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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar 
matematika melalui strategi pembelajaran jigsaw pada siswa kelas VB SDIT Abu 
Bakar Ash Shidiq tahun 2013/2014. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas VB SD IT Abu Bakar Ash Shidiq tahun 2013/2014 sebanyak tiga puluh 
siswa, terdiri atas tujuh belas siswa laki-laki dan tiga belas siswa perempuan. 
Sumber data penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Jenis data dalam penelitian ini adalah data 
kualitatif dan kuantitatif, tetapi keduanya dianalisis secara kualitatif . 
Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, 
dan tes. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik analisis 
interaktif, yaitu menganalisis dan menarik kesimpulan data-data sesuai dengan 
jumlah siklus yang dilaksanakan, data diperoleh dan dianalisis pada kondisi 
awal, kondisi siklus I, dan kondisi siklus II yang berupa data kualitatif maupun 
hasil observasi. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. 
Prosedur penelitian meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas belajar siswa. 
Keberhasilan tersebut dapat terlihat adanya peningkatan persentase kreativitas 
dari tahap pra siklus, siklus I, hingga siklus II. Pada tahap pra siklus 
menunjukkan persentase yang rendah, yaitu  27% yang sudah memenuhi kriteria 
kreativitas belajar. Pada siklus I terdapat peningkatan sebesar 26% yaitu menjadi 
53% siswa telah memenuhi  kriteria kreativitas belajar. Pada siklus II juga terjadi 
peningkatan sebesar 30% yaitu 83% siswa telah memenuhi kriteria kreativitas 
belajar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan kreativitas belajar matematika siswa 
kelas VB SDIT Abu Bakar Ash Shidiq tahun 2013/2014. 
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PENDAHULUAN 

Sebagian besar siswa beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran 

yang paling sulit jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil nilai evaluasi matematika yang cenderung lebih rendah 

dibanding dengan hasil nilai evaluasi mata pelajaran yang lain. Anggapan tersebut 

dapat mempengaruhi mental siswa yang dapat menimbulkan sikap negatif siswa, 

antara lain siswa enggan untuk mengikuti pelajaran matematika, takut, dan benci 

jika ada jadwal matematika. Bahkan kebencian siswa tidak hanya pada mata 

pelajaran, tetapi juga pada guru yang mengajar. 

Mengajar pada hakikatnya adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik 

atau suatu usaha yang dilakukan oleh guru agar terjadi  aktivitas peserta didik 

untuk bisa berubah menjadi individu yang lebih sempurna (Surtikanti, dkk, 

2008:18). Kegiatan mengajar tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa 

didukung oleh strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan (Surtikanti, dkk, 2008:28). Di dalam strategi pembelajaran  tersebut 

meliputi metode ataupun model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran 

sehingga dapat mendorong siswa lebih kreatif dan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

Kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya 

seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada 

dengan demikian baik berubah di dalam individu maupun di dalam lingkungan 

dapat menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif (Munandar, 1995:12). 

Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang  tanpa mengenal 

batas usia dan berlangsung seumur hidup (Rohadi, 2003:4). Dengan demikian, 

belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan 

lingkungannya untuk mengubah perilakunya. 

Kreativitas belajar dapat diartikan sebagai kemampuan siswa menciptakan 

hal-hal baru dalam belajarnya baik berupa kemampuan mengembangkan  

kemampuan formasi yang diperoleh dari guru dalam proses pembelajaran yang 



berupa pengetahuan sehingga dapat membuat kombinasi yang baru dalam 

belajarnya. 

