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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. MODEL PEMBELAJARAN 

       Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru didalam 

kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran 

yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Model tersebut 

merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi/tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam suatu model 

pembelajaran yang ditentukan bukan hanya apa yang harus dilakukan guru, 

akan tetapi menyangkut tahapan-tahapan, prinsip-prinsip reaksi guru dan siswa 

serta sistem penunjang yang disyaratkan. 

Menurut Arends (Trianto, 2010: 51) model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk didalamnya 

tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

 

    Suprijono (2009: 45-46) menyatakan bahwa model pembelajaran dapat 

diartikan sebagai landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori 

psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis 

terhadap implementasi pada tingkat operasional kelas yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut 

Brady (Ekawarna, 2013: 86) model pembelajaran adalah suatu kerangka dasar 
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yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuat atau menyusun 

persiapan pembelajaran dan kemudian mengimplementasikannya. 

 Berdasarkan beberapa definisi model pembelajaran di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu perencanaan 

yang dijadikan sebagai pedoman oleh seorang guru untuk mengajar agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Saat ini telah banyak 

dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari yang sederhana 

sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat 

bantu dalam penerapannya. 

 

B. MODEL COOPERATIVE LEARNING 

1. Pengertian Model Cooperative Learning 

Cooperative Learning merupakan pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara aktif berpartisipasi menemukan konsep dasar individu dengan 

pembelajaran kelompok. Setiap kelompok tersebut terdiri dari siswa-siswa 

berbagai tingkat kemampuan melakukan berbagai kegiatan belajar untuk 

meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang sedang 

dipelajari. 

       Definisi cooperative learning banyak diungkapkan oleh para pakar, 

diantaranya Suprijono (2009: 54) yang menyatakan bahwa cooperative 

learning merupakan konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Menurut Rusman (2012: 204) model pembelajaran 

cooperative learning merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang 
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dilakukan oleh siswa didalam kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 Menurut Johnson & Johnson (Isjoni, 2007: 17) cooperatiive learning 

adalah mengelompokkan siswa didalam kelas ke dalam suatu kelompok 

kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang 

mereka miliki dan  mempelajari satu sama lain dalam kelompok. 

Sedangkan menurut Savage (Rusman, 2012: 203) cooperative learning 

adalah suatu pendekatan yang menekankan kerja sama dalam kelompok. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran cooperative learning adalah 

serangkaian kegiatan siswa yang dilakukan berkelompok untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap anggota kelompok 

bertanggung jawab untuk tidak hanya belajar apa yang diajarkan tetapi 

juga untuk membantu rekan belajar, sehingga bersama-sama mencapai 

keberhasilan. Semua siswa berusaha sampai semua anggota kelompok 

berhasil memahami dan melengkapinya. 

 

2. Karakteristik Model  Cooperative Learning 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan model pembelajaran yang 

lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih 

menekankan pada proses kerja sama dalam kelompok. Tujuan yang ingin 

dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan 

materi pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerja sama untuk menguasai 

materi pelajaran tersebut. Adanya kerja sama inilah yang menjadi ciri khas 

dari cooperative learning. 
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Menurut Rusman (2012: 207) karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran 

kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a) Pembelajaran secara tim 

    Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai 

tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa 

belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

b) Didasarkan pada manajemen kooperatif 

     Manajemen mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi 

manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan menunjukan bahwa 

pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang telah 

ditentukan. Misalnya tujuan apa yang harus dicapai, bagaimana 

cara mencapainya, apa yang harus digunakan untuk mencapai 

tujuan, dan sebagainya. (2) fungsi manajemen sebagai organisasi, 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan 

perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan 

dengan efektif. (3) fungsi manajemen sebagai kontrol, 

menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu 

ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui bentuk tes maupun 

nontes. 

c) Kemauan untuk bekerja sama 

     Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh 

keberhasilan secara kelompok, oleh karenanya prinsip 

kebersamaan atau kerja sama perlu ditekankan dalam 

pembelajarn kooperatif.  

d) Keterampilan untuk bekerja sama 

    Kemampuan bekerja sama itu dipraktikan melalui aktivitas 

dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan 

demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup 

berinteraksi  dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

3. Prinsip-prinsip Model Cooperative Learning 

        Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pengajaran 

di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki 

tingkatan kemampuan berbeda. Pada saat menyelesaikan tugas kelompok, 

setiap anggota saling kerja sama dan membantuk untuk memahami suatu 

bahan pembelajaran. 
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        Menurut Roger & David Johnson (Rusman, 2012: 212) ada lima 

unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut. 

a) Prinsip ketergantungan positif, yaitu dalam pembelajaran 

kooperatif keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung 

pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Oleh karena 

itu, semua anggota dalam kelompok akan merasakan saling 

ketergantungan. 

b) Tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan kelompok 

sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. 

Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan 

tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. 

c) Interaksi tatap muka, yaitu memberikan kesempatan yang luas 

kepada sitiap anggota kelompok untuk bertatap muka melakukan 

interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima 

informasi dari anggota kelompok lain. 

d) Partisipasi dan komunikasi, yaitu melatih siswa untuk dapat 

berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

e) Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus 

bagi kelompok untuk mengevaluasi proses keja kelompok dan 

hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama 

dengan lebih efektif. 

 

4. Langkah-langkah Model Cooperative Learning 

       Model cooperative learning merupakan model pembelajaran yang 

didalamnya terdapat kegiatan kerja sama atau belajar dalam kelompok. 

Ada sisi kelemahan dari bentuk kegiatan kerja sama dalam cooperative 

learning menjadi salah satu kekhawatiran guru dalam melaksanakan 

model ini. Oleh karena itu, menurut Rusman (2012: 211) langkah-langkah 

model cooperative learning yang tepat untuk meminimalisir sisi 

kelemahan dari model ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

TAHAP TINGKAH LAKU GURU 

Tahap 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  yang 

akan dicapai pada kegiatan pembelajaran dan 

menekankan pentingnya topic yang akan 

dipelajari dan memotivasi siswa belajar. 

Tahap 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi atau materi kepada 

siswa dengan jalan demonstrasi atau melalui 

bahan bacaan. 

Tahap 3 

Mengorganisirkan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa tentang 

bagaimana cara membentuk kelompok  belajar 

dan membimbing setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efektif dan efisien. 

Tahap 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan tugas 

mereka. 

Tahap 5 

Evaluasi 

Guru mengevalusai hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mmempresentasikan hasil kerjanya. 

Tahap 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok. 

  

5. Kelebihan dan Kelemahan Model Cooperative Learning 

        Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan 

masing-masing jika diterapkan dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Menurut Jarolimek & Parker (Isjoni, 2007: 24) kelebihan atau keunggulan 

cooperative learning meliputi: 

a. Saling ketergantungan yang positif. 

b. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 

c. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

d. Suasana kelas yang menyenangkan. 

e. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dan 

guru. 

f. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 

yang menyenangkan. 

         Sedangkan menurut Isjoni (2007: 27) kelemahan-kelemahan 

cooperative learning sebagai berikut. 

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping 

itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu. 
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b. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan 

dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai. 

c. Selama kegiatan diskusi berlansung, ada kecenderungan topik 

permasalahan meluas hingga banyak yang tidak sesuai dengan 

waktu. 

d. Saat diskusi berlangsung, terkadang didominasi seseorang, hal ini 

mengakibatkan siswa lain menjadi pasif. 

 

6. Tipe-tipe Model Cooperative Learning 

         Model pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan model 

pembelajaran langsung. Di samping model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapa hasil belajar kompetensi akademik, model 

pembelajaran kooperatif juga efektif untuk mengembangkan kompetensi 

sosial siswa. Menurut Rusman (2012: 213-225) beberapa variasi jenis 

model dalam pembelajaran kooperatif adalah STAD, Jigsaw, Investigasi 

Kelompok, Make A Match, TGT, dan Struktural 

         Menurut Ekwarna (2013: 40-43) terdapat delapan jenis-jenis model 

pembelajaran kooperatif yaitu Number Head Together (NHT), 

Cooperative Script, Student Team Achivement Division (STAD), Think 

Pair Share (TPS), Jigsaw, Snowball Throwing, CIRC, dan Two Stay Two 

Stray. Sedangkan menurut Komalasari (2011: 62) menyatakan bahwa 

terdapat beberapa model pembelajaran kooperatif yaitu: Number Head 

Together (NHT), Cooperative Script, Student Team Achivement Division 

(STAD), Think Pair Share, Jigsaw, Snowball Throwing, Team Games 

Tournament, Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), 

Two Stray Two Stray. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa jenis-jenis pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan oleh 
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guru dalam kegiatan pembelajaran sangat beranekaragam, salah satunya 

yaitu tipe jigsaw. Peneliti lebih cenderung memilih model cooperative 

learning tipe jigsaw, karena tipe ini dinilai dapat meningkatkan 

kemampuan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

 

C. MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW 

1. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw 

      Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan dan 

diujicoba oleh Elliot Aronson dan teman-teman Universitas Texas. Model 

pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa 

terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. 

