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BAB II 

KAJIAN TEORI 

  

2.1 Model Pembelajaran  

 Model pembelajaran menurut Suprijono (2010) merupakan suatu pola 

yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi guru ketika merencanakan aktivitas 

pembelajaran di kelas. Model pembelajaran dapat membantu guru mentransfer 

ide, informasi dan keterampilan kepada siswa. Model pembelajaran mempunyai 

empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode tertentu, yaitu 

rasional teoritik yang logis, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, tingkah laku 

mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil, 

dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai (Asikin, 2003). Kusumaningtyas dkk (2015) menyatakan bahwa 

penggunaan model pembelajaran merupakan alternatif untuk membantu siswa 

memahami konsep dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah. Sehingga 

pembelajaran akan tercapai secara maksimal sesuai dengan apa yang ditargetkan 

oleh guru.  

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang akan diuraikan sebagai berikut:  
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2.1.1 Model Pembelajaran Kooperatif 

 Model pembelajaran kooperatif merupakan sebuah model pembelajaran 

dengan menempatkan peserta didik di dalam kelompok kecil di mana peserta 

didik mengungkapkan ide gagasan mereka dan bekerja secara kolaboratif untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru (Slavin, 2010). Model 

pembelajaran kooperatif menurut Ramlawati, (2007) merupakan model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sedangkan Wartono dkk, (2004) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu model pengajaran yang mengharuskan siswa belajar dalam 

kelompok-kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda (atau 

disebut dengan heterogen). Dimana setiap anggota kelompoknya saling bekerja 

sama dan saling bertukar pikiran untuk memahami suatu materi pembelajaran di 

kelas. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang secara 

sadar dan sengaja yang dapat mengembangkan interaksi saling asuh antar siswa 

untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat 

menimbulkan permusuhan (Kunandar, 2008). Hal ini selaras dengan pendapat 

Alfurofika dkk (2013) yang menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

dapat mengembangkan interaksi dalam lingkungan sosial karena dapat digunakan 

sebagai sarana siswa dalam bertukar pendapat.  

menurut Lie (2002) mendeskripsikan lima unsur yang dapat dicapai secara 

maksimal melalui model kooperatif dalam pembelajaran, antara lain yaitu saling 

ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi 
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antar anggota dan evaluasi proses kelompok. Pembelajaran kooperatif juga dapat 

meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri. Hasil ini akan menyiratkan 

bahwa penerapan pembelajaran kooperatif di kelas matematika akan 

meningkatkan pembelajaran matematika di sekolah menengah (Zakaria dkk, 

2013). 

 Model pembelajaran kooperatif dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang memiliki tujuan untuk 

menumbuhkan ide-ide matematis melalui interaksi positif dan saling berdiskusi 

antar siswa terkait pembelajaran matematika. Proses pembelajaran ini 

dilaksanakan secara berkelompok. 

 

2.1.2 Model Pembelajaran Koopertif tipe Jigsaw 

 Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal (Sulastri & 

Rochintaniawat, 2009). Model pembelajran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

mengungkapkan potensi yang dimiliki oleh siswa seperti kognitif, afektif dan 

psikomotor yang dapat dikembangkan secara optimal (Karyati, 2012). Proses 

pembelajaran ketika menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yaitu 

terjadi pada kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk 

menyampaikan apa yang mereka pikirkan sehingga terjadi diskusi (Alfurofika 

dkk, 2013). 
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Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menurut Hertiavi, dkk (2010) 

adalah model pembelajaran yang melibatkan pembagian siswa ke dalam 

kelompok-kelompok kecil dimana anggota kelompoknya mempunyai karakteristik 

yang heterogen. Masing-masing siswa bertanggung jawab untuk mempelajari 

materi yang ditugaskan dan saling mengajarkan pada anggota kelompoknya. Hal 

ini bertujuan agar terjadi interaksi tentang apa yang dipikirkan dan saling 

membantu antar siswa.  Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sangat tepat jika 

diterapkan dalam materi yang tidak menggunakan banyak rumus, namun lebih 

membahas aplikasi atau penerapan yang membutuhkan diskusi (seperti materi 

himpunan). Materi tersebut menuntut siswa untuk memiliki pengetahuan dasar 

sebelum dilaksanakan pembelajaran, sehingga siswa harus membaca sendiri 

terlebih dahulu sebelum pembelajaran di kelas dimulai.  

