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ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya aktivitas siswa yang
berdampak pula pada rendahnya hasil belajar siswa. Metode yang digunakan dalam
menyampaikan materi, khususnya materi kubus dan balok, masih belum optimal.
Diperlukan model pembelajaran yang tepat agar siswa aktif dalam pembelajaran.
Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw dimana dalam penerapannya siswa akan dituntut aktif dalam
pembelajaran sehingga diharapkan berdampak pula pada peningkatan hasil belajar
siswa.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar siswa kelas VIII L SMPN 1 Mataram tahun pelajaran 2015/2016 pada materi
kubus dan balok dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam
dua siklus. Tiap siklus terdiri atas dua pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa skor aktivitas belajar siswa pada siklus 1 pertemuan 1 adalah 10,33 dengan
kategori kurang aktif dan pada pertemuan 2 adalah 11,66 dengan kategori aktif.
Kemudian skor aktivitas belajar siswa pada siklus 2 pertemuan 1 adalah 14,67 dengan
kategori sangat aktif dan pada pertemuan 2 adalah 16,68 dengan kategori sangat aktif.
Dengan demikian, terdapat peningkatan skor aktivitas belajar siswa dari siklus 1 ke
siklus 2. Dari analisis hasil evaluasi belajar siswa, rata-rata hasil evaluasi pada siklus 1
dan siklus 2 berturut-turut adalah 83,75 dan 88,87 dengan ketuntasan klasikal masing-
masing siklus 77,5% dan 89,74%. Dengan demikian, terdapat peningkatan hasil
belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi kubus dan balok
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIII L SMPN 1 Mataram
tahun pelajaran 2015/2016.

Kata Kunci: aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw
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ABSTRACT

Background of this research was the low students’ learning activities which
affects to the low students’ learning achievement. The method which used in
presenting the materials, especially about cubes, was not totally optimal. An
appropriate learning model is needed in order to make the students active in learning.
One of the learning model which can be applied was cooperative learning model
Jigsaw, and in the implementation, the students have to be active so hopefully can
affect to improve students’ learning achievement. The purpose of this research was to
improve students’ learning activities dan achievement in eleventh-L grade of SMPN 1
Mataram academic year 2015/2016 in cubes materials by implementing cooperative
learning model Jigsaw. The type of this research was Classroom Action Research
(CAR) which performed in two cycles. Each cycle consists of two meetings. The
result of this research showed that the score of students’ learning activities in the first
meeting of cycle 1 was 10,33 which categorized as “less active” and in the second
meeting was 11,66 which categorized as “active”. Then, the score of students’
learning activities on the first meeting of cycle 2 was 14,67 which categorized as
“very active” and in the second meeting was 16,68 which categorized as “very active”.
Based on the result, there was an improvement of students’ learning activities from
cycle 1 to cycle 2. Based on the analysis of evaluation results of students’ learning
achievement, the average of the evaluation result of cycle 1 and cycle 2 consistenly
83,75 and 88,87 with classical completeness of each cycle was 77,5% and 89,74%.
Therefore, there was an improvement of students’ learning achievement from cycle 1
to cycle 2. In conclusion, the implementation of cooperative learning model Jigsaw in
cubes materials can improve the students’ learning activities and achievement in
eleventh-L grade of SMPN 1 Mataram academic year 2015/2016.

Keywords: students’ learning activities, students’ learning achievement,
cooperative learning model Jigsaw
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PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang harus dipenuhi oleh setiap

orang. Walaupun tidak terdaftar dalam tiga kebutuhan dasar manusia, namun pendidikan

adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan karena mampu memberikan pengetahuan

tentang dunia dan membentuk karakter seseorang. Tak jarang pula kemajuan atau

kemunduran suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan bangsa itu sendiri. Hal ini tentu

menjadi tanggung jawab besar bagi semua lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan

yang berkualitas agar nantinya dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang mampu

membuat bangsa ini menjadi lebih maju.

Dalam pendidikan formal, matematika merupakan salah satu bidang studi yang

menduduki peranan penting sebab secara tidak disadari konsep matematika hampir selalu

digunakan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Selain itu, melalui pelajaran matematika dapat

dikembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif dan sistematis. Tidak hanya itu,

pelajaran matematika juga dapat melatih diri seseorang untuk menjadi pribadi yang mandiri,

jujur, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru matematika kelas VIII di SMPN 1

Mataram diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas VIII kurang memuaskan. Hal ini terlihat

dari nilai rata-rata ulangan tengah semester siswa kelas VIII semester ganjil yang masih

terbilang rendah karena tidak ada satu pun kelas VIII yang mampu mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimum (KKM), yaitu 76 dan ketuntasan belajar secara klasikal minimal 85%.

