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Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika 
tentang kubus dan balok dengan menggunakan pendekatan cooperative learning tipe 
Jigsaw pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Kedungjeruk. 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan 
desain penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah kelas IV SD Negeri 01 Kedungjeruk dengan jumlah siswa 
20 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan 
teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indikator 
meningkatnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari ketuntasan dari siklus I sampai 
dengan siklus III  sebagai berikut:  pada  siklus I ketuntasan siswa mencapai 11 anak 
atau 55%, siklus II meningkat menjadi 15 anak atau 75% dan siklus III mencapai 18 
anak atau 90%. Peningkatan hasil siklus I ke siklus II sebesar 20% peningkatan siklus 
II ke siklus III sebesar 15%. 

 
Kata Kunci: pendekatan cooperative tipe Jigsaw, hasil belajar 

 

 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika pada siswa kelas IV di SD Negeri 01 

Kedungjeruk, dalam pembelajaran matematika menunjukkan bahwa kondisi awal 

siswa saat  mengikuti pelajaran tentang bangun ruang yakni kubus dan balok masih 

ada beberapa hal yang perlu disikapi guru yang kemudian harus diberi solusi dari 

permasalahan yang dihadapi siswa. Permasalahan pada kondisi awal siswa SD Negeri 

01 Kedungjeruk antara lain: rendahnya minat belajar siswa, antusias siswa yang 
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rendah, belum optimalnya guru memilih dan menggunakan media,  belum 

diterapkannya pendekatan yang inovatif dan bahkan ketuntasan dari hasil belajar 

matematika siswa belum optimal. 

Untuk mengatasi hal di atas perlu sekali adanya solusi dari guru diantaranya 

dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang interaktif, kooperatif dan 

mengacu pada aktivitas belajar siswa di sekolah. Diantaranya guru menerapkan 

pendekatan kooperatif yang memusatkan aktivitas pembelajaran pada siswa (student 

centered)I yaitu menerapkan metode Jigsaw. Jika hal tersebut sudah ditempuh guru 

akan tetapi hasil maksimal belum tercapai, maka diperlukannya sebuah konsep agar 

menemukan sebuah proses pembelajaran yang menghasilkan target maksimal dari 

kemampuan siswa dan guru. Pelaksanaan pendekatan kooperatif dengan menerapkan 

metode Jigsaw merupakan upaya mengoptimalkan aktivitas pembelajaran pada siswa. 

Melalui penerapan metode ini akan merubah pola pembelajaran lama yakni yang 

hanya bersifat teacher centered berubah lebih inovatif yakni dengan student centered,  

yakni pola pembelajaran yang memusatkan kegiatan dan aktivitas siswa.  

Berpijak dari latar belakang masalah yang ada maka dalam penelitian ini 

akan melakukan penerapan dengan menggunakan pendekatan cooperative tipe 

Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV di SD 

Negeri 01 Kedungjeruk.  Guna kepentingan analisis data penelitian, maka diperlukan  

bahan dan sumber sebagai pembanding berupa nilai siswa. Nilai siswa sebagai bahan 

dokumenter berupa materi pembelajaran yaitu pembelajaran pada siklus I kemudian 

siklus II dan siklus berikutnya untuk dianalisis sesuai dengan hasil  yang diperoleh 

selama penelitian.  
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METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 01 Kedungjeruk Kecamatan 

Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan 

yaitu bulan Nopember 2012 - Pebruari 2013. Subyek penelitian adalah siswa dan guru 

kelas IV SD Negeri 01 Kedungjeruk dengan jumlah siswa sebanyak 20 siswa.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan 

langkah sebagai berikut : 

1. Perencanaan Tindakan 

a. Menyusun RPP 

b. Menyusun Instrumen Penelitian 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Langkah–langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran 

matematika dalam tiap-tiap siklus   adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan Awal 

1) Absensi 

2) Apersepsi 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok, dengan setiap 

kelompok terdiri dari 4 – 6 siswa dengan kemampuan yang berbeda. 

2) Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, 

selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan 

pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi 
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kelompok yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi 

pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. 

3) Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. 

4) Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor 

dasar ke skor kuis berikutnya. 

5) Materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

materi pembelajaran. 

6) Perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan Jigsaw untuk belajar materi 

baru maka perlu dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtut 

serta cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

c. Kegiatan Akhir 

1) Mengadakan test  formatif 

2) Memberikan penguatan  

3) Tindak lanjut dan pemberian tugas 

3. Pengamatan dan Observasi 

Selama peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan memerlukan 

sebuah instrument pengumpulan data. Instrumen itu  digunakan untuk mengamati 

kegiatan siswa dan guru selama proses belajar mengajar yang observasinya 

dilaksanakan oleh teman sejawat. 

