
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

763 

      

  

Menggunakan Kubus Satuan Untuk Mengembangkan 

Pemahaman Siswa Pada Konsep Pengukuran Volume 

Sri Rejeki 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta  

sri.rejeki@ums.ac.id 

 

 
Abstrak—Secara umum pembelajaran matematika yang diterapkan di sekolah 

cenderung lebih menekankan hafalan rumus daripada pemahaman konsep. Hal terebut 

juga terjadi pada pembelajaran volume bangun ruang. Kondisi ini menyebabkan siswa 

hanya fokus pada mengingat dan menerapkan rumus untuk menghitung volume tanpa 

memahami konsep volume itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa pada konsep pengukuran volume 

bangun ruang khususnya volume balok dan kubus dengan menggunakan kubus 

satuan. Design research diterapkan sebagai pendekatan penelitian untuk mencapai 

tujuan penelitian. Penelitian ini mengacu pada tiga tahap dari design research yaitu 

preliminary design, design experiment, dan retrospective analysis. Sebanyak 7 siswa 

(pada pilot experiment) dan 40 siswa (pada teaching experiment) di SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah semester genap tahun 

akademik 2014/2015 terlibat sebagai subyek dalam penelitian ini.  Berdasarkan 

analisis data dari rekaman video dan hasil pekerjaan siswa, diperoleh kesimpulan 

bahwa penggunaan kubus satuan membantu siswa memahami konsep volume balok 

dan kubus. Selanjutnya, kubus satuan membantu siswa dalam menentukan volume 

balok dan kubus dengan cara estimasi dan multiplicative reasoning. Multiplicative 

reasoning inilah yang menjembatani proses abstraksi menuju dirumuskan cara formal 

untuk menghitung volume balok dan kubus, yaitu secara berturut-turut 

ssstlp  dan  . Selain itu, penerapan pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik (PMRI) merangsang munculnya ide-ide siswa yang merupakan hasil dari 

proses menalar, bukan sekedar menerapkan rumus yang dihafalkan. 

Kata kunci: balok, design research, kubus, Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia, volume 

I. PENDAHULUAN 

Pengukuran merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Hal ini bukan hanya dikarenakan 
banyaknya penggunaan konsep pengukuran di dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga karena 
banyaknya penggunaan konsep pengukuran pada konsep-konsep matematika yang lain dan pada bidang 
ilmu di luar matematika [1]. Sebagai contoh, konsep pengukuran volume sangat erat kaitannya dengan 
konsep integral di dalam matematika. Selain itu konsep pengukuran volume juga menjadi bagian penting di 
bidang fisika. Untuk itu pemahaman siswa pada materi ini menjadi hal yang sangat penting untuk 
ditekankan di dalam pembelajaran di sekolah. 

Di dalam konsep pengukuran, pentingnya pemahaman telah banyak diungkapkan oleh para peneliti [2]. 
Akan tetapi, pada kenyataannya pembelajaran di sekolah masih terfokus pada perhitungan volume yang 
menggunakan rumus sebagai satu-satunya alat untuk menentukan volume suatu bangun ruang [3]. Hal ini 
memungkinkan siswa dapat menghitung volume tapi tidak memahami konsep volume itu sendiri. Sebagai 
contoh, siswa bahkan mengalami kesulitan di dalam membedakan panjang, luas, dan volume. 

Oleh karena itu, eksplorasi satuan pengukuran dalam pembelajaran dapat menjadi titik awal bagi siswa 
untuk memahami konsep pengukuran itu sendiri. Bukan sebaliknya, satuan pengukuran hanya menjadi 
atribut secara tiba-tiba muncul di akhir perhitungan. Sebagaimana dikemukakan oleh referensi [2] bahwa 
terdapat banyak siswa yang menggunakan satuan pengukuran baik panjang, luas,dan volume tanpa 
memahami maknanya. 

