-jaring kubus, penemuan konsep luas permukaan kubus, dan 

pemahaman permasalahan, serta konjektur pemikiran siswa.  

a. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang dicantumkan adalah memahami konsep Luas 

Permukaan Kubus dari penemuan berbagai pola jaring-jaring Kubus 

menggunakan Media Kubus Guling Berwarna (meku-guwa). 

b. Penggunaan Media Kubus Guling Berwarna 

Bagian ini berisi penjelasan penggunaan media, adapun aturan penggunaannya 

adalah sebagai berikut: 
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1. Letakkan media pada salah satu persegi yang ada pada kertas yang 

sudah disediakan guru. 

2. Warnai persegi tersebut dengan warna yang sama pada alas sebuah 

media. 

3. Gulingkan media ke segala arah dan warnai sesuai dengan warna media 

yang menempel pada persegi. 

4. Media digulingkan dengan syarat masing-masing warna pada media 

terwakilkan satu kali pada kertas persegi. 

c. Penemuan Berbagai Pola Jaring-jaring Kubus 

Aktivitas yang dilakukan adalah menemukan pola jaring-jaring kubus dengan 

cara menggulingkan ke segala arah dengan syarat 1 warna pada media 

terwakilkan satu kali pada kertas persegi yang sudah disediakan guru. 

d. Penemuan Konsep Luas Permukaan Kubus 

Setelah pola jaring-jaring ditemukan, siswa diharapkan dapat menemukan 

konsep luas permukaan kubus. Agar tujuan ini terlaksana, siswa dihadapkan 

dengan pertanyaan yang bertahap. Adapun pertanyaan itu adalah sebagai 

berikut: 

1. Berapa banyak sisi pada Kubus? 

2. Berbentuk apakah sisi pada Kubus? 

3. Masih ingatkah dengan luas bangun yang telah disebutkan pada 

pertanyaan nomor 2? Jika masih ingat, tulislah rumus luas bangun 

tersebut? 

4. Apa yang dapat kalian simpulkan mengenai rumus luas permukaan 

Kubus? 

e. Pemahaman Permasalahan 

Setelah siswa menemukan jaring-jaring kubus beserta luas permukaan kubus, 

guru mengecek kemampuan siswa mengenai materi kubus. Permasalahan 1 

bertujuan agar siswa mampu membedakan mana yang merupakan jaring-jaring 

kubus ataupun yang bukan jaring-jaring kubus. Permasalahan 2 bertujuan siswa 

mengidentifikasi bagian-bagian kubus. Permasalahan 3 berkaitan dengan luas 

permukaan kubus dengan informasi yang menjebak (ukuran bak mandi). 
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Permasalahan 4 dan 5 berkaitan dengan luas permukaan kubus sebagian saja, 

dengan informasi yang menjebak (ukuran bangun dan luas permukaan kubus 

seutuhnya). Adapun pertanyaan itu adalah sebagai berikut. 

1. Tentukan mana yang termasuk jaring-jaring Kubus dari gambar berikut! 

 

 

 

 

 

2. Dari jaring-jaring Kubus berikut, A adalah Alas suatu Kubus. Tentukan 

bagian yang merupakan Atap suatu Kubus? 

 

 

 

 

 

 

3. Sebuah kotak berukuran                   akan dibungkus 

menggunakan kertas kado. Tentukan luas kertas kado minimal yang 

dibutuhkan? 

4. Bagian dalam bak mandi berukuran                     . Jika 

bagian tersebut akan dicat, tentukan berapa     bagian yang akan 

dicat? (bak mandi tanpa tutup) 

5. Diketahui ukuran suatu rumah bagian dalam adalah            . 

Dinding rumah tersebut kotor dan akan dicat. Jika 1 kaleng cat dapat 

digunakan untuk mengecat seluas       dan harga1 cat adalah 

Rp15.000,00, maka tentukan banyak biaya yang dikeluarkan untuk 

mengecat dinding bagian dalam rumah tersebut? 

f. Konjektur Pemikiran Siswa 

Pada aktivitas penemuan pola jaring-jaring kubus, kemungkinan siswa 

mengalami kesulitan. Kesulitan ini akan berujung pada kesalahan. Faktor 

penyebab itu antara lain: bergesernya penggunaan media, salah penggunaan 

warna, pewarnaan berulang, dan kurang maksimalnya pemanfaatan kertas 

persegi. pada aktivitas pemahaman suatu masalah, kemungkinan siswa akan 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) 

A 
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C 
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menjawab salah pada nomor 3, 4, dan 5 dengan mengalikan sesuai dengan 

informasi yang diketahui di awal.  

