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Pendahuluan 

Pembelajaran konsep matematika di SD mestinya didahului dengan penggunaan 

alat peraga (media) karena tahap berpikir siswa SD masih pada tahap operasi konkret 

(Wadsworth, 1984: 27). Teori belajar yang sejalan dengan itu adalah teori belajar Bruner 

(dalam Nyimas Aisyah, dkk., 2007: 1-6 dan 1-7) yang menganjurkan agar pembelajaran 

konsep matematika dilakukan dalam tiga tahap yang berurutan yaitu (1) tahap enaktif, (2) 

tahap ikonik, dan (3) tahap simbolik.  

Pembelajaran konsep jaring-jaring kubus untuk siswa SD yang diawali dengan 

mengiris model kubus yang terbuat dari karton menurut beberapa rusuknya merupakan 

awal yang benar karena sesuai dengan tahap enaktif dari Bruner. Yang menjadi masalah 

adalah jika kombinasi rusuk-rusuk yang diiris selalau sama sehingga memberi kesan 

bahwa jaring-jaring kubus hanya ada satu. 

Kecuali itu, guru-guru SD juga perlu mengetahui banyaknya semua jaring-jaring 

kubus agar setiap kali siswa menemukan suatu jaring-jaring kubus, guru dapat segera 

memutuskan jaring-jaring tersebut sama dengan jaring-jaring yang sudah ditemukan 

sebelumnya atau berbeda. 

Yang dimaksud media dalam artikel ini adalah (1) model kubus yang terbuat dari 

karton atau kertas manila, (2) kartu-kartu persegi yang terbuat dari kertas tebal, dan (3) 

kertas berpetak. 

 

Pembelajaran Jaring-jaring Kubus 

Sebelum dilaksanakan pembelajaran tentang jaring-jaring kubus, pengetahuan 

prasyarat yang harus sudah dimiliki siswa adalah (1) siswa sudah mengenal model dan 

gambar kubus, dan (2) siswa sudah mengenal unsur-unsur kubus yaitu sisi, rusuk dan titik 

sudut. 



 2 

Pembelajaran diawali oleh guru dengan mendemonstrasikan bagaimana mengiris 

model kubus menurut beberapa rusuknya sehingga setelah dibentangkan pada suatu 

bidang, maka terbentuklah rangkaian 6 daerah persegi, misalnya sebagai berikut. 

 

 

 

Rangkaian 6 daerah persegi seperti itu disebut jaring-jaring kubus (Wirasto, 1979: 76). 

Pada jaring-jaring kubus itu, setiap daerah persegi bersekutu pada satu sisi dengan daerah 

persegi yang lain. 

Demonstrasi guru dilanjutkan dengan percobaan oleh semua siswa. Setiap siswa 

diberi satu model kubus dan dipinjami satu gunting. Setiap siswa diminta untuk 

menggunting model kubusnya menurut suatu kombinasi rusuk-rusuk. Para siswa diminta 

untuk bekerja sendiri-sendiri agar kombinasi rusuk-rusuk yang dipilih seorang siswa 

berbeda dengan kombinasi rusuk yang dipilih siswa lain. Dengan demikian jaring-jaring 

kubus yang dihasilkan oleh para siswa bermacam-macam. Setiap rangkaian 6 daerah 

persegi yang dihasilkan siswa tentu merupakan jaring-jaring kubus sebab setiap 

rangkaian itu berasal dari model kubus. 

Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian 6 daerah persegi tetapi tidak setiap 

rangkaian 6 daerah persegi adalah jaring-jaring kubus. Berikut adalah contoh rangkaian 6 

daerah persegi yang bukan jaring-jaring kubus karena tidak bisa dibentuk menjadi kubus. 

 

 

 

Guru perlu mengenali apakah rangkaian 6 daerah persegi merupakan jaring-jaring 

kubus atau bukan. Bagi guru, cara mengenali tersebut adalah dengan membayangkan 

bahwa rangkaian 6 daerah persegi tersebut ditekuk-tekuk untuk dibuat model kubus. Jika 

ternyata dapat membentuk model kubus maka rangkaian 6 daerah persegi itu adalah 

jaring-jaring kubus. Sebaliknya jika tidak dapat membentuk model kubus maka rangkaian 

6 daerah persegi itu bukan jaring-aring kubus. Bagi siswa yang tahap berpikirnya masih 

pada operasi konkret, maka siswa perlu membuat model rangkaian 6 daerah persegi itu 

dari kertas, misalnya, kemudian dicoba ditekuk-tekuk untuk membuat model kubus. Jika 
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dapat dibuat model kubus maka rangkaian 6 daerah persegi itu adalah jaring-jaring 

kubus. Sebaliknya, jika tidak dapat dibuat model kubus, maka rangkaian tersebut bukan 

jaring-jaring kubus. 