Pada pengukuran volume, kubus satuan dapat digunakan sebagai model untuk menjembatani proses 
abstraksi siswa. Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan kubus satuan untuk mengeksplorasi 
volume balok dan kubus. Sebagai contoh penelitian [4] yang menggunakan kubus satuan untuk 
meningkatkan aktivitas, siswa. Sementara itu referensi [5] menggunakan kubus satuan yang diterapkan di 
dalam pembelajaran yang berbasis konstruktivisme untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa.  
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Selain itu, untuk membuat pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna, Realistic Mathematics 
Education (RME) menjadi pendekatan yang diterapkan pada pembelajaran didalam penelitian ini. Oleh 
karena itu, aktivitas pembelajaran di dalam penelitian ini disusun berdasarkan lima karakteristik RME 
menurut referensi [6] yaitu: (1) phenomenological exploration or the use of contexts (menggunakan 
konteks), (2) the use of models or bridging by vertical instruments (menggunakan model), (3) the use of 
students own productions and constructions or students contribution (menghargai ragam jawaban dan 
kontribusi siswa), (4) the interactive character of the teaching process or interactivity (interaktivitas), dan 
(5) the intertwining of various learning strands (terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya). 

Terkait dengan penerapan pendekatan pembelajaran RME ini, telah terdapat beberapa penelitian yang 
dilakukan dalam rangka mengembangkan bahan ajar yang mengaitkan konsep volume dan penggunaannya 
dalam kehidupan sehari-hari [7, 8]. Dalam penelitian tersebut, [6] dan Rohati [7] menggunakan Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia (PMRI) sebagai pendekatan pembelajarannya. PMRI merupakan versi 
Indonesia dari RME. Hal ini dikarenakan dengan pendekatan PMRI pembelajaran siswa dapat menjadi 
lebih mermakna. Akan tetapi, pada kedua penelitian tersebut tidak melibatkan kubus satuan sebagai model 
untuk pembelajaran volume balok dan kubus. 

Berdasarkan referensi [9], mengenai konsep bangun ruang, dalam Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan, konsep ini diajarkan dalam dua tahap, yaitu Bangun Ruang Sisi Datar (di Kelas VIII) dan 
Bangun Ruang Sisi Lengkung (di Kelas IX). Di dalam makalah dibatasi pada materi Bangun Ruang Sisi 
Datar di Kelas VIII, khususnya pengukuran volume balok dan kubus. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka diformulasikan rumusan masalah sebagai 
berikut: Bagaimana peranan kubus satuan dalam mengembangkan pemahaman siswa pada konsep 
pengukuran volume balok dan kubus di kelas VIII SMP? 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti Oleh 
karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa pada konsep 
pengukuran volume bangun ruang khususnya volume balok dan kubus dengan menggunakan kubus 
satuan? 

Manfaat dari penelitian ini adalah dihasilkannya lintasan belajar pada materi volume balok dan 

kubus. Lintasan belajar ini dapat menjadi kontribusi untuk pembelajaran pada materi tersebut terutama 

pada siswa kelas VIII SMP. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian design research, yang merupakan suatu pendekatan 

yang sesuai untuk dapat mencapai tujuan penelitian ini. Menurut referensi [10], design research adalah 

suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan local instructional theory dengan 

kerjasama antara peneliti dan guru. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Selanjutnya referensi [11, 12] juga mendefinisikan design research sebagai pendekatan yang sistematik 

tetapi fleksibel; yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui analisis berulang, 

desain berulang, dan implementasi; mengacu pada kolaborasi antara peneliti dan praktisi dengan situasi 

kehidupan sehari-hari; dan mengarah pada prinsip dan teori desain yang sensitif-kontekstual. Sederetan 

aktivitas siwa terdiri dari konjektur strategi dan pemikiran siswa dikembangkan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, peneliti mendesain aktivitas-aktivitas yang real bagi siswa sebagai suatu pendekatan 

untuk memahami konsep volume balok dan kubus.  

