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ABSTRAK

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA
MENGGUNAKAN MODEL COOPERATIVE LEARNING

TIPE JIGSAW DENGAN MEDIA REALIA PADA
MATA PELAJARAN MATEMATIKA

KELAS V SD N 5 METRO BARAT

Oleh

Rosa Maghfirah

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran matematika siswa kelas V SD Negeri 5 Metro Barat dengan
nilai rata-rata 65,59. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas V SD Negeri 5 Metro
Barat melalui penerapan model cooperative learning tipe jigsaw dengan media
realia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2
siklus dan masing-masing siklus terdiri dari: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3)
pengamatan, 4) refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik nontes
dan tes. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model cooperative learning tipe
jigsaw dengan media realia dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
Persentase aktivitas siswa secara klasikal pada siklus I mendapat katagori “Cukup
Aktif” dengan nilai rata-rata 67,65, pada siklus II mengalami peningkatan menjadi
“Aktif” dengan nilai rata-rata 76,26. Hasil belajar siswa pada siklus I termasuk
dalam katagori “Cukup Baik” dengan nilai rata-rata 68,37, dan pada siklus II
meningkat menjadi “Sangat Baik” dengan nilai rata-rata 75,50.

Kata kunci : aktivitas, hasil belajar, matematika, media realia, model jigsaw
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara universal pendidikan dapat diartikan sebagai suatu cara untuk

mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan

dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang baik, tujuannya untuk

mengembangkan atau mengubah kepribadian dan pola pikir seseorang. Hal

tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan emosional dan
sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara.

Seseorang yang ingin memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka seseorang tersebut dianjurkan

menempuh pendidikan. Peran pendidikan dalam upaya pembentukan generasi

di masa mendatang menuntut guru sebagai bagian dari elemen pendidikan

untuk proaktif dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, sehingga

terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mengarah pada
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tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan

yang paling fundamental dalam pemberian konsep.

Pendidikan hendaknya diberikan sejak dini guna memberikan dasar

pengetahuan secara spiritual, emosional, dan intelektual agar memperoleh

potensi yang optimal. Melalui pendidikan suatu bangsa dapat menjadi bangsa

yang tangguh, mandiri, berkarakter dan berdaya asing. Hamalik (2013: 3)

mengemukakan pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi

peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan

lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam

dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara maksimal dalam

kehidupan masyarakat.

Pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila adanya sebuah landasan

dalam pelaksanaannya. Landasan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan

pendidikan adalah kurikulum. Adapun kurikulum yang disarankan yaitu

Kurikulum 2013, namun masih ada beberapa sekolah yang masih

menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), salah satunya

adalah SD N 5 Metro Barat. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

(2006: 5) mengemukakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang

disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. SD N 5

Metro Barat yang masih menerapkan KTSP dilandasi karena beberapa

masalah dalam kesiapan buku, penataran guru dan pelatihan kepala sekolah

yang belum merata. Kurikulum KTSP pada jenjang pendidikan dasar (SD)

memuat beberapa mata pelajaran, yaitu (1) Pendidikan Agama, (2)
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Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5)

Matematika, (6) Ilmu Pengetahuan Alam, (7) Ilmu Pengetahuan Sosial, (8)

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

Penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti  mengambil  mata  pelajaran

matematika. Mata pelajaran matematika adalah satu mata pelajaran yang

penting dan berperan strategis dalam pembangunan IPTEK.

Sundayana (2014: 2) mengemukakan matematika merupakan salah satu

komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan penting

dalam pendidikan. Siswa Sekolah Dasar (SD) berada pada umur yang

berkisar antara usia 7 hingga 12 tahun, pada tahap ini siswa masih berpikir

pada fase operasional konkret. Siswa SD masih terikat dengan objek yang

ditangkap dengan pancaindra, sehingga sangat diharapkan dalam

pembelajaran matematika yang bersifat abstrak, siswa lebih banyak

menggunakan media sebagai alat bantu, dan penggunaan alat peraga.

Penggunaan alat peraga dapat memperjelas apa yang disampaikan oleh guru,

sehingga siswa lebih cepat memahaminya. Tujuan pembelajaran matematika

dapat tercapai apabila menerapkan suatu model pembelajaran dan media

pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan

oleh peneliti dengan wali kelas V SD N 5 Metro Barat pada tanggal 24-25

Oktober 2016 diperoleh hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika

belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari data hasil ulangan mid semester

ganjil.
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Tabel 1.1 Hasil ulangan mid semester ganjil siswa kelas V SD N 5 Metro
Barat mata pelajaran matematika

Jumlah
siswa

KKM

Rata-
rata
nilai
hasil

belajar

Tuntas Belum tuntas

Jumlah
siswa

Persentase
(%)

Jumlah
siswa

Persentase
(%)

23 70 65,59 7 30,43% 16 69,57%
(Sumber: Dokumentasi mid semester kelas V SD N 5 Metro Barat)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa terdapat 23 siswa dengan rata-rata

nilai hasil belajar sebesar 65,59. Sebanyak 7 siswa atau 30,43% telah

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu,

70. Sedangkan siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) sebanyak 16 siswa atau 69,57%. Diperoleh fakta-fakta yang telah

dipaparkan di atas, bahwa pada saat pembelajaran berlangsung sebagian

besar siswa belum sepenuhnya berpatisipasi aktif di dalam kelas dikarenakan

guru kurang efektif dalam menggunakan model pembelajaran.

Selama ini, terdapat beberapa masalah yang timbul dalam pembelajaran

antara lain: 1) siswa terlihat pasif dalam mengikuti kegiatan belajar dan guru

kurang melibatkan siswa untuk belajar secara kelompok sehingga

pembelajaran terkesan berpusat pada guru bukan siswa; 2) belum

maksimalnya penggunaan model pembelajaran juga membuat suasana belajar

menjadi kurang menarik; 3) guru belum maksimal menggunakan media

pembelajaran sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut

menyebabkan belum maksimalnya nilai siswa atau masih di bawah Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu, 70.



5

Guru perlu memilih dan merancang model pembelajaran yang bermakna bagi

siswa yaitu guru harus kreatif dalam mendesain model pembelajaran yang

memungkinkan siswa dapat berpatisipasi, aktif, dan kreatif terhadap

pembelajaran. Hal ini memungkinkan siswa untuk memahami materi yang

diberikan oleh guru dan mencapai tujuan pembelajaran yang dapat digunakan

adalah dengan menggunakan model cooperative learning.

Soekamto, dkk. dalam Trianto (2014: 24) mengemukakan model
pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur
yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk
mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi
para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan
aktivitas pembelajaran.

Penjelasan di atas, bahwa dengan menggunakan model cooperative learning,

setiap siswa akan merasa dibutuhkan dalam kelompoknya untuk

menyelesaikan masalah, di samping itu siswa juga dilatih untuk memiliki rasa

tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan model

cooperative learning tipe jigsaw. Arends (2008: 51) menyatakan

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan suatu model yang terdiri dari

beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas

penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut

kepada anggota lain dalam kelompoknya.

Selain menerapkan model pembelajaran tersebut, guru dapat memadukan

dengan media pembelajaran agar lebih efektif. Salah satu jenis media yang

dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah media realia. Media

realia merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi

memberikan pengalaman langsung kepada para siswa, yaitu merupakan
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model dan objek nyata dari suatu benda, seperti kubus dan balok dan

sebagainya.

Penjelasan di atas dapat dipahami, apabila dalam pembelajaran menerapkan

model cooperative learning tipe jigsaw dengan media realia diharapkan dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain pengetahuan dan

keterampilan yang dapat dikembangkan, siswa juga diajarkan untuk dapat

bekerja sama, saling menghargai pendapat orang lain. Secara tidak langsung

siswa akan belajar mengembangkan sikap sosialnya dan saat pembelajaran

berlangsung siswa juga diajarkan untuk memecahkan masalah yang diberikan

guru secara berkelompok.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti

mengangkat judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa

Menggunakan  Model Cooperative  Learning Tipe Jigsaw dengan   Media

Realia pada Mata Pelajaran Matematika Kelas V SD N 5 Metro Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah

sebagai berikut.

1. Siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran.

2. Rata-rata hasil belajar siswa kelas V SD N 5 Metro Barat masih dibawah

KKM, yaitu 65,59.

3. Pembelajaran di kelas V SD Negeri 5 Metro Barat masih bersifat teacher

centered (berpusat pada guru).
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4. Guru belum maksimal menerapkan model cooperative learning tipe

jigsaw.

5. Guru belum maksimal menerapkan media pembelajaran seperti media

realia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah    penggunaan   model cooperative  learning tipe jigsaw

dengan media realia dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa  pada

pembelajaran matematika di kelas V SD N 5 Metro Barat?

2. Bagaimanakah penggunaan model cooperative learning tipe jigsaw

dengan media realia dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada

pembelajaran matematika kelas V SD N 5 Metro Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk:

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD N 5 Metro Barat dalam

pembelajaran matematika dengan menggunakan model cooperative

learning tipe jigsaw dengan media realia.

2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD N 5 Metro Barat dalam

pembelajaran matematika dengan menggunakan model cooperative

learning tipe jigsaw dengan media realia.
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E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi:

1. Siswa

Terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga

meningkatkan aktivitas serta hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 5

Metro Barat menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw dengan

media realia.

2. Guru

Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan serta

membangkitkan minat siswa menggunakan model cooperative learning

tipe jigsaw dengan media realia serta mengembangkan kemampuan

profesional guru dan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas

pembelajaran matematika di kelasnya.

3. Sekolah

Memberikan kontribusi yang berguna untuk meningkatkan kualitas

pendidikan di SD Negeri 5 Metro Barat, sehingga memiliki output yang

berkualitas dan kompetitif.

4. Peneliti

Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam menggunakan

model cooperative learning tipe jigsaw dengan media realia pada

pembelajaran matematika, serta memecahkan permasalahan yang terdapat

di Sekolah Dasar.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar, Aktivitas dan Hasil Belajar

1. Belajar

Belajar merupakan suatu kebutuhan bagi manusia, karena dengan belajar

seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

dimilikinya. Winkel dalam Suprihatiningrum (2013: 15) menyatakan

bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan sejumlah

perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap. Menurut

Sardiman (2011: 93) belajar merupakan perubahan tingkah laku atau

penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati,

dan aktivitas-aktivitas lain, sehingga siswa aktif dalam proses

pembelajaran.

Gagne dalam Susanto (2014: 2) menyatakan bahwa belajar dapat

didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah

perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan

dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan  di mana terjadi

interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat

pembelajaran berlangsung
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Berdasarkan definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan

tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas

tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap,

kebiasaan, pemahaman, dan sebagainya. Belajar adalah suatu proses di

mana suatu organisme berubah tingkah lakunya sebagai akibat

pengalaman.

2. Aktivitas Belajar

Prinsip dari belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada

aktivitas. Menurut Hanafiah (2010: 23) proses aktivitas pembelajaran

harus melibatkan seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani

sehingga perubahan perilakunya dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah

dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif maupun

psikomotor. Sardiman (2011: 95) mengemukakan bahwa aktivitas belajar

adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Kunandar (2011: 277)

menyatakan bahwa aktivitas adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap,

pikiran, perhatian, dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna

menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat

dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas

belajar adalah suatu kegiatan yang bersifat fisik maupun mental.

Keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian dan aktivitas

dalam kegiatan pembelajaran guna memperoleh ilmu atau pengetahuan

baru.
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3. Hasil Belajar

Belajar merupakan proses untuk mencapai tujuan belajar atau hasil belajar.

Menurut Gagne dan Briggs dalam Suprihatiningrum (2013: 37) hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat

perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa (student

performance).

Kunandar (2011: 277) menyatakan hasil belajar adalah hasil yang

diperoleh siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran

yang berupa kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian dilakukan oleh guru

untuk mengukur kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik setelah

mengikuti proses pembelajaran, dan dijadikan bahan untuk penyusunan

laporan kemajuan hasil belajar peserta didik serta untuk mengevaluasi

proses pembelajaran agar menjadi lebih baik.

Menurut Bloom dalam Sudjana (2012: 21-23) bahwa jenis hasil belajar

terbagi dalam tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah

psikomotorik.

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yakni (a) pengetahuan atau ingatan, (b)
pemahaman, (c) aplikasi, (d) analisis, (e) sintesis, dan (f) evaluasi.

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek,
yakni (a) penerimaan, (b) jawaban atau reaksi, (c) penilaian, (d)
organisasi, dan (e) internalisasi.

3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan
dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik,
yakni (a) gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, (c)
kemampuan perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e)
gerakan keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan
interpretatif.
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Keberhasilan belajar siswa ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam tiga

klasifikasi: (1) kognitif (tahu, bisa, paham, cerdas bahasa, cerdas

matematik); (2) afektif (sikap, atau nilai-nilai tertentu, cerdas emosional

termasuk cerdas pribadi dan indra pribadi); (3) psikomotor

(keterampilan/kemahiran tertentu, misalkan kecepatan gerak, alunan suara,

bekerja runtut dan rapi, cerdas kinestik, cerdas visual spasial, dan cerdas

musikal). Oleh karena itu, seluruh tingkatan memiliki tingkat keberhasilan

yang dapat diukur.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud

dengan hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa

setelah melakukan kegiatan belajar. Indikator hasil belajar tidak dilihat

secara terpisah, mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan

psikomotor. Hasil belajar difokuskan pada ranah kognitif, afektif, dan

psikomotor.

B. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan pola interaksi siswa dengan guru di dalam

kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran

yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 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 Trianto

(2014: 51) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola
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yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di

dalam kelas atau pembelajaran dalam tutorial.

Pemilihan model pembelajaran yang tepat harus dipertimbangkan secara

bijak, tujuannya agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan

bermakna bagi siswa. Rusman (2014: 133) mengungkapkan bahwa ada

beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam pemilihan

model pembelajaran, yaitu:

1. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai.

2. Pertimbangan yang bertujuan dengan bahan atau materi

pembelajaran.

3. Pertimbangan dari sudut siswa.

4. Pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran merupakan suatu desain yang menggambarkan prosedur

yang runtut dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru

kepada siswa. Tujuan pembelajaran tersebut berupa pengalaman belajar

yang bermakna dari awal sampai akhir proses pembelajaran.

2. Model-Model Pembelajaran

Banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran.

Pemilihan model pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan guru

dalam menjelaskan dan materi yang akan disampaikan. Trianto (2014: 41)

membagikan model-model pembelajaran sebagai berikut.



14

a) Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning), adalah
suatu model  pembelajaran  yang memberikan kesempatan kepada
guru untuk
mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek.

b) Pengajaran Berbasis Masalah (Problem Based Instruction), adalah
suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip
menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi
pengetahuan baru.

c) Pengajaran Langsung (Direct Instruction), adalah salah satu
pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang
proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif
dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik.

d) Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning), belajar kooperatif
siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas
kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

e) Pembelajaran Kontekstual (Contextual Learning), merupakan suatu
konsepsi yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran
dengan situasi dunia nyata.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa model-

model pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Pembelajaran

Berbasis Proyek, Pengajaran Berbasis Masalah, Pengajaran Langsung,

Pembelajaran Kooperatif, dan Pembelajaran Kontekstual. Peneliti dalam

penelitian ini memilih menggunakan Pembelajaran Kooperatif

(Cooperative Learning) karena dapat memaksimalkan hasil belajar siswa

untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu

maupun secara kelompok.

