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ABSTRAK 
 

PENINGKATAN PENGUASAAN 
RUMUS BANGUN DATAR DAN BANGUN RUANG 
MELALUI PERMAINAN JEOPARDY MODIFIKASI 

(PTK Di Kelas VI MI Muhammadiyah Tangkisanpos Jogonalan Klaten Tahun 
2012/ 2013) 

 
 

Siti Anugrah Eny, A54B090047, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 76 
halaman. 

 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penguasaan rumus bangun datar dan 

bangun ruang melalui permainan jeopardy modifikasi pada siswa kelas VI MI 
Muhammadiyah Tangkisanpos, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten Tahun 
Pelajaran  2012/2013. Penelitian ini menggunakan metode tindakan kelas, dengan 
jumlah 12 siswa ( 7 putra dan 5 putri ) dan guru kelas VI MI. Sumber data yang 
digunakan yaitu: sumber data pokok ( primer ) yaitu siswa, guru dan Kepala 
Sekolah. Sumber data sekunder meliputi arsip / dokumen hasil pengamatan, hasil 
tes, dan foto. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan (observasi) dan tes. Data 
yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari data 
indikator tentang penguasaan rumus siswa dan data hasil belajar siswa. Dalam 
penelitian ini, guru bertindak sebagai kolaboran atau pengamat dan peran penulis 
sebagai fasilitator pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 
penguasaan rumus bangun datar dan bangun ruang  pada peserta didik kelas VI MI 
Muhammadiyah Tangkisanpos, Jogonalan, Klaten dari Pra siklus pilihan ganda sebesar 
58% dan essay sebesar 50%, siklus I pilihan ganda 75% dan essay 75%, siklus II pilihan 
ganda 91% dan essay 91 %. 
 

Kata Kunci : penguasaan rumus, permainan jeopardy modifikasi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang sedang kita rasakan saat ini adalah ancaman yang 

sangat serius bagi kita semua, khususnya bagi anak – anak sebagai penerus bangsa. 

Perkembangan di segala aspek sangat kita harapkan khususnya dalam dunia 

pendidikan. Pendidikan adalah sarana yang paling penting untuk menciptakan 

generasi – generasi penerus bangsa  yang kuat dan handal. Sebagai seorang pendidik 

dituntut harus professional karena dari pendidikanlah seseorang bisa cakap dan 

terampil untuk menghadapi masa depan apalagi di Era Globalisasi seperti sekarang 

ini. 

Pendidikan dapat menghantarkan kesuksesan dan kecakapan seseorang 

di segala bidang. Di sini tugas seorang guru dituntut untuk kreatif dalam 

mengajarkan ilmu kepada siswa – siswi. Upaya – upaya harus kita lakukan untuk 

mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran yang 

bermakna dan menyenangkan bagi siswa.  

Proses pembelajaran merupakan proses kegiatan interaksi antara dua 

unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak 

yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokoknya. Guru sebagai salah satu 

komponen dalam proses pembelajaran merupakan pemegang peran yang sangat 

penting. Guru bukan hanya sekedar penyampai materi, tetapi lebih dari itu guru 

dapat dikatakan sebagai sentral pembelajaran di kelas. Oleh karena itu guru harus 

dapat membuat suatu pembelajaran menjadi lebih efektif juga menarik sehingga 

bahan pelajaran yang disampaikan akan membuat siswa merasa senang dan merasa 

perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut. 

Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor 

diantaranya adalah faktor guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, karena 

guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina dan meningkatkan kecerdasan 

serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas dan guna mencapai 

tujuan pendidikan secara maksimal, peran guru sangat penting dan diharapkan guru 

menguasai berbagai strategi pembelajaran, sehingga dapat mengajar dengan baik, 



dan mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan keadaan 

siswa.  

Dalam perkembangan teknologi matematika sangat besar kegunaannya / 

pengaruhnya. Tetapi banyak para siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mempelajari Matematika, baik itu siswa SD, SMP, maupun SMA. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil test para siswa yang selalu menunjukkan rata – rata terbawah 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Tidak heran memang matematika 

adalah salah satu pelajaran yang memang agak rumit dan sulit untuk dimengerti. 