Pembelajaran matematika yang diterapkan pada KTSP adalah sebagai 

kreativitas yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan serta sebagai 

kegiatan pemecahan masalah yang mendorong siswa untuk berfikir logis, 

konsisten dan sistematis (Depdiknas, 2006). Dengan demikian, kurikulum 

mengisyaratkan pentingnya kreativitas, aktivitas kreatif dan pemikiran kreatif 

dalam pembelajaran matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2005) 

yang menyatakan bahwa kreativitas anak dirangsang dan dieksplorasi melalui 

aktivitas tertentu dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kreativitas siswa 

perlu mendapat perhatian dalam proses pembelajaran selain pengetahuan dan 

keterampilan. Salah satu cara untuk menjembatani hal tersebut adalah 

mengimplementasikan model struktur intelek dalam pembelajaran. Model struktur 

intelek ini pada dasarnya merupakan teori intelegensi yang memiliki tiga dimensi, 

yaitu isi, proses (operasi) dan produk. Salah satu strategi pembelajaran yang tepat 

untuk mendukung model struktur intelek ini adalah jigsaw. 

Jigsaw pada hakikatnya model pembelajaran kooperatif yang berpusat pada 

siswa. Siswa mempunyai peran dan   tanggung jawab besar dalam pembelajaran. 

Guru  berperan sebagai fasilitator dan motivator. Tujuan jigsaw ini adalah untuk 

mengembangkan kerja tim, ketrampilan belajar kooperatif dan penguasaan 

pengetahuan secara mendalam  yang tidak mungkin diperoleh siswa  apabila siswa 

mempelajari materi secara individual. Dalam strategi pembelajaran jigsaw, kelas 

dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota yang heterogen. Bahan 

pembelajaran disajikan dalam teks bervariasi damn tiap siswa diberi tanggung 

jawab mempelajari bahan pembelajaran tersebut. Tiap anggota dari kelompok 

yang memiliki tanggung jawab bahan pembelajaran yang sama berkumpul 

membentuk tim ahli untuk berdiskusi dan memecahkan permasalahan. 

Perumusan Masalah 

Apakah strategi pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan kreativitas belajar 

matematika pada siswa kelas VB SDIT Abu Bakar Ash Shidiq tahun 2013/2014 ? 



Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika melalui strategi 

pembelajaran jigsaw pada siswa kelas VB SDIT Abu Bakar Ash Shidiq tahun 

2013/2014. 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan pengetahuan baru kepada guru dalam 

perbendaharaan strategi pembelajaran sehingga guru dapat menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Meningkatkan daya tarik dan motivasi serta pemahaman siswa 

dalam mempelajari operasi bilangan bulat 

2) Meningkatkan keaktifan dan tanggung jawab siswa 

3) Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pokok bahasan operasi 

bilangan bulat 

4) Menguasai keterampilan berdiskusi, bermusyawarah, dan kerja sama 

b. Manfaat  bagi guru 

1) Meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran 

2) Menciptakan lingkungan belajar yang efektif 

3) Mempermudah guru dalam melibatkan dan mengontrol keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

2) Proses pembelajaran di sekolah lebih bervariasi. 

3) Mendorong guru untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran 

d. Manfaat bagi peneliti 

1) Memberikan sumbangan pikiran dalam rangka penanaman khasanah 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan studi matematika 

2) Memberi tambahan wawasan terhadap peneliti  



3) Meningkatkan profesionalisme sebagai seorang pendidik  

LANDASAN TEORI 

1. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil 

pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan 

tertentu.   

Nickson (Jajang, 2005:5) berpendapat bahwa pembelajaran matematika 

adalah pemberian bantuan kepada siswa untuk membangun konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses 

internalisasi (arahan terbimbing) sehingga konsep atau prinsip itu terbangun. 

Pendapat tersebut menandakan bahwa guru dituntut untuk dapat mengaktifkan 

siswanya selama pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran tidak lagi 

berpusat pada guru melainkan pada siswa. Guru bukan mentransfer 

pengetahuan pada siswa tetapi membantu agar siswa membentuk sendiri 

pengetahuannya. 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian pembelajaran matematika, 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan serangkaian 

aktivitas guru dalam memberikan pengajaran terhadap siswa untuk 

membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika dengan 

kemampuan sendiri melalui proses internalisasi, sehingga konsep atau prinsip 

itu terbangun dengan metode atau pendekatan mengajar dan aplikasinya agar 

dapat meningkatkan kompetensi dasar dan kemampuan siswa. 