C. Model Cooperative Learning

1. Pengertian Model Cooperative Learning

Model pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar

kegiatan pembelajaran menjadi terarah dan lebih menarik. Salah satu

model yang dapat digunakan adalah model cooperative learning.

Komalasari (2010: 62) menyatakan cooperative learning adalah suatu
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strategi pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2 sampai 5

orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Sedangkan

menurut Suwarjo (2008: 99) pembelajaran kooperatif (cooperative

learning) merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh  siswa secara

bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil atau sebuah tugas yang

diuraikan dengan jelas dan membutuhkan partisipasi setiap orang dalam

kelompok tersebut.

Menurut Johnson dan Johnson dalam Isjoni (2016: 17) cooperative

learning adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam suatu

kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan

maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam

kelompok.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan model cooperative

learning adalah model pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara siswa

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif

yang anggotanya terdiri dari 2-5 orang. Model ini dapat membantu siswa

meningkatkan keberhasilan siswa dalam belajar, serta melatih siswa untuk

terampil dalam berpikir maupun sosial yang membutuhkan kerja sama tim

atau kelompok.

2. Karakteristik Model Cooperative Learning

Ada beberapa karakteristik model cooperative learning yang membedakan

dengan model pembelajaran lainnya. Abdulhak dalam Isjoni (2016: 28),
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menjelaskan bahwa model cooperative learning dilaksanakan melalui

berbagai proses antara peserta belajar sehingga dapat mewujudkan

pemahaman bersama di antara peserta belajar itu sendiri. Hakikatnya

model cooperative learning sama dengan kerja kelompok, oleh karena itu

banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam model

cooperative learning karena guru menganggap telah biasa digunakan,

(Isjoni, 2016: 59).

Walaupun model pembelajaran kooperatif terjadi dalam bentuk kelompok,

tetapi tidak setiap kerja kelompok dikatakan model cooperative learning.

Bennet dalam Isjoni (2016: 60), menyatakan ada 5 unsur dasar yang dapat

membedakan model cooperative learning dengan kerja kelompok, yaitu:

a. Positive Interdepedence, hubungan timbal balik didasari
kepentingan yang sama atau perasaan anggota kelompok di mana
keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain dan
sebaliknya.

b. Interaction face to face, interaksi antarsiswa tanpa ada perantara.
c. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam

anggota kelompok.
d. Membutuhkan keluwesan.
e. Meningkatkan keterampilan kerja sama dalam memecahkan

masalah (proses kelompok).

Model cooperative learning tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi

siswa juga harus mempelajari keterampilan khusus yang disebut

keterampilan cooperative learning. Lundren dalam Isjoni (2016: 65)

mengemukakan keterampilan-keterampilan dalam kooperatif antara lain,

keterampilan cooperative learning tingkat awal, tingkat menengah, dan

tingkat mahir. Tingkat awal adalah kemampuan kelompok untuk

mengerjakan tugas, tingkat menengah adalah kemampuan kelompok
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berinteraksi dan bekerja sama, tingkat mahir adalah kemampuan kelompok

bekerja dan berinteraksi dengan kelompok lain atau membentuk

kelompok-kelompok baru.

Berdasarkan pendapat di atas, karakteristik model cooperative learning

adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan memfokuskan pada kerja

kelompok dan kerja sama kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

3. Tipe-tipe Cooperative Learning

Cooperative learning mempunyai banyak variasi dalam penerapannya.

Semua pembelajaran cooperative learning pada dasarnya sesuai dengan

prinsipnya. Menurut Komalasari (2010: 62) terdapat beberapa model

pembelajaran cooperative learning, yaitu: Jigsaw, Change of Pairs, STAD

(Student Team Achievement Division), NHT (Numbered Head Together),

TGT (Team Games Tournaments), Make A Match, Role Playing,

Scramble, dan Inquiry.

Menurut Isjoni (2016: 51) model cooperative learning terdiri atas

beberapa variasi model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, yaitu

di antaranya: Student Team Achivement Division (STAD), Jigsaw, Group

Investigation (GI), Rotating Trio Exchange, dan Group Resume.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tipe-tipe

pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan oleh guru dalam kegiatan

pembelajaran sangat beranekaragam, salah satunya yaitu tipe Jigsaw.

Peneliti lebih cenderung memilih model cooperative learning tipe Jigsaw
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karena tipe Jigsaw dinilai dapat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran.

D. Cooperative Learning Tipe Jigsaw

1. Pengertian Cooperative Learning Tipe Jigsaw

Model pembelajaran tipe Jigsaw merupakan  salah satu

pembelajaran kelompok yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok

ahli. Anggota kelompok yang terdiri atas beberapa siswa dengan tingkat

heterogenitas yang tinggi. Siswa yang memiliki topik sama bertemu pada

kelompok ahli, kelompok ahli mempelajari satu topik setelah topik

tersebut tuntas dibahas, maka siswa dari kelompok ahli kembali pada

kelompok asal dan berbagi pengetahuan dengan teman-teman pada

kelompok asal. Menurut Rusman (2014: 217) pembelajaran kooperatif

model 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.

Isjoni (2016: 54) mengemukakan pembelajaran kooperatif Jigsaw

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa

aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk

mencapai prestasi yang maksimal. Arends (2008: 56) menyatakan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran

kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang

bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu

mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya.
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa

cooperative   learning tipe Jigsaw adalah    model pembelajaran  yang

mendorong siswa lebih aktif dan model pembelajaran yang

menitikberatkan pada kerja kelompok. Tipe pembelajaran kooperatif yang

terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung

jawab untuk menyampaikan materi kepada anggota lain dalam

kelompoknya

2. Kelebihan dan Kelemahan Cooperative Learning Tipe Jigsaw

Model pembelajaran Jigsaw memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.

Seperti yang diungkapkan oleh Arends (2008: 14) sebagai berikut.

a) Kelebihan model Jigsaw
1. Dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif.
2. Menjalin/mempererat hubungan yang lebih baik antarsiswa.
3. Dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa.
4. Siswa lebih banyak belajar dari teman-temannya dalam belajar

kooperatif daripada guru.

b) Kelemahan model Jigsaw
1. Guru dan siswa kurang terbiasa dengan teknik ini karena masih

terbawa kebiasaan menggunakan teknik konvensional, di mana
pemberian materi terjadi secara satu arah.

2. Memerlukan waktu yang relatif lama.
3. Tidak efektif untuk siswa yang banyak.
4. Memerlukan perhatian dan pengawasan ekstra ketat dari guru.
5. Memerlukan persiapan yang matang.

Sedangkan menurut Hamdayama (2014: 83) kelebihan dan kelemahan

model cooperative learning tipe Jigsaw sebagai berikut.

a) Kelebihan model Jigsaw
1. Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada

kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-
rekannya.

2. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang
lebih singkat.
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3. Model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif
dalam berbicara dan berpendapat.

b) Kelemahan model Jigsaw
1. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, dan cenderung

mengontrol jalannya diskusi.
2. Siswa  yang memiliki kemampuan  membaca  dan berpikir rendah

akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk
sebagai tenaga ahli.

3. Siswa yang cerdas akan cenderung merasa bosan.
4. Pembagian kelompok yang tidak heterogen, dimungkinkan

kelompok yang anggotanya lemah semua.
5. Penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli  sering  tidak

sesuai   antara   kemampuan   dengan    kompetensi    yang    harus
dipelajari.

6. Siswa yang tidak terbiasa untuk berkompetisi akan sulit untuk
mengikuti proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model

cooperative learning tipe Jigsaw tidak hanya memiliki kelebihan tetapi

juga beberapa kelemahan. Kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw

yaitu menjalin hubungan yang lebih baik antarsesama siswa,

mengembangkan kemampuan akademis siswa dan siswa lebih banyak

belajar dari teman-temannya dalam belajar kooperatif daripada guru.

Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran Jigsaw yaitu

memerlukan waktu yang relatif lama. Tidak efektif untuk siswa yang

banyak, memerlukan perhatian dan pengawasan ekstra ketat dari guru,

dan memerlukan persiapan yang matang.

Proses cooperative learning tipe jigsaw yang telah dipaparkan di atas,

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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3. Langkah-langkah Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw

Langkah-langkah dalam melaksanakan cooperative learning tipe Jigsaw

menurut Isjoni (2016: 80-81) adalah sebagai berikut.

1. Siswa dihimpun dalam satu kelompok yang terdiri dari 4-6 orang.
2. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk dikerjakan.
3. Para siswa dari masing-masing kelompok yang memiliki tugas yang

sama berkumpul membentuk kelompok anggota yang baru, untuk
mengerjakan tugasnya, para siswa tersebut menjadi anggota dengan
bidang-bidang yang telah ditentukan.

4. Masing-masing perwakilan tersebut dapat menguasai materi yang
ditugaskan, kemudian masing-masing perwakilan tersebut kembali
ke kelompok masing-masing atau kelompok asalnya.

5. Siswa diberi tes, hal tersebut untuk mengetahui apakah siswa sudah
dapat memahami suatu materi.

Sedangkan menurut Trianto (2014: 123) langkah-langkah pembelajaran

cooperative learning tipe Jigsaw sebagai berikut.

1. Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya
5-6 orang).

2. Materi yang diberikan kepada kelompok siswa dalam bentuk teks
yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab.

Gambar 2.1 Posisi siswa dalam kegiatan pembelajaran Jigsaw
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3. Setiap anggota kelompok membaca subbab yang ditugaskan dan
bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Misalnya, jika materi
yang disampaikan mengenai sistem ekskresi, maka seorang siswa
dari satu kelompok mempelajari tentang ginjal, siswa yang lain dari
satu kelompok mempelajari tentang paru-paru, begitu pun siswa
yang lainnya.

4. Anggota kelompok lain yang telah mempelajari subbab yang sama
mengunjungi kelompok-kelompok ahli, kemudian kembali ke
kelompoknya bertugas mengajari teman-temannya.

5. Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai
tagihan berupa kuis individu.

Menurut Arends (2008: 11) langkah-langkah penerapan model

pembelajaran Jigsaw, yaitu:

1. Membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4 – 6 orang.
2. Masing-masing kelompok mengirimkan satu orang wakilnya untuk

membahas topik, wakil ini disebut dengan kelompok ahli.
3. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa.
4. Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan

saling membantu untuk menguasai topik tersebut.
5. Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke

kelompok masing-masing (kelompok asal), kemudian menjelaskan
materi kepada rekan kelompoknya.

6. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok.
7. Guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang

materi yang telah didiskusikan. Kunci pembelajaran ini adalah
interdependensi setiap siswa terhadap anggota kelompok untuk
memberikan informasi yang diperlukan dengan tujuan agar dapat
mengerjakan tes dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan langkah-langkah dari

Arends, yaitu: 1) membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-

6 orang, 2) masing-masing kelompok mengirimkan satu orang wakilnya

untuk membahas topik, perwakilian ini disebut dengan kelompok ahli, 3)

kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling

membantu untuk menguasai topik tersebut, 4) setelah memahami materi,

kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing
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(kelompok asal), kemudian menjelaskan materi kepada rekan

sekelompoknya, 5) guru memberikan Lembar Kerja Siswa, 6) siswa

mempresentasikan hasil kerja kelompok, 7) guru memberikan tes  individu

pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan.

E. Media Pembelajaran

1. Pengertian Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan peralatan yang digunakan oleh guru

untuk membantu proses penyampaian materi. Media pembelajaran sangat

dibutuhkan untuk membantu mempermudah dalam hal penyampaian

materi. Arsyad (2016: 10) menyimpulkan media pembelajaran adalah

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau

informasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat merangsang

perhatian dan minat siswa dalam belajar. Sundayana (2014: 6) media

pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk

pesan pembelajaran.

Menurut Hanafiah dan Suhana (2010: 59) media pembelajaran merupakan

segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk

mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar dan tidak

terjadinya verbalisme.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran adalah segala alat yang berfungsi sebagai pesan

menyampaikan materi kepada siswa. Mendorong siswa agar dapat belajar
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secara cepat, tepat, mudah, benar dan tidak terjadinya verbalisme

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

2. Jenis dan Klasifikasi Media Pembelajaran

Ada banyak media pembelajaran, mulai dari yang sangat sederhana

hingga yang kompleks dan rumit, mulai dari yang hanya menggunakan

indra mata hingga perpaduan lebih dari satu indra. Dari yang murah dan

tidak memerlukan listrik hingga yang mahal dan sangat bergantung pada

perangkat keras.

Perkembangan media mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu

pengetahuan. Menurut Arsyad (2016: 31) teknologi yang paling tua yang

dimanfaatkan dalam proses belajar adalah percetakan yang bekerja atas

dasar prinsip mekanis. Kemudian lahir teknologi audio-visual yang

menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis untuk tujuan

pembelajaran. Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi

mikroprosesor yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan

interaktif.

Menurut Arsyad (2016: 31) media pembelajaran dapat dikelompokkan ke

dalam empat jenis, yaitu:

1. media hasil teknologi cetak,

2. media hasil teknologi audio-visual,

3. media hasil teknologi berbasis komputer, dan

4. media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer.
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Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi

perkembangan teknologi oleh Seels dan Glasgow dalam Arsyad (2016: 35)

dibagi ke dalam dua katagori luas, yaitu pilihan media tradisional dan

pilihan media teknologi mutakhir.

1. Pilihan Media Tradisional
a. Visual diam yang diproyeksikan (proyeksi tak tembus pandang,

proyeksi overhead, slide, (filmstrips)
b. Visual yang tak diproyeksikan (gambar, poster, foto, charts, grafik,

diagram, pameran, kartu, papan info, papan bulu/flanel)
c. Audio (rekaman piringan hitam dan pita kaset)
d. Penyajian multimedia (slide plus suara, paduan gambar-suara, dan

multi-image)
e. Visual dinamis yang diproyeksikan (film, televisi, video)
f. Cetak (buku teks, modul, teks terprogram, buku kerja, majalah

berkala, lembaran lepas atau hand-out)
g. Permainan (teka-teki, simulasi, permainan papan, permainan kartu)
h. Realia (model, specimen/contoh, manipulatif (peta, globe, boneka)

2. Pilihan Media Teknologi Mutakhir
a. Media berbasis telekomunikasi (teleconference dan telelecture)
b. Media berbasis mikroprosesor (hypermedia, compact video disc,

pembelajaran berbantuan komputer, pembelajaran interaktif dan
permainan komputer).

Pengelompokan media yang banyak dianut oleh para pengelola pendidikan

adalah seperti yang disampaikan oleh Kemp dan Dayton dalam Yulianti

(2012: 17). Media dikelompokkan dalam delapan jenis, yaitu:

1. media cetak,
2. media pajang,
3. overhead transparacies (OHT) dan overhead projector (OHP),
4. rekaman audiotape,
5. slide dan filmstrip,
6. penyajian multi-image,
7. rekaman video dan fim, dan
8. komputer.

Setiap media sudah pasti memiliki kelebihan dan kelemahan dalam

penggunaannya. Seorang guru seharusnya dapat mengkaji kelebihan dan

keterbatasan itu, kemudian menjadikan kajiannya itu sebagai bahan



26

pertimbangan dalam memilih dan menggunakan media dalam proses

pembelajaran yang dilakukan di sekolah.