Dapat menimbulkan stress dengan banyaknya varian rumus yang harus dihafal, bagi 

sebagian orang mereka merasa bingung untuk menentukan rumus apa yang harus 

dipakai pada perhitungan suatu soal tertentu. Terkadang satu rumus dengan rumus 

yang lain saling berkaitan sehingga sangat sulit bagi beberapa orang untuk 

memecahkan dan menemukan jawaban untuk satu soal matematika. Selain 

penguasaan rumus dan ketepatan perhitungan, juga membutuhkan konsentrasi 

tinggi. Penyampaian guru yang mengajar juga sangat penting bagi siswa untuk 

mengerti sebuah rumus – rumus yang diajarkan tersebut.  

Pelajaran matematika diberikan di semua sekolah baik di jenjang 

pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Pelajaran matematika yang 

diberikan di semua jenjang pendidikan diharapkan akan mempunyai kontribusi yang 

berarti bagi bangsa masa depan, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Namun, jika kita perhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan tegnologi yang 

disertai arus Globalisasi yang makin cepat, maka ”guru sebagai satu – satunya 

sumber informasi tidak mungkin lagi menjadi sumber infomasi tunggal bagi peserta 

didik” (Gulo : 2003 : 5). Menurut Jakson bahwa ” peranan guru itulah yang 

memegang peranan yang penting, dalam arti bahwa perhatian guru pribadi terhadap 

siswa – siswanya lebih memajukan perkembangan anak, dimana seorang guru lebih 

sering menghadapi anak – anak dari kelas itu” (Gerungan : 2002 : 194). 

Guru sebagai pendidik harus menyadari bahwa kemajuan pendidikan 

lebih tergantung pada dedikasi guru serta kreatifitasnya setelah mengetahui 

perubahan – perubahan yang terjadi di berbagai tempat (Soedjadi : 101). Kreatifitas 

yang dimiliki guru terletak pada metode dan strategi yang diterapkan dalam 

pengajaran khususnya pengajaran matematika. Pengajaaran matematika hendaknya 



lebih bervariasi baik metode maupun strateginya guna mengoptimalkan potensi 

siswa. ”Salah satu karakteriaristik siswa adalah mempunyai objek yang bersifat 

abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam 

matematika” (Suharta : 2003). Pengajaran matematika di sekolah pada umumnya 

didominasi oleh pengenalan rumus – rumus dan konsep – konsep secara verbal 

tanpa ada perhatian yang cukup terhadap pemahaman siswa. 

Dalam pengenalan rumus – rumus dan konsep – konsep maematika di 

kelas menunjukkan bahwa sering terjadi kesalahan dalam pengajarannya. Hal ini 

disebabkan karena guru tidak memahami dengan baik matematika yang akan 

digunakan sebagai wahana pendidikan (Soedjati : 100). Di samping itu, guru dalam 

mengajar masih kurang memperhatikan kemampuan berfikir siswa atau dengan kata 

lain tidak melakukan pengajaran bermakna, strategi yang digunakan kurang 

bervariasi, dan juga guru lebih mendominasi kelas atau mendominasi kegiatan 

belajar mengajar, sedangkan siswa lebih sering berperan sebagai pendengar dan 

pencatat yang baik. 

Mengajar akan lebih efektif bila kemampuan berfikir siswa diperhatikan 

dan karena itu perhatian ditujukan kepada kesiapan struktur kognitif siswa. Adapun 

struktur kognitif mengacu pada organisasi pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dikuasai oleh seorang siswa yang memungkinkan siswa itu dapat menangkap ide / 

konsep – konsep baru. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan intelektual 

siswa berlangsung bertahap secara kualitatif. Walaupun perkembangan itu 

nampaknya berjalan dengan sendirinya, nampaknya perlu diarahkan sebab 

perkembangan tersebut dapat dibantu atau terhalang oleh keadaan lingkungan 

(Herman : 1990 : 64). 

Melihat kondisi tersebut maka diperlukan suatu strategi pembelajaran 

yang sesuai dalam penyampaian pokok – pokok bahasan matematika kepada peserta 

didik. ”Strategi belajar matematika adalah kegiatan yang dipilih pengajar dalam 

proses belajar mengajar matematika yang dapat memberikan fasilitas belajar 

sehingga memperlancar tercapainnya tujuan belajar matematika” (Herman : 1990 : 

11 ). Kalau kita lihat salah satu komponen pendidikan di sekolah adalah siswa, 

dalam pembelajaran siswa merupakan subjek yang mengalami proses pembelajaran, 



sehingga kemampuan siswa turut mempengaruhi tingkat kecepatan proses belajar 

dan tingkat keberhasilan belajar. 