Nilai rata-rata ulangan tengah semester ganjil terendah dimiliki oleh kelas VIII L, dimana

nilai rata-ratanya adalah 49,58 dan ketuntasan belajar secara klasikal baru mencapai 22,5%.

Berdasarkan hasil observasi selama melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman

Lapangan (PPL) di SMPN 1 Mataram menunjukkan bahwa rendahnya hasil belajar siswa

pada kelas VIII L salah satunya disebabkan oleh proses pembelajaran matematika yang masih

belum optimal. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centre) dimana

metode yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi terbilang masih kurang

bervariasi. Hal ini berakibat pada rendahnya aktivitas siswa ketika proses pembelajaran. Hal

tersebut terlihat dari kegiatan yang dilakukan siswa selama guru menjelaskan materi di depan

kelas, dimana sebagian besar siswa tidak memperhatikan dan melakukan kegiatan lain yang

tidak mendukung proses pembelajaran, seperti mengobrol dengan temannya, mengganggu

teman yang sedang belajar, dan tidur di dalam kelas. Selain itu, siswa menjadi kurang paham

terhadap konsep materi yang disampaikan karena siswa hanya berperan sebagai pendengar
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dan pencatat. Siswa juga enggan bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti.

Permasalahan tersebut akhirnya berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa.

Terlepas dari rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas VIII L, berdasarkan

pengalaman mengajar di kelas VIII L ketika melaksanakan PPL, diketahui bahwa siswa kelas

VIII L masih mempunyai beberapa potensi yang dapat dikembangkan agar siswa menjadi

lebih aktif dalam proses pembelajaran. Potensi-potensi tersebut antara lain: (1) siswa mampu

bekerja sama dalam belajar jika diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok kecil; (2)

siswa lebih antusias dalam belajar jika ada penghargaan bagi siswa yang aktif dalam proses

pembelajaran; dan (3) siswa masih memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap

materi yang harus dikuasai yang tercermin dari banyaknya siswa yang mengumpulkan tugas

serta pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru.

Salah satu materi yang diajarkan di kelas VIII semester genap adalah materi kubus dan

balok. Materi kubus dan balok merupakan salah satu materi yang penting untuk dikuasai oleh

siswa karena banyak bentuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun nilai

rata-rata ulangan harian siswa kelas VIII pada materi kubus dan balok selama dua tahun

berturut-turut belum mampu mencapai KKM dan merupakan materi dengan nilai rata-rata

ulangan harian terendah dibandingkan materi pada semester genap lainnya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa penguasaan siswa kelas VIII terhadap materi kubus dan balok masih

kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII, hal tersebut terjadi

karena siswa mengalami beberapa kesulitan dalam mempelajari materi kubus dan balok,

diantaranya: (1) siswa masih kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang berkaitan

dengan kubus dan balok; dan (2) siswa masih kurang mahir dalam menentukan ukuran kubus

dan balok jika dipadukan dengan operasi aljabar, contoh: menentukan panjang balok jika

lebar, tinggi, dan volumenya diketahui.

Menanggapi beberapa permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka kiranya

diperlukan suatu pembenahan dalam proses pembelajaran. Salah satu hal yang dapat

dilakukan adalah dengan memilih model pembelajaran yang tepat, yang tidak lagi berpusat

pada guru dan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar sehingga

berdampak pula pada peningkatan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang

dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw.