3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran

Suatu proses pembelajaran terdapat dua unsur yang amat penting adalah

model mengajar dan media pembelajaran. Pemilihan salah satu model

mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang

sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan

dalam memilih media. Misalnya tujuan pembelajaran, jenis tugas dan

respon yang diharapkan dikuasai oleh siswa setelah pembelajaran

berlangsung, serta konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa.

Hamalik dalam Arsyad (2016: 19) mengemukakan bahwa pemakaian

media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis

terhadap siswa.

Levie dan Lentz dalam Arsyad (2016: 20) mengemukakan empat fungsi

media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu (a) fungsi atensi, (b)

fungsi afektif, (c) fungsi kognitif, dan (d) fungsi kompensatoris.

a. Fungsi atensi, media visual merupakan inti, yaitu menarik dan
mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi
pelajaran yang berkaitan dengan makna visual uang ditampilkan
atau menyertai teks materi pelajaran. Media gambar yang
diproyeksikan melalui overhead projektor dapat menenangkan dan
mengarahkan perhatian siswa kepada pelajaran yang akan diterima.

b. Fungsi    afektif,     media    visual     dapat   terlihat    dari    tingkat
kenikmatan   siswa    ketika    belajar   (atau   membaca)  teks yang
bergambar.
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c. Fungsi kognitif, media visual terlihat dari temuan-temuan
penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau
gambar memperlancar pencapaian  tujuan untuk memahami dan
mengingat  informasi atau pesan  yang  terkandung  dalam
gambar.

d. Fungsi kompensatoris, media visual yang memberikan konteks
untuk memahami teks membantu siswa yang lemah membaca
untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya
kembali.

Selain memiliki berbagai fungsi,  media pembelajaran juga memiliki

berbagai manfaat. Sudjana dan Rivai dalam Arsyad (2016: 28)

mengungkapkan bahwa media pembelajaran juga memiliki manfaat

dalam proses belajar siswa, yaitu:

a. pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar;

b. bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat
lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan
mencapai tujuan pembelajaran;

c. metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata
komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga
tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru
mengajar pada setiap jam pelajaran; dan

d. siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak
hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan
lain-lain.

Selain itu, Aqib (2014: 51) mengungkapkan manfaat umum media

pembelajaran adalah sebagai berikut.

a. Menyeragamkan penyampaian materi.
b. Pembelajaran lebih jelas dan menarik.
c. Proses pembelajaran lebih interaksi.
d. Efisiensi waktu dan tenaga.
e. Meningkatkan kualitas hasil belajar.
f. Belajar dapat dilakukan kapan dan di mana saja.
g. Menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi

belajar.
h. Meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi

dan manfaat media pembelajaran adalah memudahkan guru dalam proses

pembelajaran yang memungkinkan terjadinya pengalaman belajar  pada

diri siswa dengan menggerakkan segala sumber belajar yang efektif dan

efisien. Media yang ditampilkan diharapkan membuat siswa merasa

tertarik terhadap materi yang diajarkan sehingga proses pembelajaran

tidak terkesan membosankan.

F. Media Realia

1. Pengertian Media Realia

Menurut Rusman (2014: 275 ) media  realia merupakan  alat bantu visual

dalam pembelajaran tematik yang berfungsi memberikan pengalaman

langsung (direct experience). Media ini merupakan objek nyata suatu

benda. Menggunakan benda nyata dalam proses sangat dianjurkan, sebab

siswa lebih memahami materi yang diajarkan. Hanafiah dan Suhana

(2010: 61) mengemukakan media realita merupakan perangsang nyata,

seperti orang, binatang, benda, atau peristiwa yang diamati peserta didik.

Sedangkan dalam realita orang hanya menjadi objek pengamatan atau

studi.

Realia merupakan model dan objek nyata dari suatu benda, seperti mata

uang, tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Molenda dan Russel dalam

Sanjaya (2012: 125) mengungkapkan bahwa media realia adalah benda

nyata yang digunakan sebagai bahan belajar atau biasa disebut benda

yang sebenarnya.
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Daryanto (2013: 30) mengungkapkan terminologi benda sebenarnya

digolongkan atas dua, yaitu objek dan benda contoh (specimen). Objek

adalah semua benda yang masih dalam keadaan asli dan alami, sedangkan

specimen adalah benda asli atau sebagian dari benda asli yang digunakan

sebagai contoh. Namun, ada juga benda asli tidak alami atau benda asli

buatan, yaitu jenis benda asli yang telah dimodifikasi bentuknya oleh

manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian media di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa media realia itu adalah media nyata atau objek nyata yang dapat

dilihat, diraba, dipegang, dan dimanipulasi. Media realia adalah media

yang tidak mengalami perubahan atau asli dan bukan berupa tiruan atau

model dari benda nyata.

2. Kelebihan dan Kelemahan Media Realia

Secara umum media memiliki kegunaan yaitu: memperjelas pesan agar

tidak terlalu verbalisme, mengatasi keterbatasan ruang, tenaga dan daya

indra, menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung antara muridnya

dengan sumber belajar, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai

dengan bakat dan kemampuan visual, memberi rangsangan yang sama,

mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama.

Keunggulan dan kelemahan media realia diungkapkan oleh

Daryanto (2013: 29), yaitu:

a) Kelebihan media realia
 Memberikan pengalaman secara langsung.
 Penyajiannya secara konkret dan menghindari verbalisme.
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 Dapat menunjukkan objek secara utuh baik konstruksi maupun
kerjanya.

 Dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas.
 Dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas.

b) Kelemahan media realia
 Tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar.
 Penyimpanannya memerlukan ruang yang besar.
 Perawatannya rumit.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media realia tidak

hanya memiliki kelebihan tetapi juga beberapa kelemahan, seperti

kelebihannya yaitu memberikan pengalaman langsung, penyajiannya

secara konkret, menunjukkan objek secara utuh, struktur organisasi

terlihat jelas, dan menunjukkan alur secara jelas. Sedangkan

kelemahannya yaitu tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang

besar, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar, dan perawatannya

rumit.

G. Matematika

1. Pengertian Matematika

Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan dari

sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hakikat dari matematika sendiri

suatu objek mata pelajaran yang bersifat abstrak. Sundayana  (2014: 2)

matematika merupakan salah satu bidang studi yang mendukung

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika lebih

menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan menekankan

dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena
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pikiran-pikiran manusia, yang berhubungan dengan ide, proses, dan

penalaran.

Menurut  Susanto (2013: 185) matematika merupakan  salah satu disiplin

ilmu   yang dapat  meningkatkan kemampuan   berpikir   dan

beragumentasi, memberikan konstribusi dalam penyelesaian masalah

sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Johnson dan Myklebust

dalam Sundayana (2014: 2) mengemukakan bahwa matematika

merupakan bahasa simbolis yang mempunyai fungsi praktis untuk

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan.

Sedangkan fungsi teoritisnya untuk memudahkan berpikir. Oleh karena

itu, matematika adalah bekal bagi peserta didik untuk berpikir logis,

analitis, sistematis, kritis dan kreatif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

matematika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya

bersifat abstrak. Matematika juga merupakan ilmu pengetahuan yang

memiliki pola keteraturan yang berhubungan dengan ide, proses, dan

penalaran.

2. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar

Pembelajaran matematika pada jenjang sekolah dasar tentu berbeda

dengan jenjang menengah ataupun pendidikan tinggi. Menurut Heruman

(2010: 4) bahwa dalam proses pembelajaran matematika diharapkan

adanya reinvention (penemuan kembali) secara informal dalam
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pembelajaran di kelas dan perlu menampakkan adanya keterkaitan

antarkonsep. Perihal ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang

bermakna bagi siswa.

Susanto (2014: 187) menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah

suatu proses pembelajaran yang dibangun oleh guru untuk

mengembangkan kreativitas berpikir agar dapat meningkatkan

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan

penguasaan yang baik terhadap materi matematika.