Tingkat kreatifitas guru sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Bagaimana mengaplikasikan sebuah kreatifitas dalam pelajaran salah satunya 

dengan menggunakan permainan. Permainan adalah suatu kegiatan yang dapat 

membuat suasana pikir menjadi rileks dan nyaman. Dalam permainan  seseorang 

dituntut untuk selalu aktif, konsentrasi dan berani. Permainan secara tidak langsung 

dapat menggali wawasan seseorang untuk dapat dikembangkan baik untuk diri 

sendiri maupun orang lain. Dalam dunia pendidikan, permainan juga bisa di 

implementasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Karena siswa akan lebih 

tertarik dan tidak jenuh akan pelajaran tersebut. (Cerney : 2003) Education Playing 

(permainan edukasi) adalah suatu kegiatan yang dapat merangsang daya pikir 

sesorang termasuk di antaranya meningkatkan kemampuan dalam berkonsentrasi 

dan memecahkan suatu masalah. 

Selama ini pelajaran kegiatan belajar mengajar di MI Muhammadiyah 

Tangkisanpos Jogonalan Klaten masih dilakukan secara konvensional. Guru lebih 

banyak mendominasi selama proses pembelajaran, sedangkan siswa menjadi 

pendengar, tidak banyak melakukan aktivitas (yang melibatkan dirinya) dalam 

proses pembelajaran. Lingkungan belajarpun cenderung tetap dan setara saja 

sepanjang tahun. Akibatnya siswa merasa bosan dan kurang antusias dalam 

mengikuti pelajaran. Kurang terlibatnya siswa dalam proses pembelajaran 

menyebabkan kurang terikatnya siswa pada pelajaran. Anggapan bahwa membaca 

merupakan kegiatan yang membosankan bagi para siswa. Hal ini menjadi masalah 

yang cukup diperhatikan, karena semakin lama semakin menurunkan motivasi siswa 

untuk belajar, dan pada akhirnya mengakibatkan perolehan hasil belajar yang 

kurang memuaskan. Hal ini terbukti dengan rendahnya nilai rata- rata ulangan 

harian materi rumus bangun datar dan bangun ruang yaitu 51. Rata-rata nilai 

tersebut masih di bawah kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah yaitu 

65.  

Minimnya guru mengajar dalam pembelajaran hanya dengan 

menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan buku saja. Khususnya pada 

mata pelajaran Matematika guru terkesan monoton dalam mengajar di kelas. Guru 



jarang menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan 

mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Pada akhirnya guru 

hanya fokus pada buku pelajaran dan mengajarkan sesuai dengan buku tanpa dengan 

metode dan media yang tepat yang sesuai dengan materi  yang di ajarkan. Akhirnya 

siswa pun merasa bosan dan terkadang guru menerangkan di kelas ada beberapa 

siswa yang bicara sendiri, ngobrol dengan temannya tanpa menghiraukan guru yang 

sedang mengajar dan ada juga yang melamun.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan memodifikasi strategi 

dan metode pembelajaran dengan sebuah permainan jeopardy. Dengan permainan 

jeopardy modifikasi mengharapkan siswa untuk dapat menguasai rumus  dan 

memahami pelajaran matematika secara umum. Maka penulis menentukan 

penelitian ini dengan judul “PENINGKATAN PENGUASAAN RUMUS 

BANGUN DATAR DAN BANGUN RUANG MELALUI PERMAINAN 

JEOPARDY MODIFIKASI (PTK Di Kelas VI MI Muhammadiyah 

Tangkisanpos, Jogonalan, Klaten Tahun 2012 / 2013) “. 

 

Peneliti melakukan penelitian dan peneliti berkolaborasi dengan guru-

guru MI Muhammadiyah Tangkisanpos. Dengan berkolaborasi di harapkan 

kemampuan profesional guru dapat meningkat dan dapat merancang model 

pembelajaran akan lebih baik lagi dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang 

lebih bervariatif serta dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merefleksi diri 

terhadap kinerja yang telah dilakukannya, sehingga dapat melakukan perubahan dan 

perbaikan kualitas pembelajaran dan mengelola proses pembelajaran yang lebih 

terpusat pada siswa.  