4. Refleksi 

Pada tahap refleksi, peneliti mendiskripsikan semua kemunculan baik dari 

aktivitas belajar siswa selama treatment  dilaksanakan, serta aktivitas guru dari 
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kegiatan siklus I sampai dengan siklus II setelahsiswa mencapai ketuntasan 

sebagaimana indikator kinerja.  

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Kirk dan Miller sebagaimana 

dikutip oleh  Moeleong, (2009:9), bahwa: istilah kualitatif pada mulanya  

bersumber pada pengamatan kualitatif yang bertentangan dengan pengamatan 

kuantitatif. Kuantitatif menunjuk pada jumlah, atau angka perhitungan, 

sedangkan kualitatif menunjuk pada segi alamiah, kualitas, dan tidak 

mengadakan perhitungan. 

 Sumber data pada penelitian ini adalah informasi tentang proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan cooperative tipe 

Jigsaw dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat bangun 

ruang. Sumber data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah meliputi :  

Informan yaitu siswa, guru / teman sejawat dan Kepala Sekolah SDN 01 

Kedungjeruk.  

Pengumpulan data yang akan dikumpulkan menggunakan teknik atau 

cara memperoleh data dengan menggunakan observasi adalah teknik yang 

digunakan untuk mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti ; teknik tes 

dilakukan dengan cara memberikan soal evaluasi baik selama proses 

pembelajaran maupun evaluasi akhir dan teknik dokumentasi  merupakan 

penyelidikan untuk mencatat tentang gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa agar 

memperoleh keterangan-keterangan atau informasi dari guru atau otoritas 

sekolah. Teknik ini diterapkan untuk  mendapatkan data melalui pengumpulan 
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dokumen-dokumen atau arsip berupa Kurikulum, Silabus matematika kelas IV, 

RPP matematika Kelas IV, daftar nilai matematika kelas IV.   

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mencatat dan 

mengamati berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan mengajar guru, 

serta   hasil belajar matematika. Selain itu instrument yang dikembangkan 

berkaitan dengan item soal untuk mengukur tingkat pemahaman siswa menguasai 

konsep materi tentang  bangun ruang. Validitas Isi Instrumen menggunakan 

teknik trianggulasi. Menurut Moelong Lexi, (2009:330), triangggulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Dalam penelitian ini teknik trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi 

sumber dan trianggulasi metode, yaitu untuk mencari data yang sejenis melalui 

penggunaan sumber informasi yang berbeda-beda yaitu dari siswa dan guru 

sebagai teman sejawat. Sedangkan trianggulasi metode upaya mengabsahkan 

data melalui metode yang berbeda-beda dengan pada jenis data yang  sama atau 

sejenis. Dalam penelitian ini trianggulasi metode menggunakan metode 

observasi, teknik tes dan dokumen.  

Aalisis data meggunakan analisis interaktif yang pelaksanannya 

bergerak di antara komponen analisis dengan pengumpulan data yang masih 

berlangsung. Sesudah pengumpulan data selesai peneliti bergerak di antara 

komponen analisis tersebut.  Peneliti memaparkan hasil sebelum siklus atau pra 

siklus dan setelah akhir siklus dari hasil pengamatan. Teknik analisis interaktif 

memiliki 3 komponen yakni : reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan 

atau verivikasi. 
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HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini merupakan upaya guru, untuk 

meningkatkan mutu pembelajarannya di kelas yang dikelolanya, dengan tujuan 

meningkatkan hasil belajar matematika, serta proses pembelajarannya dengan 

mengoptimalkan penggunaan media serta bentuk pendekatan pembelajaran aktif. 

Simpulan dari hasil Penelitian Tindakan Kelas ini menekanan pada penerapan 

metode Jigsaw guna meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika  kelas IV di SD Negeri 01 Kedungjeruk. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa melalui penerapan metode Jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Indikator meningkatnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

ketuntasan dari siklus I sampai dengan siklus III  sebagai berikut:  pada  siklus I 

ketuntasan siswa mencapai 11 anak atau 55%, siklus II meningkat menjadi 15 

anak atau 75% dan siklus III mencapai 18 anak atau 90%. Peningkatan hasil 

siklus I ke siklus II sebesar 20%peningkatan siklus II ke siklus III sebesar 15%. 

Jadi dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan 

yang dirumuskan dapat terjawab yakni :” Pendekatan cooperative tipe Jigsaw 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada konsep sifat bangun ruang 

pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Kedungjeruk Tahun 2012/2013” dapat diterima 

atau terjawab.. 

 

SIMPULAN 

Simpulan penelitian Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

melalui penerapan metode Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Indikator meningkatnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari ketuntasan dari 
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siklus I sampai dengan siklus III  sebagai berikut:  pada  siklus I ketuntasan siswa 

mencapai 11 anak atau 55%, siklus II meningkat menjadi 15 anak atau 75% dan 

siklus III mencapai 18 anak atau 90%. Peningkatan hasil siklus I ke siklus II 

sebesar 20%peningkatan siklus II ke siklus III sebesar 15%. 
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