Selanjutnya, pada referensi [10] dipaparkan bahwa penelitian ini terdiri dari tiga tahap yang dapat 

dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukannya teori baru yang merupakan hasil revisi dari teori 

pembelajaran yang dicobakan. Berikut tahap-tahap dalam design research: Preliminary Design, Teaching 

Experiment, dan Retrospective analysis. Secara keseluruhan, fase-fase yang dilalui dalam penelitian ini, 

dapat dirangkup dalam bentuk diagram berikut ini: 
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Gambar 1. Fase penelitian design research 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015. Sebagai subjek penelitian 

adalah 7 siswa kelas VII C, seluruh siswa kelas VIID SMP Negeri 1 Kartasura, seorang guru yang 

mengajar di kelas tersebut. Berbagai sumber data dikumpulkan dari rekaman video, dokumentasi, data 

tertulis, dan observasi  untuk mendapatkan visualisasi terhadap penguasaan siswa terhadap konsep 

pengukuran volume balok dan kubus. 

Data yang diperoleh di analisis secara retrospektif dengan Hypothetical Learning Trajectory (HLT) 

sebagai pemandunya. Analisis data dilakukan oleh peneliti dan bekerja sama dengan guru dan rekan 

sesama peneliti untuk meningkatkan validitas dari penelitian ini.   

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pilot Eksperiment 

Pilot eksperiment ini merupakan eksperimen awal pada kelompok kecil untuk menguji HLT yang 

telah dirumuskan. Hasil uji coba tersebut menjadi pertimbangan untuk merevisi HLT yang akan 

diterapkan pada teaching experiment. Pada teaching experiment ini terdapat tujuh siswa yang terlibat di 

mana dua pasang siswa masing-masing mewakili kelompok siswa dengan level tinggi dan rendah serta 

tiga siswa yang mewakili kelompok siswa dengan level sedang. 

Pada pilot experiment ini terdapat empat aktivitas yang diberikan kepada siswa. Aktivitas pertama 

adalah menentukan banyaknya kubus satuan yang diperlukan untuk memenuhi sebuah balok di mana 

telah diberikan visualisasi balok tersebut dan satu lapis kubus satuan yang memenuhi dasar balok. Pada 

aktivitas ini tidak terdapat perubahan. Aktivitas kedua yaitu menentukan banyaknya kubus satuan yang 

diperlukan untuk memenuhi sebuah kubus di mana telah diberikan visualisasi kubus tersebut dan satu 

lapis kubus satuan yang memenuhi dasar kubus. Pada aktivitas ini juga tidak terdapat perubahan. 

Selanjutnya, pada aktivitas ketiga, siswa diminta untuk menentukan ukuran bak mandi jika diketahui 

volumenya. Pada aktivitas terdapat perubahan yaitu pada redaksional soal dengan menambahkan kata 

panjang, lebar, dan tinggi untuk memperjelas ukuran yang di maksud di dalam soal. Aktivitas keempat 

merupakan aktivitas terakhir yaitu merancang sebuah balok dan sebuah kubus dengan ukuran yang 

berbeda tapi memiliki volume yang sama. Berdasarkan hasil pengamatan, permasalahan ini terlalu sulit 

untuk siswa karena siswa cenderung berpikir tentang jarring-jaring balok dan kubus, bukan tentang 

volume. Oleh karena itu aktivitas keempat ini diganti menjadi menentukan ukuran bak mandi yang 

berbentuk kubus jika diketahui volumenya. Hypothetical Learning Trajectory yang telah direvisi 

berdasarkan hasil pada pilot eksperiment dideskripsikan di dalam table berikut ini. 
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TABEL 1. HYPOTHETICAL LEARNING TRAJECTORY 

Aktivitas Tujuan 

Pembelajaran 

Deskripsi Aktivitas Konjektur Pemikiran Siswa 

Menentukan 

banyaknya 

kubus satuan 

yang 

diperlukan 

untuk 

memenuhi 

sebuah balok 

Siswa dapat 

menentukan 

volume balok 

Dengan diskusi kelompok, 

siswa menentukan 

banyaknya kubus satuan 

yang memenuhi suatu 

balok 

 

 

 

 

 

- Menerapkan rumus volume 

balok 

- Menggambar dan menghitung 

banyaknya kubus satuan yang 

memenuhi balok 

- Menggambar dan 

menggunakan multiplicative 

reasoning untuk menentukan 

banyaknya kubus satuan yang 

memenuhi balok 

Menentukan 

banyaknya 

kubus satuan 

yang 

diperlukan 

untuk 

memenuhi 

sebuah kubus 

Siswa dapat 

menentukan 

volume kubus 

Dengan diskusi kelompok, 

siswa menentukan 

banyaknya kubus satuan 

yang memenuhi suatu 

kubus 

 