Menurut Kusumaningtyas dkk (2015) menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sangat menitik beratkan pada hubungan antar 

siswa yang saling ketergantungan yang tinggi. Tiap anggota kelompok 

mendapatkan materi untuk dipelajari dengan kelompoknya dan membentuk 

kelompok ahli. Siswa satu mengajar siswa yang lainnya, sehingga mereka saling 

tergantung antara satu dengan yang lainnya dan setiap siswa mempunyai 

kontribusi yang penting. Hal ini selaras dengan pendapat Rizda dkk (2013) bahwa 

model pembelajaran Jigsaw dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep 

yang sulit dan mengembangkan kemampuan emosial dan sosial siswa. Sehingga 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, pengetahuan 
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yang diperoleh oleh siswa akan lebih komprehensif dibandingkan dengan model 

pembelajaran kooperatif lainnya. 

 

2.1.3 Langkah-langkah Pembelajaran Koopertif tipe Jigsaw  

 Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menurut 

(Rejeki, 2009) antara lain: (1) Siswa dikelompokkan dalam empat kelompok; (2) 

Setiap siswa diberikan materi yang berbeda; (3) Setiap anggota kelompok diberi 

bagian materi yang ditugaskan; (4) Anggota kelompok dari tim yang berbeda 

yang telah mempelajari bagian/ sub bab yang sama bertemu dalam kelompok baru 

(disebut kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka; (5) Setelah selesai 

diskusi sebagai tim ahli setiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian 

mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap 

anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian langkah-

langkah model kooperatif tipe Jigsaw menurut Mengduo & Xiaoling (2010) 

sebagai berikut: Dalam Jigsaw asli, setiap anggota grup diberi bagian materi yang 

berbeda. Kemudian semua siswa dari kelompok yang berbeda yang memiliki 

bahan belajar yang sama berkumpul bersama dan membentuk "kelompok ahli" 

untuk berdiskusi dan berkomunikasi satu sama lain sampai mereka semua 

menguasai materi. Kemudian, siswa kembali ke kelompok asal mereka untuk 

mengajarkan materi kepada anggota kelompok lainnya. 

 Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

yang dideskripsikan oleh Zuliana (2010), tahap pendahuluan terdiri dari: (a) 
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Review, apersepsi, motivasi. (b) Menjelaskan pada peserta didik tujuan dan model 

pembelajaran yang dipakai. (c) Pembentukan kelompok. Setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 peserta didik dengan kemampuan yang heterogen. (d) Pembagian 

materi/masalah pada setiap anggota kelompok. Tahap penguasaan terdiri dari: (a) 

Peserta didik dengan materi/masalah yang sama bergabung dalam kelompok ahli 

dan berusaha menguasai materi sesuai dengan soal yang diterima. (b) Guru 

memberikan bimbingan. Tahap penularan terdiri dari: (a) Setiap peserta didik 

kembali ke kelompok asalnya. (b) Setiap peserta didik dalam kelompok saling 

menularkan dan menerima materi/solusi masalah dari peserta didik lain. (c) 

Terjadi diskusi antar peserta didik dalam kelompok asal. (d) Dari diskusi, peserta 

didik memperoleh penyelesaian masalah yang diberikan guru. Tahap penutup 

terdiri dari: (a) Guru bersama peserta didik membahas kesimpulan materi/masalah 

yang diberikan. (b) Pada akhir pembelajaran diadakan kuis yang bersifat 

individual, diantara peserta didik tidak boleh saling membantu. (c) Skor kuis dari 

masing–masing kelompok asal saling diperbandingkan untuk menentukan 

kelompok asal mana yang paling berhasil. (d) Kelompok asal yang paling 

berhasil, selanjutnya diberikan penghargaan atas keberhasilannya. 

Sedangkan menurut Hertiavi, dkk (2010) Langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut: Sebelum dimulai 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa diberi tugas untuk membaca materi 

yang akan dibahas pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa juga diberi 

tugas untuk mengerjakan soal yang jawabannya terdapat pada materi bacaan 
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tersebut, saat pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berlangsung, siswa dibagi 

menjadi kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota sesuai dengan jumlah 

lembar ahli. Pembagian kelompok tersebut berdasarkan pada: kemampuan, asal, 

dan latar belakang yang beragam. Kelompok ini disebut dengan kelompok asal, 

masing-masing anggota kelompok akan mendapat satu lembar ahli yang berbeda. 