Tujuan penelitian ini yaitu, pertama tujuan umum untuk meningkatkan 

penguasaan rumus bangun datar dan bangun ruang.Kedua tujuan khusus untuk 

meningkatan penguasaan rumus bangun datar dan bangun ruang melalui permainan 

jeopardy modifikasi (PTK di kelas VI MI Muhammadiyah Tangkisanpos, 

Jogonalan, Klaten Tahun 2012/ 2013). 

Permainan jeopardy adalah sebuah permainan tanya jawab dengan 

menggunakan media computer. Permainan jeopardy adalah sebuah acara permainan 

yang mempunyai jawaban unik dan formal, pertanyaan yang disajikan dengan 



petunjuk dalam bentuk jawaban dan peserta harus menjawab dalam bentuk 

pertanyaan dan sebaliknya. Bentuk pembelajaran menggunakan permainan Jeopardy 

dengan menggunakan alat media komputer yaitu guru memberikan sebuah 

pertanyaan dan jawaban berbentuk soal matematika kepada siswa mengenai rumus 

pada bidang pitagoras kemudian siswa diminta untuk memilih salah satu jawaban 

yang benar.  

Bentuk penilain pada permainan itu adalah setiap jawaban yang benar 

maka kelompok akan mendapatkan poin dan setiap soal mempunyai poin yang 

berbeda. Setiap kelompok yang berhasil menjawab dengan benar maka ke lompok 

tersebut akan mendapatkan poin sesuai dengan kategori yang dipilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Prosedur Permainan Jeopardy 
Menurut DALI DBE II Semarang (2010) 

 

 



B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di MI Muhammadiyah Tangkisanpos yang 

beralamat di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Adapun waktu penelitian ini 

dilakukan pada tanggal  27 Agustus sampai dengan 15 Oktober 2012. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VI MI Muhammadiyah Tangkisanpos Tahun 

Ajaran 2012 / 2013. Objek penelitian ini yaitu penguasaan rumus bangun datar dan 

bangun ruang melalui permainan jeopardy modifikasiPenelitan dilaksanakan di MI 

Muhammadiyah Tangkisan Pos Kecamatan Jogonalan kabupaten Klaten. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua 

siklus pembelajaran. Jenis data dalam penelitian ini adalah data tentang kondisi 

awal, untuk metode pengajaran guru hanya konvensional berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelas, nilai laporan ulangan siswa kurang dari KKM. 

Sumber data penelitian ini yaitu data penguasaan rumus sekaligus belajar kognitif 

diperoleh dari post tes. Dan data belajar psikomotorik diperoleh dari observasi siswa 

oleh teman sejawat. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Tahap Perencanaan 

Untuk mendukung terlaksananya Penelitian Tindakan Kelas ini, 

dibuatlah segala sesuatu yang diperlukan seperti: Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar post test, dan menyiapkan berbagai alat dan bahan 

serta media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. 

 

Tahap Pelaksanaan 

Proses pembelajaran tentang rumus bangun datar dan bangun ruang 

dilakukan dengan menggunakan Strategi Jeopardy tanpa modifikasi. Pada 

kegiatan awal guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

siswa menjawab salam dari guru. Sebelum menyampaikan materi guru 

mengadakan aperseppsi dengan memberi pertanyaan tentang meteri yang telah 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah apersepsi guru menyampaikan 



tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menentukan luas bangun datar 

sederhana, luas lingkaran yang diketahui jari – jari dan diameternya, volume 

prisma segitiga dan volume tabung. 

Kegiatan selanjutnya guru menjelaskan materi secara singkat ( karena 

pembelajaran hanya mereview materi yang telah disampaikan) tentang 

menghitung luas dan volume suatu bangun. Siswa membaca materi nama 

bangun datar dan bangun ruang beserta rumus luas atau volumnya pada slide 

yang telah disediakan. Sebelum melanjutkan pembelajaran, guru mengadakan 

ice breaking bersama siswa agar suasana kelas lebih semangat. 