2. Strategi Pembelajaran Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif jenis Jigsaw adalah satu jenis pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang 

bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu 

mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Jigsaw 

menggabungkan konsep pengajaran pada teman sekelompok atau teman sebaya 

dalam usaha membantu belajar. Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa 



tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang 

lain. 

Model jigsaw pada hakikatnya model pembelajaran kooperatif yang 

berpusat pada siswa. Siswa mempunyai peran dan   tanggung jawab besar 

dalam pembelajaran. Guru  berperan sebagai fasilitator dan motivator. Tujuan 

model Jigsaw ini adalah untuk mengembangkan kerja tim, ketrampilan belajar 

kooperatif dan penguasaan pengetahuan secara mendalam  yang tidak mungkin 

diperoleh siswa  apabila siswa mempelajari materi secara individual. Dalam 

metode Jigsaw ini, siswa dibagi menjadi dua kelompok  yaitu “kelompok awal” 

dan “kelompok ahli”.  Setiap siswa  yang ada dalam” kelompok awal” 

mengkhususkan diri pada satu bagian dalam sebuah unit pembelajaran. Siswa 

dalam “kelompok awal”  ini kemudian dibagi lagi untuk masuk kedalam 

“kelompoka ahli” untuk mendiskusikan materi yang berbeda. Siswa kemudian 

kembali ke “kelompok awal”  untuk mendiskusikan materi hasil “kelompok 

ahli” pada siswa “kelompok awal”. Dalam konsep ini siswa harus bisa 

mendapat kesempatan dalam proses belajar supaya semua pemikiran siswa 

dapat diketahui. 

Pembelajaran model Jigsaw menuntut setiap siswa untuk bertanggung 

jawab atas ketuntasan bagian pelajaran yang harus dipelajari dan 

menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok lainnya. 

Langkah-langkah pembelajaran jigsaw menurut Zaini, dkk (2007:58) 

adalah sebagai berikut : 

1) Memilih materi yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

2) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bagian yang 

disiapkan 

3) Setiap kelompok diberi materi yang berbeda untuk dipahami 

4) Selanjutnya, setiap kelompok akan mengirimkan anggotanya kepada 

kelompok lain yang ada untuk menyampaikan materi yang telah di pelajari 

di kelompok 

5) Kelompok kembali pada suasana semula, jika ada permasalahan dapat 

ditanyakan atau didiskusikan 



6) Guru memberi pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa terhadap 

materi  

3. Kreativitas Belajar Matematika 

Kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan 

lingkungannya seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan 

dimana ia berada dengan demikian baik berubah di dalam individu maupun di 

dalam lingkungan dapat menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif 

(Munandar, 1995:12).  

Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang  tanpa 

mengenal batas usia dan berlangsung seumur hidup (Rohadi, 2003:4). Dengan 

demikian, belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi 

dengan lingkungannya untuk mengubah perilakunya. Jadi, hasil dari kegiatan 

belajar adalah berupa perubahan prilaku yang relatif permanen pada diri orang 

yang belajar.  

Jadi, kreativitas belajar dapat diartikan sebagai kemampuan siswa 

menciptakan hal-hal baru dalam belajarnya baik berupa kemampuan 

mengembangkan  kemampuan formasi yang diperoleh dari guru dalam proses 

pembelajaran yang berupa pengetahuan sehingga dapat membuat kombinasi 

yang baru dalam belajarnya. 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD IT Abu Bakar Ash Shidiq, Kecamatan 

Margorejo, Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian dilaksanakan 

selama empat bulan, terhitung sejak 1 Juni 2013 sampai dengan 1 Oktober 2013 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VB SD IT Abu Bakar 

Ash Shidiq tahun 2013/2014 sebanyak tiga puluh siswa, terdiri atas tujuh belas 

siswa laki-laki dan tiga belas siswa perempuan. 