      Menurut Isjoni (2007: 54) pembelajaran cooperative learning tipe 

jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi 

pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Tipe jigsaw membagi 

siswa ke dalam kelompok-kelompok yang heterogen.  

      Hamdayama (2014: 87) menyatakan bahwa model kooperatif tipe 

jigsaw  merupakan model pembelajaran kooperatif, dimana siswa belajar 

dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-5 orang dengan memperhatikan 

keheterogenan dan bekerja sama positif. Setiap anggota bertanggung 

jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi tersebut kepada 

anggota kelompok yang lain. 

       Sedangkan Rusman (2012: 217), menyatakan bahwa arti jigsaw dalam 

bahasa Inggris adalah gergaji ukir dan ada juga yang menyebutnya dengan 

istilah puzzle yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. 



15 
 

Cooperative learning tipe jigsaw ini mengambil pola cara bekerja sebuah 

gergaji (zigzag), yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara 

bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajarn cooperative learning tipe jigsaw adalah salah 

satu model pembelajaran yang menekankan kepada kerja sama antar 

anggota kelompok dimana kelompok diskusi terbagi menjadi kelompok 

asal dan kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa yang 

terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan 

memperhatikan keragaman dan latar belakang. Sedangkan kelompok ahli 

adalah kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang 

ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan 

kepada anggota kelompok asal. Siswa dituntut bekerja sama untuk 

mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan. 

 

2. Langkah-langkah Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw 

        Cooperative learning terdapat beberapa langkah-langkah pada 

implementasinya dalam proses pembelajaran. Begitu pula dalam model 

pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw.  

         Menurut Hamdayama (2014: 88-89) langkah-langkah model 

pembelajaran tipe jigsaw adalah sebagai berikut: 

a) Membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. 

b) Tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. 

c) Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-

masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam 

kelompok ahli. 
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d) Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan 

mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai 

dengan banyaknya kelompok. 

e) Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan 

dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. 

f) Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali 

ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi 

kepada rekan kelompoknya. 

g) Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

h) Guru memberikan tes individual atau kelompok pada akhir 

pembelajaran tentang materi yang didiskusikan. 

i) Siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup 

semua topik. 

 
      Proses pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw yang telah dipaparkan 

di atas, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

          

        Kelompok Asal 

 

 

 

           

   

     Kelompok Ahli 

  Gambar 1.1 Posisi Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Jigsaw  

 

         Sedangkan menurut Stephen, Sikes, and Snapp (Rusman, 2012: 220) 

langkah-langkah pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw yaitu: 

a. Siswa dikelompokkan ke dalam 1-5 anggota tim. 

b. Tiap orang dalam tim diberi bagian yang berbeda. 

c. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. 

d. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub 

bab yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) 

untuk mendiskusikan subbab mereka. 

e. Setelah selesai diskusi sebagian tim ahli, tiap anggota kembali ke 

kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka 

tentang subbab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya 

mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 

f. Tiap tim ahli mempersentasikan hasil diskusi. 

g. Guru memberi evaluasi. 

h. Penutup. 

A1     A2 

A3     A4 

B1    B2 

B3    B4 

C1    C2 

C3    C4 

D1    D2 

D3    D4 

A1      B1 

C1      D1 

A2    B2 

C2    D2 

A3    B3 

C3    D3 

A4     B4 

C4     D4 
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       Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menggunakan langkah-

langkah cooperative learning tipe jigsaw menurut Hamdayama (2014: 88-

89) karena langkah-langkah proses pembelajarannya sangat efektif 

digunakan sehingga siswa mampu berperan aktif dalam pembelajaran. 

Model cooperative learning tipe jigsaw menuntut siswa untuk bekerja 

sama yang bersifat positif, dimana setiap anggota bertanggung jawab 

untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan 

menyampaikan materi atau mengajarkan materi tersebut kepada anggota 

kelompok yang lain. 