Setelah siswa semangat dan siap melanjutkan pembelajaran guru 

menjelaskan langkah- langkah pembelajaran dengan  menggunakan permainan 

Jeopardy tanpa modifikasi. Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok  lalu 

memberi kesempatan siswa atau setiap kelompok untuk memilih kategori 

jawaban atau pertanyaan.  

Guru mempersilahkan kelompok yang telah memilih kategori untuk 

membuat pertanyaan atau menjawab. Kelompok lain diberi kesempatan untuk 

membuat pertanyaan atau menjawab (melempar kategori) jika kelompok yang 

memilih kategori tidak dapat membuat pertanyaan atau menjawab. Selain 

memberikan kesempatan menjawab pada kelompok lain, guru  memberikan 

kesempatan pada kelompok lain untuk mengoreksi pertanyaan  atau jawaban 

yang dibuat oleh kelompok pemilih kategori.  

Kemudian guru memberi nilai sesuai pilihan kategori jika setiap 

kelompok dapat membuat pertanyaan atau menjawab pada kategori yang telah 

dipilihnya. Pertanyaan atau jawaban harus sama dengan kunci jawaban dan 

setelah dikonfirmasi bersama- sama maka guru memberikan nilai dan keputusan 

guru tidak boleh diganggu gugat.  

Guru menulis nilai setiap kelompok pada papan nilai. Guru menjumlah 

keseluruhan nilai yang diperoleh pada masing- masing kelompok dan 

mengumumkan peringkat juara. Selain menjumlah nilai dan mengumumkan 

jauara beserta total poinnya, guru juga mememberikan pujian dan bintang pada 

masing- masing kelompok. Setelah kegiatan pembelajaran menggunakan 

permainan Jeopardy selesai, siswa diminta mengerjakan post test dan siswa 



diminta mengumpulkan jawaban test jika sudah selesai. Proses pembelajaran 

ditutup dengan salam. 

 

Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini pengumpulan data didapat dari hasil post test yang 

dikerjakan oleh setiap siswa. Adapun soal post test ada dua macam yaitu pilihan 

ganda dan esai. Hasil penguasaan materi siswa kemuudian dijumlah dan dicari 

rata-rata keseluruhan selanjutnya hasilnya disesuaikan dengan indikator belajar 

tuntas yang diharapkan dalam bentuk persentase. 

 

Refleksi 

Tahap refleksi  dalam siklus I difokuskan pada pengalaman yang 

diperoleh pada kegiatan pra siklus. Dan menilai kembali sasaran  perbaikan yang 

ditetapkan. Bila hasil analisis dan refleksi tidak dapat mengatasi masalah yang 

dipecahkan pada siklus yang lalu, maka dilakukan perbaikan lebih lanjut dengan 

membidik secara jeli apa sebenarnya masalah yang muncul. Setelah mengadakan 

perbaikan siklus I dengan menggunakan strategi jeopardy tanpa modifikasi, 

siswa sudah ada peningkatan dalam penguasaan materi rumus bangun datar dan 

bangun ruang. 

Dari jumlah 12 siswa yang berhasil menguasai rumus bangun datar dan 

bangun ruang pada soal pilihan ganda ada 9 siswa, dengan rata – rata presentase 

kelas 75 %. Jadi siswa yang belum berhasil  menguasai rumus masih ada 3 

siswa. Dan pada soal essay yang berhasil menguasai rumus bangun datar dan 

bangun ruang ada 9 anak dengan rata- rata presentase 75%. Jadi siswa yang 

belum berhasil menguasai rumus ada 3 siswa. Dan melihat dari hasil belajar 

rata- rata nilai kelas yaitu 80 dengan presentase 80% penguasaan rumus siswa 

sudah berhasil karena kriteria ketuntasan maksimal yaitu 65 tetapi belum 

maksimal. Analisis data selengkapnya disajikan pada tabel 3, 4 dan 5 berikut: 



 
Tabel 3. Rekapitulasi presentase penguasaan materi rumus bangun datar dan bangun 

ruang soal pilihan ganda siklus I 
 

 
Tabel 4. Rekapitulasi presentase penguasaan materi rumus bangun datar dan bangun 

ruang soal essay siklus I 
 

No Ranah Siklus 1 
1 Nilai tertinggi 95 
2 Nilai terendah 64 
3 Rata- rata nilai 80 
4 Keberhasilan Klasikal ( % ) 80 % 