 



Prosedur Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:16), model penelitian tindakan kelas adalah 

“secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi”. 

Jenis Data 

Menurut Arikunto (2006:118), “data adalah hasil pencatatan peneliti, baik 

berupa fakta maupun angka”. Disebut pula bahwa data adalah segala fakta dan 

angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi sedangkan 

informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu  keperluan.  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, tetapi 

keduanya dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini, data kualitatif berupa 

hasil observasi dan wawancara sedangkan data kuantitatif berupa nilai-nilai siswa. 

Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Nasution (2003:143) adalah mengumpulkan 

data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, 

dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data secara riil siswa, yaitu daftar 

nilai ulangan harian. Dari daftar nilai ini, dapat diketahui tingkat pemahaman 

siswa. Peneliti memilih dokumentasi untuk mengumpulkan data-data 

penelitian karena lebih mudah dan data-data yang dibutuhkan sudah ada pada 

arsip.  

2. Observasi 

Menurut Arikunto (2006:230), “observasi adalah menatap kejadian, 

gerak atau proses”. Dengan observasi, peneliti dapat mengetahui kegiatan 

siswa dalam mempersiapkan, memperhatikan, presentasi, dan keaktifan 

bertanya serta menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran. Peneliti 

mengobservasi kegiatan belajar siswa. Data observasi dapat digunakan untuk 

menentukan tindakan serta pelaksanaan evaluasi yang hasilnya digunakan 



untuk menyusun refleksi sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan 

tindakan. 

3. Wawancara 

Esterberg, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2006:231), 

mendefinisikan “wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara semi terstrukstur. Wawancara dilakukan 

dengan beberapa pihak, yaitu guru dan siswa kelas VB SD IT Abu Bakar Ash 

Shidiq. Dari kegiatan wawancara ini, akan diperoleh data seberapa besar 

tingkat penguasaan konsep pada diri siswa dan bagaimana guru mengajar. 

4. Tes 

Menurut Riduwan (2006:37) tes sebagai instrumen pengumpulan data 

adalah serangkaian pertanyaan / latihan yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu / kelompok. 

Instrumen Penelitian 

Menurut Joko Suwandi (2011:39), “instrumen adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan tindakan dan atau digunakan untuk mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.” Berdasarkan cara pelaksanaan dan 

tujuan, peneliti menggunakan pedoman lembar observasi. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa catatan observasi berbentuk check list. 

Indikator Kinerja 

Penerapan strategi pembelaran jigsaw ini diharapkan dapat meningkatkan 

kreativitas belajar matematika materi operasi bilangan bulat pada siswa kelas VB 

SD IT Abu Bakar Ash Shidiq tahun pelajaran 2013/2014 dengan kriteria 76% dari 

jumlah siswa berperan aktif dalam pembelajaran yang menunjukkan sikap kreatif 

berdasarkan instrumen penelitian. 

 

 



HASIL PEMBAHASAN 

Profil Sekolah 

a. Nama Sekolah  : SD IT Abu Bakar Ash Shidiq 

Status Sekolah  : Swasta  

NSS   : 1020318121041 

NPSN   : 20317165 

b. Alamat Sekolah  :   

Jalan   : Soewondo No. 1 Sekarkurung 

Desa   : Muktiharjo 

Kecamatan  : Margorejo 

Kabupaten  : Pati 

Provinsi   : Jawa Tengah  

Kode Pos    : 59163 

Telepon/ HP  : 0295 3923555 

c. Tahun Pendirian  : 2002 

d. Nama Yayasan  : YPU SIDIK 

e. Status Tanah  : Milik Yayasan 

f. Luas Tanah  : 1865 m2  

g. Daya Listrik  : 2200 W 

Visi dan Misi Sekolah  

a. Visi sekolah :   

Mewujudkan generasi yang luhur, unggul, dan kreatif. 

b. Misi Sekolah : 

1) Mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional 

pendidikan.  