 

3. Kelebihan dan Kelemahan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw 

        Metode jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa, 

bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam 

melaksanakan pembelajaran. Bila dibandingkan dengan metode 

pembelajaran tradisional, menurut (Hamdayama, 2014: 83) model 

pembelajaran jigsaw memiliki beberapa kelebihan antara lain sebagai 

berikut. 

a) Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada 

kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-

rekannya. 

b) Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang 

lebih singkat. 

c) Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif 

dalam berbicara dan berpendapat. 

 

        Menurut Hamdayama (2014: 83) dalam penerapan model 

pembelajaran jigsaw sering dijumpai beberapa kelemahan di antaranya 

sebagai berikut. 
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a. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, dan cenderung 

mengontrol jalannya diskusi. 

b. Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah 

akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila 

ditunjuk sebagai tenaga ahli. 

c. Siswa yang cerdas akan cenderung merasa bosan. 

d. Pembagian kelompok yang yang tidak heterogen, dimungkinkan 

kelompok yang anggotanya lemah semua. 

e. Penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak 

sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang harus 

dipelajari. 

f. Siswa yang tidak terbiasa untuk berkompetisi akan sulit untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

D. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Pengertian Media Pembelajaran  

Secara umum media merupakan kata jamak dari “medium”, yang 

berarti perantara atau pengantar. Kata media berlaku untuk berbagai 

kegiatan atau usaha, seperti media dalam penyampaian pesan, media 

pengantar magnet atau panas daalam bidang teknik. Istilah digunakan juga 

dalam bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya menjadi 

media pendidikan atau media pembelajaran. 

Menurut Gerlach & Ely (Arsyad, 2002: 55), mengatakan bahwa media 

jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi menurut pengertian ini, guru, 

teman sebaya, buku teks, lingkungan sekolah dan luar sekolah, bagi 

seorang siswa merupakan media. Rossi & Breidle (Sanjaya, 2006: 163) 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan 

yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti radio, 

televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. 
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  Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. Media 

pembelajaran tersebut antara lain, media cetak (buku), gambar, foto, 

grafik, Overhead Projector (OHP), obyek-obyek nyata, kaset audio, video, 

VCD, slide (film bingkai), program pembelajaran komputer masih jarang 

digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar 

guru.  

 

2. Media Grafis  

 Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau 

gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan 

simbol/gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga 

menarik dan diingat orang. 

 Media grafis menurut Sadiman, dkk. (2006: 28) termasuk media 

visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima 

pesan saluran yang digunakan menyangkut indra penglihatan. Pesan yang 

akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. 

Adapun fungsi khusus media grafis adalah untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang 

mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan jika tidak digrafiskan. 

Menurut Asyhar (2011: 57) media grafis merupakan suatu sarana 

untuk menyalurkan pesan dan informasi melalui simbol-simbol visual. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/
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Sedangkan menurut Hamdani (2011: 250) media grafis merupakan salah 

satu media visual, sebagaimana halnya media lain, media grafis berfungsi 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai 

menyangkut indra penglihatan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa media grafis adalah salah satu media 

visual yang dalam penyaluran pesannya berbentuk simbol-simbol 

komunikasi verbal. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya 

agar penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. 

 

3. Jenis-jenis Media Grafis  

Menurut Hamdani (2011: 250-254) media grafis memiliki beberapa 

jenisnya yaitu: gambar/foto, sketsa, diagram, bagan (chart), grafik, teks, 

audio, animasi, dan video. Rahardi (2003: 24) mengemukakan bahwa  

media grafis memiliki banyak jenisnya, yaitu: gambar/foto, sketsa, bagan, 

diagram, grafik, poster, dan kartun. 

Sadiman, dkk. (2006: 29-40) berpendapat mengenai jenis-jenis media 

grafis diantaranya sebagai berikut: 

a. Gambar/foto 

Gambar yaitu media yang merupakan reproduksi bentuk asli 

dalam dua dimensi. Media ini dapat berupa foto atau lukisan. Media 

gambar juga merupakan media yang paling umum dapat dinikmati dan 

dimengerti dimana-mana. Oleh karena itu, ada pepatah mengatakan 

bahwa sebuah gambar dapat berbicara lebih banyak daripada seribu 

kata. Penggunaan gambar dapat merangsang minat maupun perhatian 

siswa. Gambar-gambar yang dipilih dan diadaptasi secara tepat dapat 
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membantu siswa mengingat informasi bahan-bahan verbal yang 

menyertainya. 