Lembar ahli tersebut berisi soal-soal yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa, langkah selanjutnya adalah siswa yang 

memperoleh lembar ahli yang sama dari masing-masing kelompok asal akan 

bergabung membentuk kelompok ahli, di dalam kelompok ahli, siswa berdiskusi 

untuk memecahkan soal-soal pada lembar ahli, setelah diskusi pada kelompok ahli 

selesai, kemudian siswa kembali ke kelompok asal dan mempresentasikan hasil 

diskusi pada kelompok ahli. Selain itu siswa juga melakukan tanya jawab tentang 

soal-soal tadi. 

 Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam 

penelitian ini diambil berdasarkan pendapat Rejeki (2009), Zuliana (2010) dan 

Hertiavi, dkk (2010) yang disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginian peneliti, 

akan diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Tahap Langkah-langkah 

1 

Pendahuluan 

1) Guru membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 

siswa dengan kemampuan heterogen (kemampuan, asal, 

dan latar belakang yang beragam). Kelompok ini disebut 

dengan kelompok asal. 

2) Setiap anggota kelompok diberi bagian materi yang 

ditugaskan. Masing-masing anggota kelompok akan 

mendapat satu lembar ahli yang berbeda. 

2 

Penguasaan 

1) Siswa yang memperoleh lembar ahli yang sama dari 

masing-masing kelompok asal akan bergabung membentuk 

kelompok baru (disebut kelompok ahli). Dalam kelompok 

ahli, siswa berdiskusi untuk memecahkan soal-soal pada 

lembar ahli. 

2) Siswa diberi tugas untuk membaca  dan menguasai materi 

yang ditugaskan (yaitu materi himpunan). 

3 

Penularan 

1) Setelah diskusi pada kelompok ahli selesai, kemudian 

siswa kembali ke kelompok asal dan mempresentasikan 

hasil diskusi dari kelompok ahli. 

2) Siswa bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang 

sub bab yang mereka kuasai  

3) Siswa dari anggota lain ditugaskan untuk memperhatikan 

penjelasan dengan sungguh-sungguh. 

4) Siswa juga diberi kesempatan untuk melakukan tanya 

jawab terkait soal-soal yang dipecahkan. 

4 

Penutup 

1) Guru memberikan penguatan atau pembenaran terhadap 

materi yang ditugaskan. 

2) Di akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi kepada 

siswa untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

 

1.2 Problem Posing 

Problem posing merupakan model yang mengharuskan siswa menyusun 

pertanyaan sendiri atau memecah suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan 

yang lebih sederhana yang menacu kepada penyelesaian tersebut. Dalam 

pembelajaran matematika, problem posin menempati posisi strategis. Siswa 

harus menguasai materi dan urutan penyelesaian soal secara mendetil. Hal 
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tersebut akan dicapai jika siswa memperbanyak pengetahuannya tidak hanya 

dari guru melainkan perlu belajar secara mandiri.  

Suryanto menjelaskan tentang problem posing adalah perumusan soal agar 

sederhana atau perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan 

agar lebih sederhana dan dapat dikuasai. Hal ini terutama terjadi pada soal-

soal yang rumit (Pujiastuti, 20001).  

Pada perinsipnya, model pembelajaran problem posing adalah suatu model 

pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri 

melalui berlatih soal secara mandiri. Dengan demikian, penerapan model 

pembelajaran problem posing adalah sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Penunaan alat praga 

untuk menjelaskan konsep sangat disarankan 

b. Guru memberikan latihan soal secukupnya 

c. Siswa diminta mengajukan 1 atau 2 soal yang menantang, dan siswa yang 

bersangkutan  harus mampu menyelesaikannya. Tugas ini dapat dilakukan 

denan kelompok. 

d. Pada pertemuan berikutnya, secara acak guru  meminta siswa untuk 

menyajikan soal temuannya didepan kelas. Dal hal ini,  guru dapat 

menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot soal yan diajukan 

siswa 

e. Guru memberikan tugas rumah secara induvidual. 
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1.3 Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa setelah ia mendapat atau menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008). 

Hasil belajar siswa dapat diketahui ketika siswa tersebut telah melaksanakan 

proses belajar di kelas. Hasil tersebut dapat dilihat berdasarkan keberagaman 

siswa, sehingga hasil belajar antar siswa berbeda-beda. Hasil belajar dapat 

dikategorikan sesuai dengan apa yang didapatkan siswa, seperti hasil belajar 

dengan kategori baik, hasil belajar dengan kategori kurang baik, dan hasil belajar 

denan kategori tidak baik. Hasil belajar ini dapat dilihat dari kriteria skor atau 

penilaian dari pengajar atau guru yang mengajar di kelas tersebut. 