2) Mewujudkan sekolah yang memiliki keunggulam kompetitif dan 

komparatif dengan sekolah lain. 

3) Mewujudkan peserta didik yang mampu memahami Islam secara utuh 

sebagai kerangka dasar kehidupan. 

4) Mengimplementasikan nilai-nilai Islami. 

 



Deskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilaksanakan saat pembelajaran 

matematika pada tahap awal, siswa terlihat kurang kreatif dalam pembelajaran 

matematika. Hasil dari observasi awal ini diperoleh beberapa hal yang menjadi 

permasalahan utama, yaitu : 

1. Sebagian besar siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran matematika. 

2. Siswa kesulitan menyelesaikan soal-soal matematika khususnya materi 

operasi bilangan bulat. 

3. Guru menggunakan strategi penugasan yang menjadikan siswa jenuh dan 

capek terhadap pelajaran matematika. 

Dari 30 siswa, sebanyak 8 siswa (27%) telah memenuhi kriteria kreativitas 

sedangkan sebanyak 22 siswa (73%) belum memenuhi kriteria kreativitas 

sehingga perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui 

pelaksanaan tindakan di siklus I yang kemudian akan dilanjutkan pada tahap 

siklus II. 

Deskripsi Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 19-20 Agustus 2013 selama dua kali 

pertemuan @ 2 x 35 menit. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan RPP 

matematika kelas VB dengan kompetensi dasar melakukan operasi hitung 

bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnya, pembulatan, dan penaksiran. 

Pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan kreativitas belajar siswa 

kelas VB pada mata pelajaran matematika sebesar 26%. Siswa  yang memenuhi 

ketuntasan kriteria kreativitas adalah sebanyak 16 siswa (53%) dan yang belum 

memenuhi kriteria sebanyak 14 siswa (47%). Jadi, dapat dikatakan bahwa 

penggunaan jigsaw mampu meningkatkan kreativitas belajar siswa meskipun 

masih perlu perbaikan di tahap siklus II 

Deskripsi Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit. Pada siklus II, guru berusaha lebih meningkatkan kreativitas 



dalam mengajar serta memperbaiki manajemen dan kotrol kelas. Guru juga 

memberikan reward untuk memotivasi siswa untuk lebih kreatif dalam belajar. 

Pada siklus II terlihat peningkatan yang cukup bagus. Pada siklus II, 

pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Komunikasi antara guru dengan siswa 

terjalin dengan baik. Hasil dari pelaksanaan siklus II dapat dikatakan mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Peningkatan kreativitas belajar siswa 

sebesar 30% dari 53% di tahap siklus I menjadi 83% di tahap siklus II. Siswa  

yang memenuhi ketuntasan kriteria kreativitas adalah sebanyak 25 siswa (83%) 

dan yang belum memenuhi kriteria sebanyak 5 siswa (17%).  

Hasil Penelitian 

Pembahasan penelitian diperoleh dari analisis data hasil penelitian tahap 

pra siklus, siklus I, dan siklus II.  

Adapun peningkatan persentase kreativitas siswa dalam pembelajaran 

matematika mulai tahap pra siklus, siklus I, hingga siklus II adalah sebagai 

berikut.  

Tabel 4.12 Persentase Kriteria Kreativitas Siswa Keseluruhan 

No Nama Pra Siklus 
(%) 

Siklus I 
(%) 

Siklus II 
(%) 