 

 

 

 

- Menerapkan rumus volume 

kubus 

- Menggambar, menghitung 

banyaknya kubus satuan yang 

memenuhi kubus 

- Menggambar dan 

menggunakan multiplicative 

reasoning untuk menentukan 

banyaknya kubus satuan yang 

memenuhi kubus 

- Menggeneralisasi rumus 

volume kubus dari rumus 

volume balok 

Menentukan 

beberapa 

ukuran balok 

yang berbeda 

dengan 

volume yang 

sama 

Siswa dapat 

menemukan 

ukuran balok jika 

diketahui 

volumenya 

Siswa merancang balok-

balok dengan ukuran yang 

berbeda tapi memiliki 

volume yang sama  

 

- Menggunakan strategi guess 

and check dan 

menerapkannya pada rumus 

volume balok. 

- Menentukan satu ukuran dan 

menggunakan konsep area 

conservation untuk 

menentukan balok dengan 

ukuran yang lain tapi 

memiliki volume yang sama. 

Menyelidiki 

apakah ada 

kemungkinan 

beberapa 

ukuran kubus 

yang berbeda 

dengan 

volume yang 

sama 

Siswa dapat 

menemukan 

ukuran kubus jika 

diketahui 

volumenya 

Siswa merancang dan 

menyelidiki apakah  

terdapat kemungkinan 

beberapa ukuran kubus 

yang berbeda dengan 

volume yang sama  

- Menggunakan strategi guess 

and check dan 

menerapkannya pada rumus 

volume kubus. 

- Menentukan satu ukuran dan 

menggunakan konsep area 

conservation untuk 

menentukan balok dengan 

ukuran yang lain tapi 

memiliki volume yang sama. 

 

B. Teaching Experiment 

Pada teaching experiment ini terdapat empat aktivitas seperti yang telah dipaparkan pada HLT di atas. 
Analisis data yang diperoleh dari rekaman video dan hasil pekerjaan siswa dipaparkan sebagai berikut.   

1. Aktivitas Pertama 

Aktivitas pertama adalah menentukan banyaknya kubus satuan yang diperlukan untuk memenuhi 
sebuah balok di mana telah diberikan visualisasi balok tersebut dan satu lapis kubus satuan yang 
memenuhi dasar balok. Sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam HLT, sebagian besar siswa 
memenuhi balok tersebut dengan menggambar kubus satuan kemudian menghitung banyaknya kubus 
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satuan yang memenuhi balok tersebut. Dalam hal ini siswa masih terfokus pada penggunaan strategi 
counting  dan additive reasoning, masih sedikit siswa yang menerapkan multiplicative reasoning.  

Pada salah satu kelompok terdapat kesalahan konsep yang beranggapan bahwa untuk memenuhi 
balok tersebut dengan kubus satuan berarti siswa harus memenuhi setiap sisinya dengan kubus satuan 
seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2. Contoh Pekerjaan Siswa pada Masalah Pertama 

Pada kasus ini diskursus antara guru dan siswa sangat diperlukan untuk meluruskan kesalahan 
konsep volume pada siswa. Berikut cuplikan diskursus antara guru dan siswa. 

Peneliti : “Yakin dengan meletakkan 15 kubus pada setiap sisi balok maka balok ini akan penuh” 

Siswa 1 : “Iya Bu, kan ditambahkan semuanya” 

Peneliti : “Coba bayangkan, kubus-kubus ini kan masukkan ke dalam balok, bisa tidak..” 

Siswa 2 : “ Oh iya  ya Bu, itu kan luasnya” 

Peneliti : “Jadi?” 

Siswa 1 : “Lima belas lima belas ditumpuk ke atas lima kali, jadi 75” 

Pada diskursus siswa dan peneliti di atas, terlihat bahwa pada awalnya siswa belum mengerti 

tentang apa yang harus dilakukan untuk memenuhi balok tersebut dengan kubus satuan. Akan tetapi 

dengan adanya diskursus antara peneliti dan siswa, siswa dapat menemukan bahwa untuk menentukan 

banyaknya kubus yang diperlukan untuk memenuhi balok tersebut dapat dilakukan dengan “Lima belas 

lima belas ditumpuk ke atas lima kali, jadi 75”. Apa yang diungkapkan siswa ini menunjukkan 

penerapan strategi additive yang merupakan awal dari multiplicative reasoning. 