 Nasution (2006) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran atau disebut tindak belajar 

mengajar yang biasanya ditunjukkan oleh hasil evaluasi berupa tes yang diberikan 

oleh guru. Pemberian tes ini biasanya disengaja diberikan kepada siswa dengan 

tujuan ingin mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Hal 

ini didukkung oleh pendapat Dimyati & Mmudjiono (2002) yang menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari hasil suatu interaksi tindak 

belajar yag biasanya diperoleh dari nilai tes yang diberikan oleh guru. Pernyataan 

ini didukung oleh pendapat Humalik (2001) bahwa hasil belajar ditunjukkan oleh 

prestasi belajar siswa di kelas. Prestasi belajar dalam hal ini ditunjukkan oleh 

perolehan nilai terhadap suatu materi yang telah diajarkan di kelas. 
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 Hasil belajar menurut Suprijono (2009) merujuk pada pemikiran Gagne 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Informasi verbal, maksudnya adalah kemampuan siswa dalam 

mengungkan pengetahuan dalam bentuk bahasa (yakni secara lisan 

maupun secara tertulis). 

2. Keterampilan intelektual, maksudnya adalah kemampuan 

merepresentasikan konsep ke dalam simbol matematis. Kemampuan 

intelektual siswa yang teridiri atas kemampuan mengategorisasi 

kemampuasn analitis ke sintesis, fakta ke konsep, serta mengembangkan 

prinsip suatu ilmu. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang 

bersifat khas. 

3. Strategi kognitif, maksudnya adalah kemampuan kecakapan siswa dalam 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan 

ini dapat dilihat ketika mengaplikasikan konsep dan kaidah dalam 

memecahkan suatu masalah matematika. 

4. Keterampilan motorik, maksudnya adalah kemampuan siswa dalam 

melakukan gerak jasmani dalam mengkoordinasi masalah. Sehingga akan 

terwujud otomatisme gerak jasmasi ketika memecahkan masalah. 

5. Sikap, maksudnya adalah kemampuan siswa ketika menerima atau 

menolak objek yang didasarkan oleh penilaian terhadap suatu objek 

tersebut. Sikap ini merupakan kemampuan siswa yang dapat menjadikan 

nilai-nilai sebagai standar perilaku siswa.   
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Hasil belajar dalam penelitian ini merupakan perubahan tingkah laku pada 

siswa setelah dilaksanakan pembelajaran dikelas. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengukur hasil dari pencapaian terhadap ilmu yang dipelajarinya. Untuk 

mengukur hasil belajar dilakukan dengan memberikan tes kepada siswa berbentuk 

uraian atau essay.  

 

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Perbedaan hasil belajar antar siswa yang berbeda-beda dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari siswa itu sendiri (disebut 

faktor internal) dan juga bisa berasal dari lingkungan siswa (disebut faktor 

eksternal). Faktor internal adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, 

sehingga hasil belajar yang dicapai sangat dipengaruhi oleh kemampuan siswa 

yang ada pada dirinya sendiri. Faktor eksternal adalah kemampuan siswa yang 

diakibatkan oleh keadaan lingkungan. Siswa belajar dipengaruhi dari faktor luar 

seperti motivasi belajar, perhatian dan sosial ekonomi.  

 Sukmaridata (2005) menyatakan bahwa faktor penyebab perbedaan hasil 

belajar seperti berikut: 

1. Faktor-faktor dalam diri individu 

a) Aspek fisik atau jasmani menyangkut kondisi dan kesehatan jasmani 

dari individu. 
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b) Aspek psikis atau rohaniyah menyangkur kondisi kesehatan sepeerti 

psikis, kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, psikomotor, dan 

kondisi afektif. 

2. Faktor-faktor lingkungan, antara lain:  

a) Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama 

dalam pendidikan anak, memberikan landasan dasar bagi proses 

belajar pad lingkungan sekolah dan masyarakat. Faktor-faktor fisik 

dan sosial psokologis dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan belajar siswa  

b) Sekolah 

Lingkungan sekolah meliputi fisik dan sosial yang ada disekolah. 

Fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, serta sosial 

sekolah seperti hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-

gurunya, serta staf sekolah yang lain 

c) Masyarakat 

Lingkungan masyarakat meliputi latar belakang pendidikan yang 

cukup dan terdapat lembaga-lembaga pendidikan, serta sumber-

sumber belajar yang ada, akan memberikan pengaruh positif 

terhadap semangat dan perkembangan belajar siswa untuk mencapai 

hasil belajar. 
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Hamdani (2011) menyatakan bahwa ada dua faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar, antara lain: 

1. Faktor dari diri siswa (disebut faktor internal), terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap 

hasil belajar yang dicapai. Seperti dikemukakan Clark bahwa hasil belajar 

siswa disekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% 

dipengaruhi oleh lingkungan. Disamping faktor yang dimiliki siswa, ada 

faktor lain seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan 

kebiasaan belajar, ketekunan, sosial, ekonomi dan faktor fisik serta psikis. 

2. Faktor yang berada di luar diri siswa (disebut faktor eksternal), yang dapat 

menentukan atau mempengaruhi hasil belajar yang dicapai, salah satu 

lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar di 

sekolah.  

Menurut Bloom (dalam Sudjana, 2008) menyatakan bahwa hasil belajar 

dibagi menjadi tiga ranah yaitu, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotor. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari aspek pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotorik 

berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak, terdii 

dari gerakan refleks, keterampilan bergerak dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan dan ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, gerakan ekspresif 
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dan interpretatif. Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. 

Diantara ketiga ranah tersebut, ranah kognitif yang paling banyak dinilai oleh 

guru disekolah. Hal itu dikarenakan ranah kognitif yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menguasai materi pengajaran. 

Menurut Muhibbin (2008) secara global faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa diuraikan sebagai berikut : 

1. Faktor internal, merupakan faktor dari diri siswa meliputi keadaan, 

kondisi, jasmani, dan rohani siswa 

2. Faktor eksternal, merupakan faktor dari luar siswa yang meliputi kondisi 

lingkungan disekitar siswa. 

3. Faktor pendekatan belajar, merupakan jenis upaya siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran disekolah (terhadap materi-materi pembelajaran). 

 

2.5 Penilaian yang Relevan 

Penelitian oleh Hertiavi, dkk (2010). Penelitian tindakan kelas ini 

difokuskan pada peningkatan hasil belajar kognitif yang berupa kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan afektif siswa yang berupa keaktifan siswa 

saat berlangsungnya pembelajaran. Hasil belajar kognitif dan afektif siswa dengan 

ketuntasan klasikal siklus 1 diperoleh 73,32%, siklus 2 diperoleh 89,47%, dan 

siklus 3 diperoleh 94,74%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mampu meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah. 

Hasil penelitian Rejeki (2009) telah mampu menjawab perumusan 

masalah, mencapai tujuan penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian yaitu 

penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika kelas VIII G semester 2 SMP Negeri 2 Toroh Kabupaten 

Grobogan tahun pelajaran 2009/2010. Keadaan tersebut dibuktikan oleh hasil 

analisis data bahwa: 1) kemampuan guru dalam melaksanakan aspek-aspek proses 

belajar mengajar pada siklus II berkategori sangat baik dan 2) nilai ulangan siswa 

untuk setiap siklus senantiasa mengalami peningkatan secara signifikan, sampai 

dengan siklus terakhir menunjukkan 87,5% siswa mendapat nilai ulangan yang 

telah memenuhi kriteria belajar tuntas dengan nilai lebih dari atau sama dengan 67 

(KKM) lebih dari 85%. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika. Pembelajaran matematika dengan model kooperatif Jigsaw sangat 

efektif untuk dilakukan dalam PBM untuk itu diharapkan guru dapat 

mengembangkan model pembelajaran dan mengimplementasikannya di kelas. 

Hasil penelitian Ifa (2013) menunjukkan bahwa metode pembelajaran 

yang diterapkan pada kelas eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

sebesar 10.72%, sedangkan pada kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional hasil belajar siswa hanya meningkat sebesar 8.8%. 

Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran 
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Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar lebih baik dibandingkan 

model pembelajaran konvensional.  

Penelian Sulastri & Rochintaniawat (2009). Temuan hasil pembelajaran 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diperoleh hasil tes siswa sudah 

memenuhi ketuntasan belajar dengan jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 

89,74% dan adanya peningkatan skor post tes siswa dibandingkan dengan pre tes 

dengan perbedaan yang signifikan, ini menunjukkan adanya peningkatan 

penguasaan konsep siswa. Berdasarkan skor gain ternormalisasi pembelajaran ini 

mempunyai nilai 0,44 yang tergolong kategori efektivitas sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang 

dikembangkan pada penelitian ini cukup efektif. Dengan demikian hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengusaan konsep siswa ketika 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas. 

 