Dengan melakukan percobaan seperti itu, ternyata ada 11 rangkaian 6 daerah 

persegi yang dapat dibuat model kubus. Dengan kata lain ada 11 jaring-jaring kubus 

(Nyimas Aisyah dkk., 2007: 1-28 dan 1-30). Ke-11 jaring-jaring kubus itu dapat 

dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan rangkaian yang terpanjang. 

Kelompok 1. Jaring-jaring kubus yang rangkaian terpanjangnya terdiri dari 4 daerah 

persegi. 

Kelompok 2. Jaring-jaring kubus yang rangkaian terpanjangnya terdiri dari 3 daerah 

persegi. 

Kelompok 3. Jaring-jaring kubus yang rangkaian terpanjangnya terdiri dari 2 daerah 

persegi. 

Untuk mendapatkan jaring-jaring kubus dari ketiga kelompok tersebut bisa 

digunakan kartu-kartu persegi yang dapat ditempel di papan tulis. Dimulai dari suatu 

model jaring-jaring kubus, siswa diminta untuk memindahkan satu kartu persegi ke 

tempat lain sehingga didapatkan jaring-jaring kubus yang lain (berbeda). Dua jaring-

jaring kubus dikatakan sama jika keduanya dapat diimpitkan dengan tepat walaupun 

sebelumnya perlu diputar atau dibalik. 

Percobaan dimulai dengan menempel di papan tulis 6 kartu persegi yang merupakan 

jaring-jaring kubus, misalnya  

 

 

     jaring-jaring 1. 

 

 

Untuk memudahkan penunjukan maka setiap kartu diberi nomor yaitu no. 1, 2, 3, 4, 5, 

atau 6. 

Jika dari jaring-jaring 1, kartu 1 digeser ke atas kartu 3 maka didapat jaring-jaring 

yang berbeda yaitu 

      jaring-jaring 2. 
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 Jika dari jaring-jaring 1, kartu 1 digeser ke atas kartu 4 maka diperoleh jaring-

jaring yang berbeda yaitu  

 

      jaring-jaring 3. 

 

 

Jika dari jaring-jaring 1, kartu 1 dipindah ke atas kartu 5 maka diperoleh jaring-

jaring yang berbeda yaitu 

 

      jaring-jaring 4. 

 

 

Jika dari jaring-jaring 4, kartu 6 digeser kebawah kartu 4 maka didapat jaring-jaring 

yang sama dengan jaring-jaring 3 sehingga kartu 6 tidak perlu digeser ke bawah kartu 4. 

Jika dari jaring-jaring 3 , kartu 6 digeser ke bawah kartu 4 maka diperoleh jaring-

jaring yang berbeda yaitu 

 

        jaring-jaring 5. 

 

 

Jika dari jaring-jaring 5, kartu 6 digeser ke bawah kartu 3, maka diperoleh jaring-

jaring yang berbeda yaitu  

 

        jaring-jaring 6. 

 

 

Jika dari jaring-jaring 6, kartu 5 dipindah ke bawah kartu 6 maka didapat jaring-

jaring yang berbeda yaitu  

 

       jaring-jaring 7. 
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Jika dari jaring-jaring 7, kartu 2 dipindah ke kiri kartu 6 maka diperoleh jaring-

jaring yang berbeda yaitu  

 

      jaring-jaring 8. 

 

 

 

 

Jika dari jaring-jaring 7, kartu 2 dipindah ke kiri kartu 5 maka diperoleh jaring-

jaring yang berbeda yaitu 

 

       jaring-jaring 9. 

 

 

 

Jika dari jaring-jaring 7, kartu 2 dipindah ke atas kartu 1 maka diperoleh jaring-

jaring yang berbeda yaitu  

 

      jaring-jaring 10. 

 

 

 

 

 

Jika dari jaring-jaring 9, kartu 5 dipindah ke atas kartu 2 maka diperoleh jaring-

jaring yang berbeda yaitu  

 

       jaring-jaring 11. 
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Setiap kali suatu model jaring-jaring kubus diperoleh sebaiknya ditindak lanjuti 

dengan menggambar model jaring-jaring kubus tersebut di buku berpetak. Hal itu 

dilakukan agar model-model jaring-jaring kubus yang telah diperoleh terdokumentasi. 
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