1  Ahda Sabila Wicaksono  55% 78% 85,00% 
2  Alif Syahdan Fitriansyah  35% 48% 57,50% 
3  Ananda Hikmawan  53% 80% 90,00% 
4  Ananda Vaitur Rochman  43% 50% 77,50% 
5  Chika Aurel Nabila Alyasha  40% 55% 82,50% 
6  Farhan Fauzan  35% 48% 60,00% 
7  Ghaida Nur Aziza Fauzia Susanto 48% 60% 77,50% 
8  Karen Kurniawan Sugoto  35% 43% 77,50% 
9  Muhammad David Firmansyah  45% 60% 82,50% 
10  Muhammad Amar Al Ayyubi  25% 35% 60,00% 
11  Muhammad Heiwa Khalily   25% 25% 30,00% 
12  Muhammad Hilmi Alghozi  88% 90% 92,50% 
13  Muhammad Izzudin Shobar  80% 85% 90,00% 
14  Muhammad Lintang Terate  48% 65% 80,00% 
15  Muhammad Najamuddin Dhofir  38% 40% 77,50% 
16  Murfidiana Zulfa Rufida  80% 85% 90,00% 
17  Nabilla Desi Fitriani  85% 88% 90,00% 
18  Nabila Diva Azzahro  45% 80% 87,50% 
19  Puspita Ayu Widyastuti  78% 83% 87,50% 



No Nama Pra Siklus 
(%) 

Siklus I 
(%) 

Siklus II 
(%) 

20  Salsabila Nur Izzah  85% 88% 92,50% 
21  Silvy Annada Wahyudhi   80% 83% 87,50% 
22  Sulthan Alifiansyah Haridian   40% 45% 77,50% 
23  Syifa Aulia Fadlilah  45% 60% 77,50% 
24  Yumna Fathiya Nafi'ah  50% 78% 82,50% 
25  Anna Muslimah   25% 25% 40,00% 
26  Arif Hidayat  60% 78% 85,00% 
27  Bhara Satria Seventa Oktario  78% 88% 92,50% 
28  Dewanto Dika Pratama  50% 78% 82,50% 
29  Dewi Hasna Robiatul Adawiyah  45% 78% 77,50% 
30  Fadhel Sofa  70% 85% 87,50% 

Jumlah Siswa yang Memenuhi 
Kriteria Kreatif 8 16 25 

Persentase Ketuntasan 27% 53% 83% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Grafik Peningkatan Kreativitas Belajar Siswa  

 

Setelah dilakukan tindakan dari siklus I dan siklus II, yaitu dengan 

menerapkan strategi pembelajaran jigsaw, kreativitas belajar siswa meningkat. 

Dengan demikian, strategi ini memberikan masukan yang besar bagi guru agar 

dapat diterapkan pada pembelajaran yang lain maupun dalam materi yang lain. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan kreativitas 
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belajar matematika siswa kelas VB SD IT Abu Bakar Ash Shidiq tahun pelajaran 

2013/2014. Peningkatan kreativitas belajar matematika terlihat pada data yang 

diperoleh, yaitu mulai dari tingkat kreativitas yang semula hanya 27%  pada tahap 

pra siklus menjadi 53% pada tahap siklus I dan meningkat lagi pada tahap siklus 

II hingga menjadi 83%. 

Implikasi Hasil Penelitian 

 Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa dengan pembenahan 

penggunaan strategi pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan kreativitas belajar 

matematika siswa kelas VB SD IT Abu Bakar Ash Shidiq. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya peningkatan persentase kreativitas belajar dari tahap ke tahap. 

Pada siklus I terjadi peningkatan sebesar 26%  dan pada siklus II, terjadi 

peningkatan kreativitas belajar sebesar 30%. Penggunaan strategi pembelajaran 

jigsaw, dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa sehingga mereka mampu 

menemukan konsep mereka dalam memahami materi. Dengan demikian, strategi 

pembelajaran jigsaw tepat digunakan untuk pembelajaran matematika di kelas VB 

SD IT Abu Bakar Ash Shidiq. 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dalam usaha untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika siswa di kelas 

VB SD IT Abu Bakar Ash Shidiq melalui strategi jigsaw, saran peneliti adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagi Guru  

Sebagai masukan guru untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran matematika.. 

2. Bagi Sekolah  

Sebagai bahan acuan dalam menyusun program pembelajaran di tahun 

berikutnya. 

3. Peneliti Berikutnya  

Mengembangkan penelitian ini dan melakukan perbandingan dengan strategi 

yang lebih variatif, sehingga pembelajaran matematika  lebih inovatif.  
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