 Adapun syarat yang perlu dipenuhi oleh gambar/foto agar 

menjadi media yang baik, yaitu: autentik, sederhana, ukuran relatif, 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan 

mengandung atau menunjukkan aktivitas tertentu. 

b. Sketsa 

 Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang 

melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Selain dapat 

menarik perhatian siswa, menghindari verbalisme dan dapat 

memperjelas penyampaian pesan, harganya pun murah karena dibuat 

langsung oleh guru. Tidak memerlukan waktu banyak karena dibuat 

spontan sementara guru menjelaskan materi ajar. 

c. Diagram  

Diagram adalah suatu gambar sederhana yang menggunakan 

garis dan simbol untuk menggambarkan suatu hubungan antar objek 

secara garis besar. Diagram menyederhanakan hal yang kompleks 

sehingga dapat memperjelas penyajian pesan.  

d. Bagan (chart)  

  Istilah bagan meliputi beberapa jenis presentasi grafis seperti 

gambar, sketsa, lukisan dan poster yang dirancang untuk menyajikan 

secara logis dan teratur mengenai fakta dan konsep-konsep. Fungsi 

yang utama dari bagan adalah menguatkan hubungan perbandingan, 
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jumlah relatif, perkembangan, proses pengklasifikasian dan 

organisasi.  

 Beberapa jenis bagan secara garis besar dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu yang pertama bagan yang menyajikan pesan secara 

bertahap yaitu: flip chart dan hiden chart. Kedua, bagan yang 

menyajikan pesan sekaligus yaitu tree chart, flow chart, dan time line 

chart.  

e. Grafik  

Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, 

garis atau gambar. Untuk melengkapi seringkali simbol-simbol verbal 

juga digunakan. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data 

kuantitatif secara teliti, menjelaskan perkembangan atau 

perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan 

secara singkat dan jelas. Ada beberapa grafik yang dapat digunakan 

diantaranya adalah grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan 

grafik gambar.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

jenis-jenis media grafis yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dikelas 

antara lain gambar/photo, sketsa, diagram, bagan, dan grafik. Guru dapat 

mempergunakan media tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai 

dengan pernyataan tersebut, peneliti mempergunakan media gambar 

dalam model pembelajaraan cooperative learning tipe jigsaw. Karena 

media gambar dinilai dapat mengaktifkan kegiatan belajar siswa pada 

pembelajaran matematika. 
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4. Media Gambar 

        Gambar/foto merupakan media produksi bentuk asli dalam dua 

dimensi. Gambar/foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat 

divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkrit atau 

realistis. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah 

karena hasil yang diragakan lebih mendekati kenyataan melalui 

gambar/foto yang diperlihatkan kepada anak-anak, dan hasil yang diterima 

oleh anak-anak akan sama.  

        Menurut Hamalik (2001: 95) media gambar adalah segala sesuatu 

yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai 

curahan atau pikiran yang bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, 

film, strip, opaque proyektor. Sanjaya (2011: 172) berpendapat bahwa 

media gambar adalah media visual yang hanya dapat dilihat saja, tetapi 

tidak mengandung unsur suara. 

      Arsyad (2009: 2) mengatakan bahwa media gambar adalah berbagai 

peristiwa atau kejadian, objek yang dituangkan dalam bentuk gambar-

gambar, garis, kata-kata, simbol-simbol, maupun gambaran. Sedangkan 

menurut Rahardi (2003: 24) media gambar adalah media yang paling 

umum dipakai dalam pembelajaran. Gambar dan foto sifatnya universal, 

mudah dipahami, dan tidak terikat oleh keterbatasan bahasa. 

      Jadi, dapat disimpulkan bahwa media gambar merupakan salah satu 

bentuk atau bagian dari media grafis yang memberikan gambaran nyata 

mengenai keadaan suatu benda. Media gambar sebagai perantara dalam 

proses pembelajaran menggambarkan atau memfisualisasikan materi ajar 
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yang bertujuan untuk memudahkan siswa mengerti dan memahami secara 

optimal mengenai materi atau bahan ajar yang di berikan guru pada siswa. 