 
Tabel 5. Rekapitulasi nilai penguasaan materi rumus bangun datar dan bangun ruang 

soal pilihan ganda dan essay siklus I 
 

No Indikator 

Siklus I 
Benar Salah 

Jumlah 
Siswa % Jumlah 

Siswa % 

1 Menghitung luas persegi panjang 10 83,3% 2 16,6% 
2 Menghitung luas persegi 11 91,6% 1 8,3% 
3 Menghitung luas jajar genjang 10 83,3% 2 16,6% 
4 Menghitung luas belah ketupat 9 75% 3 25% 
5 Menghitung luas trapesium 10 83,3% 2 16,6% 
6 Menghitung luas segitiga 9 75% 3 25% 
7 Menghitung luas layang- layang 9 75% 3 25% 
8 Menghitung luas lingkaran 9 75% 3 25% 
9 Menghitung volume prisma segitiga 8 66,6% 4 41,6% 
10 Menghitung volume tabung 9 75% 3 25% 
Rata- rata 9 75% 3 25% 

No Indikator 

Siklus I 
Benar Salah 

Jumlah 
Siswa % Jumlah 

Siswa % 

1 Menghitung luas persegi panjang 9 75% 3 25% 
2 Menghitung luas persegi 10 83,3% 2 16,6% 
3 Menghitung luas jajar genjang 8 66,6% 4 33,3% 
4 Menghitung luas belah ketupat 8 66,6% 4 33,3% 
5 Menghitung luas trapesium 7 58,3% 5 41,6% 
6 Menghitung luas segitiga 10 83,3% 2 16,6% 
7 Menghitung luas layang- layang 10 83,3% 2 16,6% 
8 Menghitung luas lingkaran 8 66,6% 4 33,3% 
9 Menghitung volume prisma segitiga 8 66,6% 4 33,3% 
10 Menghitung volume tabung 9 75% 3 25% 

Rata- rata 9 75% 3 25% 



2. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Tahap Perencanaan 

Untuk mendukung terlaksananya Penelitian Tindakan Kelas ini, 

dibuatlah segala sesuatu yang diperlukan seperti: Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar post test, dan menyiapkan berbagai alat dan bahan 

serta media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. 

 

Tahap Pelaksanaan 

Proses pembelajaran tentang rumus bangun datar dan bangun ruang 

dilakukan dengan menggunakan Strategi Jeopardy tanpa modifikasi. Pada 

kegiatan awal guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

siswa menjawab salam dari guru. Sebelum menyampaikan materi guru 

mengadakan aperseppsi dengan memberi pertanyaan tentang meteri yang telah 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah apersepsi guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menentukan luas bangun datar 

sederhana, luas lingkaran yang diketahui jari – jari dan diameternya, volume 

prisma segitiga dan volume tabung. 

Setelah siswa paham tentang tujuan pembelajaran yang akan mereka 

dapat, maka guru meminta siswa berdiri dan berputar sambil menyanyikan 

sebuah lagu. Pasa saat yang bersamaan guru membagikan kartu bernomor 

setelah selesai menyanyikan lagu, guru menginstruksikan siswa untuk 

berkumpul membentuk kelompok sesuai nomor yang sama dengan hitungan dari 

guru. Guru memberikan stopmap yang berisi kartu peran, tugas umum dan 

lembar tugas siswa. Adapun tugas setiap peran yaitu : 

1) Ketua : Bertugas memimpin anggotanya dalam bekerja dan sebagai 

penengah dalam perselisihan 

2) Juru tulis : Bertugas mencatat semua hasil kerja kelompok pada lembar kerja 

3) Juru bicara : Bertugas menjawab pertanyaan secara lisan dan mewakili 

kelompok membahas hasil kerja kelompok di depan kelas 

4) Juru teknisi : Memilih kategori dan poin pada papan Jeopardy 

5) Tugas umum semua siswa: Memberikan ide atau gagasan 



Setelah siswa mendapat peran masing- masing tanpa ada kendala 

dalam pembagian peran, guru mengadakan ice breaking bersama siswa agar 

suasana kelas lebih semangat. Guru menjelaskan secara singkat materi ( karena 

pembelajaran hanya mereview materi yang telah disampaikan) tentang 

menghitung luas dan volume suatu bangun.  