2. Aktivitas Kedua 

Aktivitas kedua yaitu menentukan banyaknya kubus satuan yang diperlukan untuk memenuhi 
sebuah kubus di mana telah diberikan visualisasi kubus tersebut dan satu lapis kubus satuan yang 
memenuhi dasar kubus. Pada aktivitas ini pemikiran siswa secara umum sama seperti pemikiran siswa 
pada aktivitas pertama yang melibatkan volume balok. Akan tetapi pada akivitas ini siswa terlihat lebih 
awal menyadari penggunaan strategi multiplicative dan memperoleh rumus volume kubus seperti pada 
gambar di bawah ini. 

 
Gambar 3. Contoh Pekerjaan Siswa pada Masalah Kedua 

Akan tetapi belum muncul pemikiran siswa tentang generalisasi rumus volume balok pada rumus 
volume kubus. Hal ini dikarenakan siswa terbiasa melihat balok dan kubus sebagai dua buah bangun 
ruang yang berbeda dan berbeda juga rumus volumenya. Untuk itu peran guru menjadi sangat penting 
untuk membantu siswa melihat kubus sebagai balok dengan yang memiliki sisi-sisi yang sama. 

3. Aktivitas Ketiga 

Pada aktivitas ketiga, siswa diminta untuk menentukan ukuran bak mandi yang berbentuk balok 
jika diketahui volumenya. Sebagian besar siswa menggunakan strategi guess and check dengan 
menggunakan rumus untuk menghitung volume balok yang sudah ditemukan pada aktivitas 
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sebelumnya. Hal tersebut juga dilakukan untuk menemukan beberapa alternative ukuran panjang, lebar, 
dan tinggi balok dengan volume yang sama. Sementara itu penggunaan strategi additive dan 
multiplicative membantu siswa yang belum memahami konsep menghitung volume secara formal. 
Akan tetapi, beberapa siswa masih mengalami kesulitan untuk menemukan alternatif ukuran-ukuran 
tersebut seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 4. Contoh Pekerjaan Siswa pada Masalah Ketiga 

4. Aktivitas Keempat 

Aktivitas keempat merupakan aktivitas terakhir yaitu merancang sebuah balok dan sebuah kubus 
dengan ukuran yang berbeda tapi memiliki volume yang sama. Pada aktivitas ini siswa menggunakan 
strategi yang sama seperti pada aktivitas ketiga, yaitu guess and check dan additive and multiplicative. 
Berikut ini contoh pekerjaan siswa. 

 

Gambar 5. Contoh Pekerjaan Siswa pada Masalah Keempat 

Berbeda dengan balok yang memiliki kemungkinan ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda 
dengan volume yang sama, kubus hanya memiliki satu kemungkinan ukuran sisi untuk volume tertentu. 
Dalam hal ini pada permasalahan sengaja diberikan pertanyaan tentang apakah ada kemungkinan 
ukuran yang berbeda dengan volume yang sama. Hal ini bertujuan untuk melatih penalaran siswa. 
Ketika siswa-siswa mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini, guru memiliki peranan 
penting untuk menstimulasi pemikiran siswa sehingga sampai pada kesimpulan bahwa hanya terdapat 
satu kemungkinan ukuran sisi. Berikut ini kutipan diskursus antara siswa dan peneliti. 

Peneliti : “Ada kemungkinan ukuran sisi yang lain tidak” 

Siswa 3 : “Bingung Bu” 

Peneliti : “Coba bayangkan kita mengisi bak mandi itu dengan kubus satuan ” 

Siswa 4 : “Tidak mungkin bu karna banyaknya balok harus sama” 

Peneliti : “Iya sisi-sisinya sama semua” 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada teaching experiment, terlihat bahwa kubus satuan memiliki peranan 
penting untuk membantu pemahaman siswa pada konsep volume balok dan kubus. Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian terdahulu bahwa penggunaan kubus satuan dapat meningkatkan pemahaman konsep 
volume pada siswa [5]. 