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah salah satu jenis pembelajaran

kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam kelompok kecil yang
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terdiri dari empat sampai dengan enam orang secara heterogen (Rusman, 2014: 218). Setiap

kelompok yang terbentuk dihadapkan pada permasalahan yang sama kemudian masing-

masing anggota kelompok mendapatkan bagian-bagian yang berbeda dari permasalahan

tersebut. Anggota dari tiap kelompok yang membahas bagian permasalahan yang sama akan

berkumpul membentuk kelompok ahli yang bertugas untuk membahas bagian permasalahan

yang dihadapi, selanjutnya hasil pembahasan itu dibawa kembali ke kelompok asal dan

disampaikan pada anggota kelompoknya. Dengan kata lain, siswa bertanggung jawab atas

ketuntasan bagian materi pelajaran tertentu kemudian bertugas untuk menyampaikan materi

tersebut kepada anggota kelompok sehingga akan terjalin sebuah kerjasama dan saling

ketergantungan yang positif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran

kooperatif yang mendorong siswa aktif dalam pembelajaran dan saling membantu dalam

menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni, 2014: 54). Siswa

memiliki tanggung jawab besar dalam pembelajaran sedangkan guru hanya berperan sebagai

fasilitator dan motivator. Dalam penerapannya, siswa diminta untuk berpindah-pindah posisi

dari kelompok asal menuju kelompok ahli dan kemudian kembali lagi ke kelompok asal. Hal

ini membuat aktivitas motorik siswa meningkat dari yang sebelumnya cenderung hanya

sebagai pendengar dan pencatat. Selain itu, aktivitas mental siswa juga dapat meningkat

melalui kegiatan diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh

guru. Dengan demikian aktivitas belajar siswa pun dapat meningkat.

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga didesain untuk meningkatkan rasa

tanggung jawab siswa serta mengajarkan siswa untuk saling menghargai perbedaan dan

pendapat orang lain. Selain itu, melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa

dapat mengembangkan kerja sama tim, keterampilan belajar, keterampilan berkomunikasi,

dan penguasaan pengetahuan secara mendalam. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

memiliki karakteristik yang sesuai dengan potensi-potensi yang ada di kelas VIII L. Hal

tersebut tentunya mendukung penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan akhirnya berimbas pula pada

peningkatan hasil belajar siswa.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar siswa kelas VIII L SMPN 1 Mataram dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw pada materi kubus dan balok tahun pelajaran 2015/2016.
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian

tindakan kelas adalah penelitian yang memaparkan terjadinya sebab-akibat dari perlakuan,

sekaligus memaparkan apa saja yang terjadi ketika perlakuan diberikan, dan memaparkan

seluruh proses sejak awal pemberian perlakuan sampai dengan dampak dari perlakuan

tersebut (Arikunto, 2015: 1-2). Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Mataram dengan

subyek penelitian adalah siswa kelas VIII L semester II tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 40

orang.

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor siswa dan faktor guru. Faktor

siswa yang diamati adalah peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Faktor guru yang

diamati adalah kegiatan guru selama proses pembelajaran dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada materi kubus dan balok dengan alokasi

waktu 10 jam pelajaran dimana 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Penelitian ini dibagi

menjadi 2 siklus dimana tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan dan di akhir tiap siklus diakan

evaluasi dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran. Terdapat lima tahap kegiatan yang

dilaksanakan dalam tiap siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi,

dan refleksi.

Data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan tiga instrumen penelitian yaitu

lembar observasi (untuk mengetahui aktivitas dalam proses belajar mengajar) yang terdiri dari

lembar observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru, untuk mengetahui hasil belajar

siswa digunakan instrumen berupa tes dalam bentuk soal essay di akhir siklus. Sumber data

penelitian ini berasal dari siswa dan guru kelas VIII L SMPN 1 Mataram Tahun Pelajaran

2015/2016.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Aktivitas Belajar Siswa

Data aktivitas belajar siswa dianalisis dengan menentukan mean ideal (M ) dan

standar deviasi ideal (SD ) kemudian ditentukan kategori aktivitas belajar siswa.

Untuk menentukan kategori aktivitas belajar siswa digunakan pedoman yang sudah

dimodifikasi dari Nurkancana dan Sumartana (1986: 89) seperti yang disajikan pada Tabel

1 berikut ini:
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Tabel 1. Pedoman Kategori Aktivitas Belajar Siswa
Interval Skor Nilai Kategori≥ M + 1,5 SD ≥ 13,5 Sangat aktif

M + 0,5 SD ≤ < M + 1,5 SD 10,5 ≤ < 13,5 Aktif
M − 0,5 SD ≤ < M + 0,5 SD 7,5 ≤ < 10,5 Kurang aktif< M – 0,5 SD < 7,5 Tidak aktif

b. Data Aktivitas Guru

Data aktivitas guru juga dianalisis dengan menentukan mean ideal (M ) dan standar

deviasi ideal (SD ) kemudian ditentukan kategori aktivitas guru.