Kegiatan selanjutnya yaitu guru menjelaskan langkah- langkah 

pembelajaran dengan  menggunakan permainan Jeopardy modifikasi adapun 

langkah- langkahnya tersebut antara lain: Guru meminta siswa membaca materi 

nama bangun datar dan bangun ruang beserta rumus luas atau volumenya pada 

slide yang telah disediakan. Kemudian siswa sebagai juru tulis diminta mencatat 

nama- nama  bangun datar dan bangun ruang dengan rumusnya pada lembar 

yang telah disediakan.  

Setelah itu guru meminta setiap kelompok mengerjakan satu soal yang 

ada di dalam stopmap dan meminta siswa untuk berdiskusi. Pada kegiatan ini 

tugas  ketua  memimpin kelompoknya serta menengahi jika ada perselisihan. 

Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, guru meminta juru bicara maju ke 

depan kelas untuk mempresentasikan jawaban kelompoknya. 

Setelah kegiatan menjawab soal kelompok selesai, guru 

mengintruksikan siswa untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu permainan 

Jeopardy. Guru member kesempatan setiap kelompok untuk memilih kategori 

jawaban atau pertanyaan beserta poinnya. Siswa sebagai juru teknisi memilih 

kategori dan poin sesuai pilihan kelompoknya. Guru mempersilahkan kelompok 

yang telah memilih kategori untuk membuat pertanyaan atau menjawab. Siswa 

sebagai juru bicara membacakan jawaban yang telah disepakati oleh 

kelompoknya.  

Pada saat kelompok yang memilih kategori salah menjawab guru 

memberi kesempatan kelompok lain untuk membuat pertanyaan atau menjawab 

(melempar kategori) jika kelompok yang memilih kategori tidak dapat membuat 

pertanyaan atau menjawab. Pada kegiatan ini guru beserta semua siswa 

mengoreksi pertanyaan  atau jawaban yang dibuat oleh kelompok pemilih 

kategori. Guru akan memberi nilai sesuai pilihan kategori jika setiap kelompok 

dapat membuat pertanyaan atau menjawab pada kategori yang telah dipilihnya.  



Pertanyaan atau jawaban harus sama dengan kunci jawaban dan setelah 

dikonfirmasi bersama- sama maka guru memberikan nilai dan keputusan guru 

tidak boleh diganggu gugat. Guru menulis nilai setiap kelompok pada papan 

nilai. Sebelum poin pada permainan Jeopardy dijumlah guru memberikan 

kesempatan setiap kelompok  untuk menambah poin dengan menebak sebuah 

gambar di slide yang setiap bagian gambar diberi kata kunci serta poin.  

Setelah Jeopardy modifikasi  selesai guru menjumlah keseluruhan nilai 

yang diperoleh pada masing- masing kelompok (soal kelompok, nilai Jeopardy 

dan nilai tebak gambar ). Untuk memotivasi siswa agar tetap semangat guru 

memberikan pujian dan bintang pada masing - masing kelompok sesuai nilai 

yang diperoleh. 

Guru mengadakan evaluasi berupa test yang dikerjakan siswa secara 

individu. Setelah siswa selesai mengerjakan test, hasil test dikumpulkan kepada 

guru. Setelah kegiatan pembelajaran dengan Jeopardy modifikasi selesai guru 

menutup kegiatan tersebut dengan mengucapkan salam. 

 

Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini pengumpulan data didapat dari hasil post test yang 

dikerjakan oleh setiap siswa. Adapun soal tes ada dua macam yaitu pilihan 

ganda dan esai. Hasil penguasaan materi siswa kemudian dijumlahakan dan 

dicari rata – rata keseluruhan. Selanjutnya hasilnya disesuaikan dengan indikator 

belajar tuntas yang diharapkan dalam bentuk persentase. 

 

Refleksi 

Setelah mengadakan perbaikan siklus I dengan menggunakan strategi 

Jeopardy modifikasi penguasaan materi rumus bangun datar dan bangun ruang  

siswa ada peningkatan. Dari jumlah 12 siswa yang berhasil menguasai rumus 

bangun datar dan bangun ruang pada soal pilihan ganda ada 11 siswa, dengan 

rata – rata presentase kelas 91,6 %. Jadi siswa yang belum berhasil  menguasai 

rumus masih ada 1 siswa. Dan pada soal essay yang berhasil menguasai rumus 

bangun datar dan bangun ruang ada 9 anak dengan rata- rata presentase 11%. 