 

5. Kelebihan dan Kelemahan Media Gambar 

Foto ini dapat mengatasi ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi 

ditempat yang lain dapat dilihat oleh orang yang berada jauh dari tempat 

kejadian dalam bentuk setelah kejadian itu berlalu. Kalau kita memerlukan 

hasil hitam putih menggunakan film hitam putih dan bila kita 

menghendaki hasil yang berwarna maka gunakan film yang berwarna. 

Menurut Sadiman, AS, dkk. (2002: 29-30) media gambar/foto memiliki 

kelebihan antara lain sebagai berikut: 

a. Sifatnya konkrit. Gambar/foto lebih realistis menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan media verbal semata. 

b. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua 

benda, objek atau peristiwa dapat dibawa kekelas, dan tidak selalu 

bisa; anak-anak dibawa ke objek/peristiwa tersebut. Untuk itu 

gambar atau foto dapat mengatasinya. Air terjun Niagara atau 

Danau Toba dapat disajikan di kelas lewat gambar atau foto. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lampau, kemarin, atau 

bahkan semenit yang lalu kadang-kadang tak dapat kita lihat 

seperti apa adanya. Gambar atau foto amat bermanfaat dalam hal 

ini. 

c. Media gambar/foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan 

kita. Sel atau penampang daun yang tak mungkin kita lihat 

dengan mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk 

gambar atau foto. 

d. Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan 

untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalahfahaman. 

e. Murah harganya dan gampang didapat serta digunakan tanpa 

memerlukan peralatan khusus. 

f. Siswa mudah memahaminya. 

g. Bisa menampilkan gambar, grafik atau diagram. 

h. Bisa dipergunakan didalam kelas, di rumah maupun dalam 

perjalanan dalam kendaraan. 

i. Dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang. 

j. Dapat dipergunakan untuk memberikan umpan balik. 
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Selain kelebihan-kelebihan tersebut, Sadiman, dkk. (2002: 29-30) 

juga menyebutkan beberapa kelemahan gambar/foto  yaitu: 

a. Gambar/foto hanya menekankan persepsi indera mata. 

b. Gambar/foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran. 

c. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

d. Gambar sulit dicari karena sejarah mempelajari masa lalu, dan 

kejadian masa lalu sulit untuk diabadikan. 

e. Tidak semua kejadian masa lalu dapat dibuat gambarnya. 

 

E. BELAJAR 

1. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan suatu aktivitas yang akan menghasilkan 

perubahan. Perubahan ini tidak terjadi dengan sendirinya melainkan 

melalui proses yang disebut pembelajaran. Menurut Slameto (Hamdani, 

2011: 20) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

   Menurut Hamalik (2003: 150), belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Sedangkan menurut   Jerome 

Brunner (Trianto, 2009: 17) belajar adalah suatu proses aktif dimana siswa 

membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan pada 

pengalaman/pengetahuan yang sudah dimilikinya. 

Djamarah (2002:13) menyatakan bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh 
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karena hakekat belajar adalah perubahan tingkah laku maka ada beberapa 

perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar yaitu: 

perubahan yang terjadi secara sadar, perubahan bersifat fungsional, 

perubahan bersifat positif dan negatif, perubahan bukan bersifat 

sementara, perubahan bertujuan atau terarah, dan perubahan mencakup 

seluruh aspek tingkah laku. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu kegiatan seumur hidup yang dapat menghasikan 

perubahan perilaku individu yang menyangkut aspek kogntif, afektif dan 

psikomotor untuk menjadi lebih baik. Belajar mempunyai keuntungan baik 

bagi individu maupun masyarakat. Belajar dapat membawa perubahan 

atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada si pelaku, 

baik perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan perubahan 

tersebut, tentunya bertujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup. 