Untuk menentukan kategori aktivitas guru digunakan pedoman yang sudah

dimodifikasi dari Nurkancana dan Sumartana (1986: 89) seperti yang disajikan pada Tabel

2 berikut ini:

Tabel 2. Pedoman Kategori Aktivitas Guru
Interval Skor Nilai Kategori≥ M + 1,5 SD ≥ 13,5 Sangat Baik

M + 0,5 SD ≤ < M + 1,5 SD 10,5 ≤ < 13,5 Baik
M − 0,5 SD ≤ < M + 0,5 SD 7,5 ≤ < 10,5 Kurang Baik< M – 0,5 SD < 7,5 Tidak Baik

c. Data Hasil Belajar Siswa

Data hasil belajar siswa akan dianalisis dengan nilai rata-rata hasil evaluasi dan

ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Analisis untuk mengetahui rata-rata nilai hasil

evaluasi dirumuskan sebagai berikut: = ∑
Keterangan: M = Rata-rata nilai hasil evaluasi siswa

ix = Nilai masing-masing siswa

= Jumlah siswa yang mengikuti tes

Adapun untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara klasikal digunakan rumus

berikut: = 100%
Keterangan:

= ketuntasan belajar siswa secara klasikal

= banyaknya siswa yang memperoleh nilai minimal 76
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= banyaknya siswa yang mengikuti tes

Penelitian ini dikatakan berhasil jika skor aktivitas belajar siswa meningkat pada tiap

siklusnya dan minimal berkategori aktif serta hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila

nilai rata-rata hasil evaluasi minimal 76 dan mencapai ketuntasan belajar secara klasikal

minimal 85% setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada pembelajaran kubus dan balok dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Penelitian ini dilakukan sebagai

upaya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIII L SMPN 1 Mataram

tahun pelajaran 2015/2016. Adapun ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Penelitian
Siklus Aktivitas Belajar Siswa Ketuntasan

klasikal
Rata-rata nilai hasil

belajarSkor Kategori

1
Pertemuan 1 10,33 Kurang Aktif

77,5% 83,75
Pertemuan 2 11,66 Aktif

2
Pertemuan 1 14,67 Sangat Aktif

89,74% 88,87
Pertemuan 2 16,68 Sangat Aktif

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa skor aktivitas belajar siswa meningkat dari siklus

1 ke siklus 2. Tetapi skor aktivitas belajar siswa pada siklus 1 pertemuan 1 masih berkategori

kurang aktif. Pada siklus 1 pertemuan 1, siswa masih kurang siap dalam menerima materi

pelajaran. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang masih berada di luar kelas ketika jam

pelajaran sudah dimulai sehingga pelajaran terlambat dimulai. Selain itu, hanya sedikit siswa

yang menyiapkan kelengkapan belajarnya. Kemudian siswa juga kurang antusias dalam

mengikuti proses pembelajaran. Sebagian besar siswa tidak memperhatikan penjelasan awal

yang disampaikan oleh guru dan tidak merespon pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh

guru untuk menggali pengetahuan awal siswa. Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah

karena guru tidak memotivasi siswa dengan menyampaikan manfaat dalam kehidupan sehari-

hari yang dapat diperoleh oleh siswa setelah mempelajari materi unsur-unsur kubus dan balok

sehingga siswa kurang termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran.

Pada saat proses diskusi berlangsung, semua siswa sudah berkumpul dengan anggota

kelompok asal masing-masing. Begitu juga ketika diskusi kelompok ahli, semua siswa berada

pada kelompok ahli masing-masing. Namun, proses diskusi terlihat kurang kondusif karena

siswa dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi seakan mendominasi proses berjalannya

diskusi sehingga sebagian siswa lebih memilih untuk pasif dan bermain-main dengan
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temannya. Proses presentasi pun berjalan kurang kondusif karena siswa tidak memperhatikan

temannya yang sedang presentasi di depan kelas dan kurang aktif dalam menanggapi maupun

menambahkan hasil diskusi dari kelompok lain. Selain itu, siswa juga enggan bertanya kepada

guru tentang materi yang belum dipahami.