Kebermaknaan pembelajaran akan membuat kegiatan belajar lebih

menarik, lebih bermanfaat, dan lebih menantang, sehingga konsep dan

prosedur matematika akan lebih mudah dipahami dan tahan lama diingat

oleh siswa. Menurut Heruman (2010: 2-3) langkah-langkah pembelajaran

yang ditekankan pada konsep-konsep matematik, yaitu:

a) Penanaman konsep dasar, yaitu pembelajaran suatu konsep baru
matematik, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep
tersebut.

b) Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman
konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep
matematika.

c) Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari
penanaman konsep dan pemahaman konsep.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan dalam

pembelajaran matematika di sekolah dasar diharapkan adanya penemuan

kembali dan perlu menampakkan keterkaitan antarkonsep. Pembelajaran

matematika yang dibangun oleh guru guna membangun kreativitas
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berpikir dan dapat meningkatkan kemampuan mengonstruksi pengetahuan

baru pada siswa.

3. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah

agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Menurut

Depdiknas dalam Susanto (2013: 190) tujuan pembelajaran matematika di

Sekolah Dasar, sebagai berikut.

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme.

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika.

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan
menafsirkan solusi yang diperoleh.

d. Mengomunikasikan  gagasan   dengan  simbol,  tabel,  diagram,
atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah.

e. Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam
kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut Aisyah (2007: 1-4) matematika bertujuan agar peserta

didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

a. Memahami     konsep     matematika,      menjelaskan     keterkaitan
antarkonsep dan  mengaplikasikan  konsep atau algoritma,  secara
luwes, efesien,  akurat, dan tepat, dalam pemecahan masalah.

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh.

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri
dalam pemecahan masalah.
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Berdasarkan tujuan mata pelajaran matematika di atas, dapat disimpulkan

bahwa guru hendaknya membimbing siswa untuk memahami konsep

matematika dan mengarah pada pembentukan sikap serta menghargai

kegunaan matematika. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan

pembelajaran yang bervariasi dan bermakna.

H. Kinerja Guru

Peran guru dalam  dunia pendidikan sangat penting  dalam  meningkatkan

mutu pendidikan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 (2005:

11)  tentang Guru dan Dosen bagian kelima pasal 32 ayat 2, bahwa dalam

pembinaan dan pengembangan profesi guru,  para guru profesional dituntut

untuk menguasai empat kompetensi, yang meliputi:

1) Kompetensi pedagogik,  merupakan pemahaman terhadap siswa,
perancangan, dan pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan
pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya.

2) Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan
berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dan berakhlak mulia.

3) Kompetensi profesional, merupakan penguasaan materi pembelajaran
secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi
kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang
menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan
metodologi keilmuannya.

4) Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi
dan bergaul secara efektif dengan siswa untuk itu para guru yang sudah
tersertifikasi (profesional) wajib meningkatkan kinerja dan potensi yang
dimiliki untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik.

Menurut Rusman (2014: 75) tugas guru adalah harus memberikan nilai-nilai

yang berisi pengetahuan masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang,

pilihan hidup dan praktik-praktik komunikasi. Uno (2007: 72)

mengungkapkan bahwa secara konseptual kinerja guru adalah kecakapan
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yang dimiliki oleh guru yang diindikasikan dalam empat kompetensi yaitu

pedagogik, profesional, sosial, dan personal.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan kinerja guru

adalah segala kegiatan guru baik kegiatan mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa yang dilandasi

dengan kecakapan dan kompetensi seorang guru. Kompetensi yang dimaksud

mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial

dan kompetensi profesional.

I. Penelitian yang Relevan

Berikut ini penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas dalam

penelitian ini.

1. Pairin (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Meningkatkan

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Jigsaw pada Mata Pelajaran Matematika kelas V SD

Negeri 5 Metro Timur tahun Pelajaran 2011/2012”. Hal ini dapat dilihat

dari persentase rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 54,8

dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 64,3. Sedangkan nilai

rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 58,7 dan mengalami

peningkatan pada siklus II menjadi 71,3. Ketuntasan siswa pada siklus I

hanya mencapai 70% (21 siswa) dan meningkat pada siklus II menjadi

100% (30 siswa).
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2. Hikmah Nur Arifah (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan

Aktivitas dan hasil Belajar Materi Pokok Sifat-sifat bangun Datar Melalui

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Siswa Kelas V SD

Negeri 2 Kalikajar Kaligondang Purbalingga”. Hal ini dapat dilihat dari

persentase rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 71,60 dan

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 80,98. Sedangkan nilai

rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 71,43 dan mengalami

peningkatan pada siklus II menjadi 80,56.

Berdasarkan penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti. Kesamaan tersebut yaitu dalam penelitian

menerapkan cooperative learning tipe Jigsaw pada mata pelajaran

matematika di kelas V sekolah dasar. Namun, kedua penelitian memiliki

perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitiannya

menggunakan media realia, tempat yang dilakukan di SD N 5 Metro

Barat, dan waktu penelitiannya dilaksanakan pada tahun 2016/2017.

J. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan

antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2013:

91) kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang lebih diidentifikasikan sebagai

masalah penting. Pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru

membuat siswa pasif dan kurang melibatkan model pembelajaran. Diketahui

dari 23 orang siswa kelas V (Input) dengan nilai rata-rata 23 siswa (65,59),
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hanya 7 orang (30,36%) yang mampu mencapai tingkat ketuntasan belajar

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 70 dan 16 orang siswa (69,57%) masih

memperoleh nilai di bawah KKM dengan nilai rata-rata 65,39.

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan media realia

(Process) diharapkan akan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa

pada mata pelajaran matematika (Output).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir

sebagai berikut.

Input Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa

Process
Penerapan model cooperative learning tipe Jigsaw
dengan media realia dengan langkah-langkah
1. Membentuk kelompok heterogen yang

beranggotakan 4 – 6 orang.
2. Masing-masing kelompok mengirimkan satu

orang wakilnya untuk membahas topik, wakil
ini disebut dengan kelompok ahli.

3. Guru memberikan Lembar Kerja Kelompok.
4. Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas

topik yang diberikan dan saling membantu
untuk menguasai topik tersebut.

5. Setelah memahami materi, kelompok ahli
menyebar dan kembali ke kelompok masing-
masing (kelompok asal), kemudian
menjelaskan materi kepada rekan
kelompoknya.

6. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok.
7. Guru memberikan tes individual pada akhir

pembelajaran tentang materi yang telah
didiskusikan.

Output Melalui pemanfaatan model cooperative learning
tipe Jigsaw dengan media realia dapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar matematika

Gambar 2.2 Bagan kerangka berpikir
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K. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang diuraikan di atas, dapat

dirumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas, adalah: “Apabila dalam

pembelajaran matematika menerapkan model cooperative learning tipe

jigsaw dengan media realia sesuai konsep dan langkah-langkah yang tepat,

maka dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas

V SD Negeri 5 Metro Barat”.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

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

difokuskan kepada situasi kelas atau yang lazim dikenal dengan Classroom

Action Research (CAR). Wardhani (2007: 1-4) mengungkapkan penelitian

tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya

sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya

sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Menurut

Mulyasa (2012: 11) penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk

mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan

sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan.

Prosedur penelitian yang digunakan berbentuk siklus. Siklus pada penelitian

ini hanya berlangsung dua siklus, karena hasil yang diharapkan dalam

pembelajaran telah tercapai. Kusumah dan Dwitagama (2009: 9) menyatakan

penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di

kelasnya sendiri dengan cara, (1) merencanakan, (2) melaksanakan, (3)

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat

meningkat.
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Gambar 3.1 Alur Siklus PTK
Sumber: Wardhani (2007: 2-4)

B. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 5 Metro Barat yang beralamatkan

di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 126 Kelurahan Mulyojati Kecamatan

Metro Barat Kota Metro.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan, terhitung dari bulan Oktober

2016-April 2017. Rentang waktu tersebut dimulai dari tahap persiapan

(penyusunan perangkat) sampai tahap penyusunan laporan.