 

2. Pengertian Aktivitas Belajar  

Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek 

psikolisis siswa  baik jasmani maupun rohani, sehingga akselerasi 

perubahan perilakunya dapat terjadi secara cepat tepat, mudah, dan benar, 

baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut 

Hamalik (2008: 23) aktivitas belajar merupakan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran sehingga siswa itu dapat mengembangkan 

pengetahuannya guna mencapai tujuan pembelajaran. 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Dierich (Suhana, 2008: 22) 

tentang jenis-jenis aktivitas dalam pembelajaran yaitu: 
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a. Kegiatan–kegiatan visual, yaitu membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral): mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, 

diskusi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan, atau mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis, yaitu menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat out line atau 

rangkuman, dan mengerjakan test, serta mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar, yaitu menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram, peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik, yaitu melakukan percobaan, memilih 

alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, 

menyelenggaran permainan, serta menari dan berkebun 

g. Kegiatan-kegiatan mental, yaitu merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat 

hubungan-hubungan dan mebuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional, yaitu minat, membedakan, berani, 

tenang, dll. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan  

bahwa aktivitas belajar adalah segala aktivitas siswa yang dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung yang melibatkan segala aspek, 

baik jasmani maupun rohani agar dapat mengembangkan pengetahuannya 

supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Semakin 

banyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa, diharapkan siswa akan lebih 

memahami dan menguasai materi pelajaran. 

 

3. Pengertian Hasil Belajar  

 Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah proses 

pembelajaran, umumnya hasil belajar berupa nilai baik berupa nilai 

mentah ataupun nilai yang sudah diakumulasikan. Namun, tidak menutup 

kemungkinan hasil belajar ini bukan hanya berupa nilai melainkan 



28 
 

perubahan perilaku siswa. Menurut Hamalik (2003: 155) hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan 

diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  

Menurut Arikunto (Ekawarna, 2013: 70) yang dimaksud dengan hasil 

belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses 

pengajaran yang dilakukan oleh guru. Sedangkan menurut Djamarah 

(Ekawarna, 2013: 70) hasil belajar adalah hasil yang diperoleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dari dalam diri individu 

sebagai hasil dari aktivitas belajar yang biasanya dinyatakan dalam bentuk 

angka atau huruf. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu hasil perubahan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diperoleh seorang siswa setelah mengikuti 

pembelajaran serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata di masyarakat. 

Perubahan ini tidak dilihat secara terpisah melainkan terhubung baik dari 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

F. PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses belajar dan mengajar yang terjadi 

bersama-sama pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan guru agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan 

sikap dan kepercayaan pada siswa.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemahiran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabiat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepercayaan
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Menurut Yusufhadi Miarso (Martinis, 2013: 15) pembelajaran adalah 

suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain 

belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. 

Komalasari (2013: 3) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu sistem 

atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan 

atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek 

didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efesien. 

Menurut aliran behavioristik (Hamdani, 2011: 23) pembelajaran 

adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus. Sedangkan menurut Darsono 

(Hamdani, 2011: 23) aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai 

cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar 

mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. 

  Menurut beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang 

dipelajari. Di mana pembelajaran itu direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar siswa dapat mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien. 

 

2. Pengertian Matematika 

 Kata matematika berasal dari perkataan latin mathematika yang 

mulanya diambil dari perkataan mathematike yang berarti mempelajari. 

Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan 
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atau ilmu. Menurut Reys, dkk (Karso, 20014: 1.40) matematika adalah 

telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu 

seni, suatu bahasa dan suatu alat. Sejalan dengan pendapat Reys, menurut 

Karso, dkk. (2014: 1.40) matematika merupakan suatu ilmu yang 

berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur 

yang abstrak dan berhubungan di antara hal-hal itu. 

Menurut Johnson & Rissing (Suwangsih, 2006: 4) matematika 

adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis, 

matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang 

didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat representasinya dengan 

simbol dan padat,lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada 

mengenai bunyi. Matematika adalah pengetahuan struktur yang 

terorganisasi, sifat-sifat dalam teori-teori dibuat secara deduktif 

berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat 

atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya adalah ilmu tentang 

keteraturan pola atau ide, dan matematika itu adalah suatu seni, 

keindahannya terdapat pada keterurutan dan keharmonisannya. 

 

 Soedjadi (Adjie, 2006: 34) memberikan enam definisi mengenai 

matematika, yaitu:  

(1) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir 

dengan baik. 

(2) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 

(3) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logika dan 

berhubungan dengan bilangan. 

(4) Matematika adalah pengetahuan fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk. 

(5) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang 

logika. 