Pada siklus 1 pertemuan 2 skor aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 11,66

dengan kategori aktif. Kesiapan siswa dalam menerima materi pelajaran pada siklus 1

pertemuan 2 sudah lebih baik dimana semua siswa sudah berada dalam kelas ketika pelajaran

dimulai dan siswa sudah menyiapkan perlengkapan belajarnya. Kemudian antusiasme siswa

dalam mengikuti proses pembelajaran juga sudah lebih baik karena guru menyampaikan

manfaat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diperoleh setelah mempelajari materi tentang

jaring-jaring kubus dan balok sehingga siswa lebih termotivasi untuk mengikuti proses

pembelajaran. Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar (Hamalik, 2014:

175). Beberapa siswa juga aktif merespon pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru

di awal pembelajaran.

Proses diskusi berjalan lebih kondusif dari sebelumnya. Siswa lebih aktif dalam

berdiskusi dengan teman kelompoknya, siswa juga terlihat saling membantu untuk

memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian proses presentasi berjalan

lebih kondusif dari sebelumnya sebab siswa mau memperhatikan dan menambahkan hasil

diskusi dari kelompok lain. Selain itu, beberapa siswa berani mengacungkan tangan untuk

bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami sehingga guru kembali memberi

penguatan dan siswa menjadi lebih paham terhadap materi yang disampaikan. Kemudian

setelah mengerjakan soal latihan secara individu, siswa antusias untuk mempresentasikan

hasil kerjanya di depan kelas.

Pada siklus 2 skor aktivitas belajar siswa meningkat. Pada siklus 2 pertemuan 1 skor

aktivitas belajar siswa mencapai 14,67 dengan kategori sangat aktif dan pada pertemuan 2

skor aktivitas belajar siswa mencapai angka 16,68 juga dengan kategori sangat aktif.

Beberapa perbaikan dilakukan pada siklus 2 sebagai hasil dari refleksi siklus 1.

Pada siklus 2 aktivitas siswa sudah tergolong sangat aktif. Kesiapan siswa dalam

menerima pelajaran sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari seluruh siswa sudah berada di

dalam kelas ketika pelajaran dimulai dan semua siswa sudah menyiapkan perlengkapan

belajarnya. Kemudian siswa sangat aktif merespon ketika guru melontarkan pertanyaan-

pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan. Proses diskusi pun berjalan sangat kondusif

dimana semua siswa terlibat secara aktif dalam bertukar pendapat dengan teman
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sekelompoknya dan saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh

guru. Siswa juga dapat menyelesaikan LKS dengan baik dan tepat waktu.

Pada saat kegiatan presentasi, siswa yang menanggapi maupun menambahkan hasil

diskusi dari kelompok lain juga lebih banyak dari pertemuan sebelumnya. Siswa juga tidak

lagi enggan bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami. Dengan penguatan-

penguatan yang diberikan oleh guru, siswa menjadi lebih paham terhadap materi yang

dipelajari.

Setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran

materi kubus dan balok, siswa lah yang menjadi pusat pembelajaran dimana siswa tidak lagi

hanya menjadi pendengar dan pencatat, namun siswa dituntut untuk aktif dalam menguasai

materi pelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe

Jigsaw merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif

dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran (Isjoni, 2014: 54-57). Dalam

penerapannya, keterlibatan guru semakin berkurang karena ia hanya berperan sebagai

fasilitator yang mengarahkan dan memotivasi para siswa untuk belajar mandiri serta

menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri mereka (Asmani, 2016: 121). Selain itu, dalam

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat bekerja sama dengan

sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk

mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi (Turmuzi, 2012: 134).

Slavin (2005: 241) menyebutkan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe

Jigsaw dibagi menjadi lima fase, yaitu Membaca, Diskusi Kelompok Ahli, Laporan Tim, Tes,

dan Rekognisi Tim. Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa akan

didorong untuk aktif dari segi mental maupun fisik. Dalam proses Membaca, Diskusi

Kelompok Ahli, Laporan Tim, dan Tes, siswa akan didorong untuk aktif secara mental karena

dalam ketiga fase tersebut siswa akan belajar untuk mengingat, menganalisis, dan

menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang diberikan. Selain itu, pada

fase Rekognisi Tim dimana siswa diminta untuk memberikan tepuk tangan kepada temannya

yang sudah maju presentasi serta pada saat perpindah siswa dari kelompok asal menuju ke

kelompok ahli dan sebaliknya, aktivitas fisik siswa akan meningkat karena siswa bukan hanya

duduk pasif melainkan ada gerakan aktif dari anggota badan siswa.