Perencanaan I

SIKLUS I
Pelaksanaan IRefleksi I

PengamatanI

Perencanaan

SIKLUS IIRefleksi Akhir

Pengamatan

Pelaksanaan

Selesai
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3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas V SD

Negeri 5 Metro Barat  dengan jumlah 23 siswa yang terdiri dari 11 siswa

laki-laki dan 12 siswa perempuan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang berkaitan dengan penilaian dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu

nontes dan tes.

1. Teknik Nontes

Teknik nontes yang digunakan adalah observasi, teknik tersebut digunakan

untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif. Variabel yang diukur

dengan menggunakan teknik observasi adalah kinerja guru, aktivitas siswa,

hasil belajar afektif siswa dan hasil belajar psikomotor siswa dalam

penerapan model cooperative learning tipe jigsaw dengan media realia di

kelas V SD Negeri 5 Metro Barat.

2. Teknik Tes

Bentuk teknik tes yang digunakan adalah tes tertulis untuk mendapatkan

data yang bersifat kuantitatif. Melalui tes ini akan diketahui peningkatan

hasil belajar kognitif siswa dalam penerapan model cooperative learning

tipe jigsaw dengan media realia.

D. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik nontes

(observasi) dan tes.
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1. Lembar Observasi

Instrumen ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi dengan guru

kelas V SD Negeri 5 Metro Barat untuk mengumpulkan data yang

berkaitan dengan kinerja guru, aktivitas siswa, hasil belajar afektif siswa

dan hasil belajar psikomotor siswa selama pembelajaran sedang

berlangsung. Setiap data yang diamati selama berlangsungnya proses

pembelajaran dicatat dalam lembar observasi yang telah disediakan.

a. Kinerja Guru

Lembar observasi kinerja guru digunakan untuk menilai kemampuan

guru dalam melakukan praktik mengajar pada pembelajaran. Adapun

rubrik penilaian kinerja guru adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Instrumen penilaian kinerja guru

No. Aspek yang diamati Skor
I Pra Pembelajaran

1. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran 1 2 3 4 5
2. Memeriksa kesiapan siswa 1 2 3 4 5

II Membuka Pelajaran
1. Melakukan apersepsi 1 2 3 4 5
2. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan

dicapai dan rencana kegiatan
1 2 3 4 5

III Kegiatan Inti Pembelajaran

A. Penugasan materi pembelajaran

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 1 2 3 4 5
2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang

relevan
1 2 3 4 5

3. Menyampaikan materi sesuai dengan hierarki belajar 1 2 3 4 5
4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 1 2 3 4 5
B. Penerapan model cooperative learning tipe jigsaw

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai

1 2 3 4 5

2. Memfasilitasi kegiatan yang memuat komponen
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi

1 2 3 4 5

3. Melaksanakan kegiatan secara runtut 1 2 3 4 5
4. Menguasai kelas 1 2 3 4 5
5. Melaksanakan cooperative learning tipe jigsaw

a. Membagi siswa ke dalam kelompok asal dan 1 2 3 4 5
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kelompok ahli

b. Memfasilitasi setiap anggota kelompok dengan
pemberian lembar topik yang berbeda

1 2 3 4 5

c. Meminta setiap kelompok asal membaca dan
mendikusikan subtopik masing-masing dan
menetapkan anggota ahli yang akan bergabung
dalam kelompok ahli

1 2 3 4 5

d. Meminta anggota ahli dari masing-masing
kelompok berkumpul dan mengintegrasikan
semua subtopik yang telah dibagikan sesuai
dengan banyaknya kelompok

1 2 3 4 5

e. Memfasilitasi setiap kelompok ahli dengan
memberikan lembar kerja siswa (LKS) disertai
media realia

1 2 3 4 5

f. Meminta masing-masing kelompok ahli
berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan
dan saling membantu untuk menguasai topik
tersebut

1 2 3 4 5

g. Meminta semua siswa dari kelompok ahli
kembali ke kelompok awalnya, dan mengajari
teman-teman satu kelompoknya tentang materi
yang telah didiskusikan dengan kelompok ahli

1 2 3 4 5

h. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan LKS
yang diberikan

1 2 3 4 5

i. Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil
diskusinya

1 2 3 4 5

j. Memfasilitasi setiap siswa dengan memberikan
tes individual pada akhir pembelajaran tentang
materi yang didiskusikan

1 2 3 4 5

k. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengerjakan tes individual yang mencakup
semua topik

1 2 3 4 5

6. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan
tumbuhnya kebiasaan yang positif (nurturant effect)

1 2 3 4 5

7. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan
model cooperative learning tipe jigsaw sesuai
dengan alokasi waktu yang direncanakan

1 2 3 4 5

C. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber
belajar

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan
media

1 2 3 4 5

2. Menghasilkan pesan yang menarik 1 2 3 4 5
3. Menggunakan media secara efektif dan efisien 1 2 3 4 5
4. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1 2 3 4 5
D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara

keterlibatan siswa
1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam

pembelajaran
1 2 3 4 5

2. Merespon positif partisipasi siswa 1 2 3 4 5
3. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa, dan

sumber belajar
1 2 3 4 5

4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa 1 2 3 4 5
5. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 1 2 3 4 5
6. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme dalam 1 2 3 4 5
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belajar

E. Penilaian proses dan hasil belajar

1. Memantau kemajuan belajar 1 2 3 4 5
2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi

(tujuan)
1 2 3 4 5

F. Penggunaan bahasa

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 1 2 3 4 5
2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 1 2 3 4 5
3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1 2 3 4 5
G. Penutup

1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan
siswa

1 2 3 4 5

2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa 1 2 3 4 5
3. Melaksanakan tindak lanjut 1 2 3 4 5

Jumlah skor IPKG

Nilai mentah
Persentase

(Sumber: Andayani, dkk. 2009: 73)

Tabel 3.2 Rubrik penilaian kinerja guru

Nilai
angka Nilai mutu Indikator

5 Sangat baik
Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru
dengan sangat baik, guru melakukannya
dengan sempurna dan tanpa kesalahan.

4 Baik
Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru
dengan baik, guru melakukannya dengan
dua kesalahan.

3 Cukup baik
Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru
dengan cukup baik, guru melakukannya
dengan tiga kesalahan.

2 Kurang baik
Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru
dengan kurang baik, guru melakukannya
dengan lebih dari empat kesalahan.

1 Sangat kurang
Aspek yang diamati tidak dilaksanakan oleh
guru

b. Aktivitas Siswa

Lembar observasi penilaian aktivitas siswa ini digunakan untuk

mengumpulkan data mengenai keaktifan siswa dalam kegiatan

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar

siswa. Indikator aktivitas siswa tampak pada tabel berikut.
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Tabel 3.3 Indikator penilaian aktivitas siswa

No
Aspek yang

diamati
Indikator

1. Partisipasi a. Mengajukan pertanyaan.
b. Menjawab dengan benar pertanyaan lisan dari guru.
c. Mengemukakan pendapat.
d. Mengkomunikasikan hasil diskusi/kerja dihadapan

kelompok lain.

2. Minat a. Antusias/menampakkan keceriaan dalam mengikuti
pembelajaran.

b. Patuh terhadap intruksi yang diberikan.
c. Terlibat dalam penggunaan media realia.
d. Tanggap terhadap intruksi yang diberikan.

3. Perhatian a. Tidak membuat kegaduhan yang dapat mengganggu
jalannya pembelajaran.

b. Menanggapi pendapat teman.
c. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama.
d. Menyelesaikan tugas sesuai yang diintruksikan oleh

guru.
4. Presentasi a. Mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir.

b. Mengerjakan tugas yang diberikan (LKS, latihan,
dan lain-lain).

c. Mengumpulkan semua tugas yang diberikan guru.
d. Mengerjakan tugas sesuai dengan perintah guru.