(6) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 
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 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

matematika adalah suatu mata pelajaran yang berkaitan dengan realitas 

kehidupan manusia dalam perhitungan sehari-hari yang berhubungan 

dengan alat berpikir. Matematika mengkaji benda abstrak (benda pikiran) 

menggunakan simbol (lambang) dengan menekankan kegiatan dalam 

dunia penalaran.  

 

3. Langkah-langkah Pembelajaran Matematika 

Menurut Heruman (2008: 2-3) langkah-langkah pembelajaran yang 

ditekankan pada konsep-konsep matematika, yaitu: 

a) Penanaman konsep dasar, yaitu pembelajaran suatu konsep baru 

matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep 

tersebut. 

b) Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematka. 

c) Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep dan pemahaman konsep. 

Menurut Suwangsih (2006: 25) ciri-ciri pembelajaran matematika di 

SD antara lain: 

1. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. 

2. Pembelajaran matematika bertahap. 

3. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. 

4. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsisten. 

5. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna. 

 

G. KERANGKA PIKIR 

  Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menghasilkan data fakta 

yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang 

ditemukan, peneliti melakukan identifikasi masalah untuk menemukan 

alternatif perbaikan yang dapat dilakukan. Sehingga, upaya perbaikan yang 
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dilakukan dapat mengubah kondisi pembelajaran lebih baik dari sebelum 

dilakukan perbaikan.  

   Selain menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe 

jigsaw, peneliti juga menggunakan media gambar sebagai pendukung kegiatan 

pembelajaran, diharapkan proses belajar mengajar lebih efektif dan 

menyenangkan. Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

    INPUT     PROSES            OUTPUT 
 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka pikir 

 

   Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil observasi, 

yakni guru masih terpaku pada buku pelajaran (text book), siswa belum 

dilibatkan dalam penanaman konsep matematika. Selain itu, guru masih belum 

optimal mengadakan variasi model, strategi, metode dan media pembelajaran 

sehingga suasana belajar cenderung membosankan dalam setiap pertemuan. 

Hal ini memperkuat pola pikir siswa bahwa matematika merupakan mata 

pelajaran yang membosankan. Siswa juga mengalami kesulitan ketika 
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diberikan guru. Sehingga berdampak pada rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

matematika yang dibuktikan dengan persentase siswa yang mencapai KKM, 

yaitu 6 siswa atau 42,85% dari 14 siswa. 

  Hasil yang diharapkan melalui penerapan model pembelajaran cooperative 

learning tipe jigsaw dalam pembelajaran matematika ini adalah mampu 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa yang sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Adapun indikator hasil belajar yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini dari aspek kognitif meliputi pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, dan analisis.  

 

H. PENELITIAN YANG RELEVAN 

        Penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Fransiska (2013) mahasiswi 

Universitas Lampung dengan menggunakan model cooperative learning 

tipe  jigsaw pada pembelajaran matematika siswa kelas IVB SDN 3 

Karang Endah Lampung Tengah. Terjadi peningkatan aktivitas siswa pada 

setiap siklusnya, yaitu siklus I sebesar 50,41%, siklus II sebesar 62,58%, 

dan siklus III sebesar 81,50%. Sedangkan presentasi hasil belajar siswa 

yang tuntas pada siklus I sebesar 62,50%, siklus II sebesar 70,84%, dan 

siklus III sebesar 83,33%. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Enjum Juminingsih (2013) mahasiswi 

Universitas Pendidikan Indonesia dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe  jigsaw pada pembelajaran matematika siswa 

kelas IV SDN 1 Jayagiri Bandung. Terjadi peningkatan presentase 



34 
 

aktivitas siswa pada setiap siklusnya, yaitu siklus I sebesar 76,66%, dan 

siklus II sebesar 90,83%. Sedangkan presentase hasil belajar siswa yang 

tuntas pada siklus I sebesar 69,30%, dan siklus II sebesar 79,00%. 

       Persamaan dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah, pertama penelitian ini sama-sama menggunakan 

model cooperative learning tipe jigsaw, kedua memiliki kesamaan 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, dan ketiga memiliki kesamaan pada 

pembelajaran matematika. Sedangkan perbedaannya adalah jenjang siklus, 

waktu dan tempat penelitian, materi yang diteliti, dan hasil yang diperoleh. 

 

I. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas berikut: “Apabila dalam pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dengan 

media gambar dengan langkah-langkah yang tepat, maka dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Notoharjo Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 

 

 

 