Dengan kata lain, aktivitas belajar siswa pada materi kubus dan balok meningkat

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan sudah mencapai indikator

keberhasilan yang telah ditetapkan. Dengan meningkatnya aktivitas belajar siswa, maka siswa
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akan lebih paham dengan materi yang disampaikan dan pada akhirnya hasil belajar siswa juga

dapat meningkat.

Selain mengenai aktivitas belajar siswa, berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa nilai rata-

rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus. Pada siklus 1 rata-rata

hasil belajar siswa mencapai 83,75. Meskipun nilai rata-rata ini sudah melebihi KKM, yaitu

76, namun ketuntasan secara klasikal pada siklus 1 masih belum mencapai indikator yang

ditetapkan, dimana ketuntasan klasikal siklus 1 baru mencapai 77,5%. Selain itu, dari hasil

evaluasi siklus 1 masih ada sembilan orang siswa yang tidak tuntas. Dari kesembilan orang

tersebut, siswa paling banyak melakukan kesalahan pada nomor 2 dan 3, yaitu soal tentang

diagonal bidang, bidang diagonal, dan digonal ruang, dan soal tentang membuat jaring-jaring

kubus. Dari kesembilan orang siswa tersebut terlihat bahwa mereka masih kurang memahami

konsep mengenai diagonal bidang, bidang diagonal, dan digonal ruang dalam mengerjakan

soal nomor 2. Sedangkan untuk soal nomor 3, sebagian siswa menjawab kurang sempurna

karena mereka tidak membuat jaring-jaring kubus dengan ukuran sisi yang sama sehingga

gambar yang terbentuk bukan seperti jaring-jaring kubus yang diharapkan. Perbaikan yang

perlu guru lakukan pada siklus 2 adalah menekankan bahwa semua rusuk pada kubus

mempunyai panjang yang sama. Selain itu, guru lebih sering mengaitkan materi yang

dipelajari dengan materi sebelumnya sehingga siswa yang tidak hadir pada pertemuan

sebelumnya setidaknya dapat mengetahui intisari pelajaran sebelumnya. Kemudian guru

memberikan perhatian lebih pada siswa yang tidak hadir di pertemuan sebelumnya dan

memberikan tugas tambahan bagi mereka mengenai materi sebelumnya.

Kekurangan-kekurangan pada siklus 1 ini kemudian diperbaiki pada pelaksanaan

siklus 2. Hasilnya adalah terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar menjadi 88,87 dan

ketuntasan klasikal meningkat menjadi 89,74 %. Data ini menunjukkan bahwa indikator

keberhasilan yang ditetapkan telah tercapai sehingga penelitian dihentikan sampai di siklus 2.

Namun, pada hasil evaluasi siklus 2 masih ada empat orang siswa yang tidak tuntas. Keempat

siswa tersebut kesulitan dalam menjawab soal nomor 4, yaitu soal tentang menghitung

panjang balok jika lebar, tinggi, dan volumeya diketahui. Hal ini sesuai dengan kondisi awal

yang dikemukakan bahwa siswa masih kurang mahir dalam menentukan ukuran rusuk kubus

maupun balok jika dipadukan dengan operasi aljabar.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi kubus dan balok dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas VIII L SMPN 1 Mataram tahun pelajaran 2015/2016.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas dan

hasil belajar siswa meningkat setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

secara optimal pada materi kubus dan balok kelas VIII L SMPN 1 Mataram tahun pelajaran

2015/2016. Hal ini terlihat dari skor aktivitas belajar siswa serta nilai rata-rata hasil evaluasi

dan ketuntasan belajar secara klasikal yang mengalami peningkatan setiap siklusnya.

Beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran dari penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Bagi guru matematika kelas VIII L SMPN 1 Mataram diharapkan dapat menerapkan

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai salah satu alternatif pembelajaran

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain itu, diharapkan dapat

membuat soal yang lebih bervariasi mengenai materi kubus dan balok.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran diharapkan untuk memperhatikan beberapa

hal berikut ini guna memperoleh hasil yang lebih sempurna dari penelitian ini:

a. Pengelolaan kelas harus dilakukan sebaik mungkin agar suasana kelas menjadi

kondusif dan siswa tidak merasa bosan.

b. Alokasi waktu diatur sebaik mungkin sehingga semua tahapan dalam model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Peneliti diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan setiap kegiatan agar semua

tahapan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.
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