 

3.2  Design Experiment 

Pada tahap ini ada 2 aktivitas, yaitu pilot experiment dan teaching 

experiment. Pada penelitian ini, hanya dilakukan aktivitas pilot experiment, yaitu 

uji coba kecil 5 siswa yang heterogen. Satu siswa berkemampuan tinggi, tiga 

siswa berkemampuan sedang, dan satu siswa berkemampuan rendah. HLT yang 

telah dikembangkan pada tahap preparing for experiment terlebih dahulu akan 

divalidasi oleh dosen ahli di bidang media. Terdapat masukan berupa perubahan 

kalimat oleh validator. HLT kemudian direvisi dan dikatakan valid oleh validator. 

Selanjutnya, HLT tersebut diterapkan pada uji coba kecil dan akan direvisi sesuai 

dengan hasil dari penerapan di lapangan. Berikut adalah hasil dari  pilot 

experiment. 

Pembelajaran diawali dengan mengisi identitas siswa. selanjutnya guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan penggunaan media kubus guling berwarna. 

terdapat tanya jawab antara guru dan siswa selama penjelasan penggunaan media. 

Berikut percakapan tersebut. 

 

Percakapan 1: 

Guru  : (menjelaskan penggunaan media) 

siswa 1 : pak Guru, apakah boleh satu warna muncul 2 kali? 

Guru : tidak boleh, disitu dijelaskan bahwa “masing-masing warna pada 

media terwakilkan satu kali pada kertas persegi” 

Siswa 1: oh iya. 

 

Guru meminta siswa untuk langsung bekerja menemukan pola jaring-jaring 

kubus. Selama kurang lebih 5 menit, siswa sudah menemukan beberapa jaring-

jaring kubus. Ada juga siswa yang salah dalam membuat jaring-jaring kubus. 

Berikut hasil pekerjaan siswa. 
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       (a)              (b) 

Gambar 1. Ketepatan hasil pekerjaan siswa (a), kesalahan hasil pekerjaan siswa (b) 

 

Ada juga siswa yang kurang memanfatkan kertas persegi, sehingga keluar batas, 

dan harus membuat persegi tambahan. Berikut hasil pekerjaan siswa tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil pekerjaan siswa yang tidak memanfaatkan kertas persegi dengan baik 

 

Selanjutnya, siswa diarahkan untuk menemukan konsep luas permukaan kubus 

dengan pertanyaan yang bertahap pada LKS. Satu dari lima siswa ada yang 

menjawab salah tentang pertanyaan kedua, yaitu “berbentuk apakah sisi pada 

kubus?”. Berikut percakapan itu. 

 

Percakapan 2: 

Guru  : siswa 3, jawaban nomor 2 apa? 

Siswa 3 : persegi panjang 

Guru  : yakin, coba lihat lagi jaring-jaring yang sudah ditemukan? 

Siswa 3 : oh iya pak, maksud saya persegi, bukan persegi panjang pak. 

Guru  : yakin? 

Siswa 3 : yakin pak. 

 

Siswa 3 pun menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki jawaban nomor 2.  

Pada aktivitas penemuan konsep luas permukaan kubus, tidak terdapat 

kendala. Kelima siswa dapat membuat kesimpulan mengenai konsep luas 

permukaan kubus. Pada aktivitas pemahaman suatu masalah. Terdapat 2 siswa 
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yang mengalami kesulitan pada nomor 3, 4, dan 5. Berikut adalah hasil 

percakapan antara guru dan siswa. 

 

Percakapan 3 

Siswa 2 : pak, yang nomor 4 itu berarti          yah? 