Jadi siswa yang belum berhasil menguasai rumus ada 1 siswa. Dan melihat dari 



hasil belajar rata- rata nilai kelas yaitu 90 dengan presentase 90% penguasaan 

rumus siswa sudah berhasil karena kriteria ketuntasan maksimal yaitu 65. 

Analisis data selengkapnya disajikan pada tabel 6, 7 dan 8 berikut:  

 

Tabel 6. Rekapitulasi presentase penguasaan materi rumus bangun datar dan bangun 
ruang soal pilihan ganda siklus II 

 

 

Tabel 7. Rekapitulasi presentase penguasaan materi rumus bangun datar dan bangun 
ruang soal essay siklus II 

 
 

No Indikator 

Pra siklus 
Benar Salah 

Jumlah 
Siswa % Jumlah 

Siswa % 

1 Menghitung luas persegi panjang 12 100% 0 0% 
2 Menghitung luas persegi 12 100% 0 0% 
3 Menghitung luas jajar genjang 11 91,6% 1 8,3% 
4 Menghitung luas belah ketupat 10 83,3% 2 16,6% 
5 Menghitung luas trapesium 11 91,6% 1 8,3% 
6 Menghitung luas segitiga 12 100% 0 0% 
7 Menghitung luas layang- layang 11 91,6% 1 8,3% 
8 Menghitung luas lingkaran 11 91,6% 1 8,3% 
9 Menghitung volume prisma segitiga 10 83,3% 2 16,6% 
10 Menghitung volume tabung 10 83,3% 2 16,6% 

Rata- rata 11 91,6% 1 8,3% 

No Indikator 

Pra siklus 
Benar Salah 

Jumlah 
Siswa % Jumlah 

Siswa % 

1 Menghitung luas persegi panjang 12 100% 0 0% 
2 Menghitung luas persegi 12 100% 0 0% 
3 Menghitung luas jajar genjang 10 83,3% 2 16,6% 
4 Menghitung luas belah ketupat 10 83,3% 2 16,6% 
5 Menghitung luas trapesium 10 83,3% 2 16,6% 
6 Menghitung luas segitiga 12 100% 0 0% 
7 Menghitung luas layang- layang 11 91,6% 1 8,3% 
8 Menghitung luas lingkaran 11 91,6% 1 8,3% 
9 Menghitung volume prisma 

segitiga 
10 83,3% 2 16,6% 

10 Menghitung volume tabung 10 83,3% 2 16,6% 
Rata- rata 11 91,6% 1 8,3% 



No Ranah Siklus 1 
1 Nilai tertinggi 100 
2 Nilai terendah 73 
3 Rata- rata nilai 90 
4 Keberhasilan Klasikal ( % ) 90% 

 

Tabel 8. Rekapitulasi nilai penguasaan materi rumus bangun datar dan bangun ruang 
pilihan ganda dan essay siklus II 

 

 

D. SIMPULAN 

 

Secara keseluruhan hasil penelitian telah mampu menjawab perumusan 

masalah, mencapai tujuan penelitian dan membuktikan hipotesis  penelitian  yaitu  

diduga ada peningkatan penguasaan rumus bangun datar dan bangun ruang melalui 

permainan jeopardy (PTK di kelas VI MI Muhammadiyah Tangkisanpos Jogonalan 

Klaten Tahun 2012 / 2013.  Keadaan tersebut dibuktikan oleh hasil analisis data 

bahwa : 1) Penguasaan rumus bangun datar dan bangun ruang pada setiap indikator 

untuk setiap siklus mengalami peningkatan secara signifkian yaitu  pada pra siklus 

soal pilihan ganda 58% dan essay  50%, pada siklus I soal pilihan ganda naik 

menjadi 75% dan essay  juga 75%, dan pada siklus II soal pilihan ganda naik 

menjadi 91% dan essay juga 91%  2) Nilai ulangan siswa untuk setiap siklus 

senantiasa mengalami peningkatan secara signifikan, sampai dengan siklus terakhir. 

Pada pra siklus nilai rata- rata kelas 63, siklus I naik menjadi 80 dan siklus II naik 

menjadi 90. 
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