Sementara itu, terkait dengan pengukuran volume, kubus satuan berperan sebagai model yang 

membantu siswa untuk memvisualisasikan pengukuran volume sehingga memunculkan beberapa strategi 

untuk menentukan volume balok dan kubus. Yang pertama adalah strategi menghitung (counting), strategi 

ini merupakan level paling sederhana dari konsep pengukuran volume sehingga dapat diterapkan oleh 

siswa yang belum mengerti tentang konsep menghitung volume sekalipun. Strategi berikutnya yaitu 

penjumlahan dan perkalian yang melibatkan (additive and multiplicative reasoning). Strategi inilah yang 
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paling banyak dipakai oleh siswa pada usia Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) [3]. Selanjutnya, strategi ini menjadi jembatan abstraksi untuk menemukan konsep menghitung 

volume balok dan kubus sebagai ssstlp  dan  . 

Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan RME yang melibatkan lima prinsip RME. Yang 

pertama yaitu menggunakan konteks sebagai awal pembelajaran. Konteks memenuhi balok dan kubus 

dengan kubus satuan dan volume bak mandi berbentuk balok dan kubus menstimulasi siswa untuk 

bernalar dalam memecahkan masalah, bukan hanya menerapkan rumus. Prinsip yang kedua adalah 

menggunakan model. Pada kasus ini kubus satuan menjadi model yang digunakan untuk menentukan 

volume balok dan kubus. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan menghargai ragam jawaban dan 

kontribusi siswa sebagaimana prinsip ketiga dari RME. Dalam hal ini siswa dapat menggunakan berbagai 

strategi sesuai dengan alur penalarannya. Kemudian, guru bersama-sama membuat kesimpulan dengan 

menggunakan gagasan-gagasan siswa tersebut. Dalam pembelajaran, terjadi interaksi aktif antar siswa di 

dalam kelompok maupun antara siswa dengan guru. Hal ini sesuai dengan prinsip keempat RME yaitu 

interaktivitas. Sementara itu, terkait dengan prinsip kelima RME yaitu intertwinment, dalam pemecahan 

masalah siswa haris mengintegrasikan dengan konsep-konsep lain di dalam matematika, di antaranya 

penjumpalahn, perkalian, panjang, dan luas. Akan tetapi, pada pembelajaran ini belum terintegrasi dengan 

bidang ilmu di luar matematika. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dari rekaman video dan hasil pekerjaan siswa, diperoleh kesimpulan bahwa 

penggunaan kubus satuan membantu siswa memahami konsep volume balok dan kubus. Hal ini terlihat 

dari orientasi siswa yang tepat tentang konsep volume balok dan kubus. Selanjutnya, penggunaan kubus 

satuan memunculkan penalaran siswa dalam menentukan volume balok dan kubus dengan cara 

menghitung (counting), penjumlahan (additive reasoning) dan perkalian (multiplicative reasoning). 

Multiplicative reasoning inilah yang menjembatani proses abstraksi menuju dirumuskan cara formal untuk 

menghitung volume balok dan kubus, yaitu secara berturut-turut ssstlp  dan  . Selain itu, 

penerapan pendekatan RME merangsang munculnya ide-ide siswa yang merupakan hasil dari proses 

menalar, bukan sekedar menerapkan rumus yang dihafalkan. 

Pada beberapa kasus masih terdapat siswa belum dapat membedakan volume dan luas permukaan, 

sehingga guru dituntut untuk proaktif melakukan diskursus untuk membawa siswa pada orientasi yang 

tepat tentang volume, khususnya volume balok dan kubus. Terkait dengan aktivitas pembelajaran, 

penerapan sosio-norms dan socio-mathematics-norms perlu lebih dimaksimalkan. Penelitian dengan topik 

yang sama dapat dilakukan di Sekolah Dasar, yaitu pada saat pertama kalai siswa belajar tentang volume 

balok dan kubus. Hal ini dimungkinkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik pada siswa, karena 

pada level tersebut siswa belum mengenal dan menghafal rumus volume balok dan kubus. 
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