Guru  : coba dichek lagi informasi yang diketahui dan yang ditanyakan? 

Siswa 3 : iya pak, itukan informasinya dikalikan. 

Guru  : itu bukan dikalikan, tetapi ukuran suatu bangun. Coba chek lagi, 

kesimpulan apa yang kalian tulis mengenai konsep luas 

permukaan kubus? 

Siswa 2 : oh iya pak, saya sudah tahu. 

Guru : bagaimana denganmu (siswa 3)? 

Siswa 3  : iya pak, saya juga sudah paham maksudnya. 

Guru  : baiklah kalau sudah paham, hati-hati pada permasalahan no 4 dan 

5. 

Siswa 2 : iya pak. 

Siswa 3 : iya pak. 

 

Kelima siswapun menyelesaikan dengan baik permasalahan yang ada pada LKS. 

 

3.2 Retrospective Analysis 

Berdasarkan cuplikan percakapan 1, ada kalimat yang kurang dipahami 

oleh siswa, sehingga perlu diadakan revisi penyusunan kalimat pada “penggunaan 

media kubus guling berwarna”. Pada percakapan 2, kesalahan terjadi karena 

ketidaktelitian siswa, sehingga bagian ini tidak perlu diadakan revisi. Pada 

percakapan 3, dua siswa terjebak pada informasi yang diketahui. Kedua siswa ini 

berusaha mengalikan ukuran yang terdapat pada LKS nomor 3. Guru kemudian 

memberi bimbingan dengan memperjelas informasi yang diketahui dan yang 

ditanyakan. Setelah beberapa saat kemudian, kedua siswa memahami 

permasalahan dengan baik. 
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Pada aktivitas penemuan pola jaring-jaring kubus, dapat diketahui kondisi 

yang terjadi sesuai dengan konjektur pada HLT. Ada siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menentukan pola jaring-jaring kubus. Faktor penyebabnya adalah 

media yang digunakan siswa digerak-gerakan yang tidak sesuai dengan aturan 

penggunaan media, ada siswa yang sulit membedakan warna biru dengan ungu, 

media digulingkan tidak sesuai aturan sehingga terdapat 2 warna pada jaring-

jaring yang terbentuk, dan juga awal memulai menggulingkan media diambil 

posisi pojok, sehingga kertas persegi yang disediakan tidak cukup untuk memuat 

gambar jaring-jaring kubus yang akan dibentuk. Revisi yang dilakukan adalah 

menambah aturan tentang penggunaan media kubus guling berwarna, yaitu media 

tidak boleh digerakkan di luar kertas persegi (apalagi di angkat). Lebih lanjut, 

penggunaan warna pada media seperti biru dan ungu harus dihindari.  

Secara umum, pada aktivitas ini, tujuan yang terdapat pada HLT, yaitu 

pemahaman konsep Luas Permukaan Kubus dari penemuan berbagai pola jaring-

jaring Kubus melalui menggunakan Media Kubus Guling Berwarna (meku-guwa), 

sudah tercapai. HLT dan LKS tetap direvisi sesuai dengan masukan-masukan 

sebelumnya.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Pemahaman siswa terhadap konsep luas permukaan kubus dapat dibentuk 

dengan menemukan berbagai pola jaring-jaring kubus terlebih dahulu melalui 

media kubus guling berwarna (meku-guwa). Adapun langkah-langkah 

pembelajaran luas permukaan kubus adalah: 

1. Menentukan tujuan pembelajaran 

2. Menjelaskan penggunaan media kubus guling berwarna (meku-guwa) 

3. Menemukan berbagai pola jaring-jaring kubus 

4. Memberikan pertanyaan bertahap untuk mengarahkan siswa menemukan 

konsep luas permukaan kubus 

5. Mengechek pemahaman siswa dengan variasi soal yang beragam dan 

bertingkat (masalah sederhana ke masalah kompleks). 
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4.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Perlu diadakan uji coba lapangan (teaching experiment) agar didapatkan hasil 

yang optimal. 

2. Penggunaan warna pada media yang hampir serupa, sebaiknya dihindari.  

3. Memperjelas penggunaan media kubus guling berwarna (meku-guwa). 
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