(Sumber: Kunandar, 2010: 234)

c. Hasil Belajar Afektif

Ranah afektif atau sikap yang diamati dalam penelitian

ini adalah a) tanggung jawab, b) kerja sama, c) jujur  dan d)

disiplin. Adapun indikator penilaian hasil belajar afektif adalah

sebagai berikut.

Tabel 3.4 Indikator hasil belajar afektif (sikap) siswa

No.
Aspek yang

diamati
Indikator

1. Tanggung
jawab

a. Melaksanakan kewajiban tugas sesuai
perintah.

b. Berani menjadi pemimpin dalam kelompok.
c. Tertib mengikuti intruksi dan selesai tepat

waktu.
d. Saling memberi kepercayaan daalm

memecahkan masalah kelompok.
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No.
Aspek yang

diamati
Indikator

2. Kerja sama a. Saling membantu teman tanpa mengharap
imbalan.

b. Aktif dalam kerja kelompok.
c. Mendahulukan kepentingan kelompok daripada

kepentingan pribadi.
d. Membagi tugas kepada teman dalam

berdiskusi/tidak mendominasi.

3. Jujur a. Tidak menyontek dalam mengerjakan
ujian/ulangan.

b. Mengungkapkan perasaan yang apa adanya.
c. Menganalisis informasi sesuai dengan sub topik.
d. Mengakui kesalahan atau kekurangan yang

dimiliki.
4. Disiplin a. Datang tepat waktu.

b. Patuh pada tata tertib atau aturan
bersama/sekolah.

c. Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan
waktu yang ditentukan.

d. Mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan
benar.

(Sumber: Sudjana, 2011: 62)

d. Hasil Belajar Psikomotor

Berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan

bertindak yang terdiri dari: (a) menyampaikan ide atau

berpendapat, (b) melakukan interaksi dengan teman saat

berdiskusi, (c) mengangkat tangan dan bertanya pada guru, (d)

mencari tahu dalam menemukan jawaban atas soal yang diberikan,

dan (e) melakukan komunikasi antara siswa dan guru. Hasil belajar

dari ranah ini adalah tahap lanjut dari hasil belajar afektif dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Lembar observasi hasil belajar psikomotor

No Nama siswa
Aspek yang diamati Skor Nilai Ket

A B C D E
1.
2.
3
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No Nama siswa
Aspek yang diamati Skor Nilai Ket
A B C D E

4.
5.

dst.
Jumlah
Skor
maksimal
Rata-rata
Katagori
Jumlah siswa tuntas
Jumlah siswa belum tuntas
Persentase ketuntasan klasikal

Keterangan:
A = Menyampaikan ide atau berpendapat.
B = Melakukan interaksi dengan teman saat berdiskusi.
C = Mengangkat tangan dan bertanya kepada guru.
D = Mencari tahu dalam menemukan jawaban atas soal yang

diberikan.
E   =  Melakukan komunikasi antara siswa dan guru.

2. Tes Formatif

Tes formatif merupakan tes yang digunakan untuk mengukur

kemampuan siswa. Tes yang digunakan berupa pilihan ganda dan essay.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara

kualitatif dan kuantitatif.

1. Data Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis aktivitas belajar siswa

dan kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung.

1) Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus:

N= x 100

Keterangan :
N = nilai yang dicari/diharapkan
R = skor mentah yang diperoleh
SM = skor maksimum ideal yang diamati

(Sumber: Sudjana, 2011: 32)

100 = bilangan tetap
Sumber: Purwanto, (2008: 102)
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Tabel 3.6 Katagori kinerja guru mengajar berdasarkan
perolehan nilai

No Rentang Nilai Katagori
5 86-100 Sangat Baik
4 76-85 Baik
3 60-75 Cukup Baik
2 55-59 Kurang Baik
1 ≤ 54 Sangat Kurang

2) Nilai aktivitas setiap siswa diperoleh dengan rumus:

N=        x 100

Keterangan :
N = nilai yang dicari atau diharapkan
R = skor mentah yang diperoleh siswa
SM = skor maksimum ideal yang diamati
100 = bilangan tetap
Sumber: Purwanto, (2008: 102)

Tabel 3.7 Katagori perolehan nilai aktivitas siswa

Skor Rentang Nilai Katagori
5 ≥81 Sangat Aktif
4 71 – 80 Aktif
3 61 – 70 Cukup Aktif
2 51 – 60 Kurang Aktif
1 <50 Sangat Kurang

(Modifikasi dari Arikunto, 2013: 44)

3) Nilai persentase aktivitas siswa secara klasikal diperoleh dengan
rumus:

N= x 100

Tabel 3.8 Kriteria keaktifan kelas dalam satuan persen (%)

Siswa Aktif Arti
≥ 80 Sangat Aktif

60-79 Aktif
40-59 Cukup Aktif
20-39 Kurang Aktif
<20 Pasif

(Adaptasi dari Aqib.dkk, 2011: 41)

(Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41)
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4) Nilai afektif setiap siswa diperoleh dengan rumus:

N= x 100

Keterangan :
N = nilai yang dicari atau diharapkan
R = skor mentah yang diperoleh siswa
SM = skor maksimum ideal yang diamati
100 = bilangan tetap
Sumber: Purwanto, (2008: 102)

Tabel 3.9 Katagori perolehan nilai afektif siswa

Skor Rentang Nilai Katagori
5 ≥81 Sangat Baik
4 71 – 80 Baik
3 61 – 70 Cukup Baik
2 51 – 60 Kurang Baik
1 <50 Sangat Kurang

(Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41)

5) Nilai persentase afektif siswa secara klasikal diperoleh dengan
rumus:

Ketuntasan kelas =
" "

x 100

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41)

Tabel 3.10 Katagori persentase hasil belajar afektif dan
psikomotor siswa secara klasikal

Tingkat Keberhasilan (%) Katagori
≥81 Sangat Tinggi

71 – 80 Tinggi
61 – 70 Cukup Tinggi
51 – 60 Kurang Tinggi

<50 Sangat Kurang
(Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41)

6) Nilai psikomotor setiap siswa diperoleh dengan rumus:

N= x 100

Keterangan :
N = nilai yang dicari atau diharapkan
R = skor mentah yang diperoleh siswa
SM = skor maksimum ideal yang diamati
100 = bilangan tetap
Sumber: Purwanto, (2008: 102)
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Tabel 3.11 Katagori nilai hasil belajar psikomotor siswa

Nilai Katagori
≥81 Sangat Terampil

71 – 80 Terampil
61 – 70 Cukup Terampil
51 – 60 Kurang Terampil

<50 Sangat Kurang
(Modifikasi: Arikunto, 2013: 44)

7) Nilai psikomotor siswa secara klasikal diperoleh dengan rumus:Ketuntasan Kelas = X 100

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41)

2. Data Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai dinamika

kemajuan hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan penguasaan

materi yang dibelajarkan guru. Data kuantitatif merupakan data hasil

belajar melalui penerapan model cooperative learning tipe Jigsaw dengan

media realia pada siklus I dan siklus II. Data kuantitatif diperoleh dari

hasil tes yang dikerjakan siswa pada siklus I dan siklus II. Data kuantitatif

penelitian ini didapatkan dengan menghitung nilai rata-rata kelas dari hasil

tes yang diberikan kepada siswa.

1) Nilai rata-rata dan hasil belajar siswa didapat dengan
menggunakan rumus:

x =

Keterangan:

x = nilai rata-rata
Σ X = jumlah nilai yang diperoleh siswa
Σ N = banyaknya siswa
Sumber: Muncarno, (2014: 24)
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2) Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar siswa secara
individual digunakan rumus:

NP = x 100

Keterangan:

NP = nilai yang dicari atau diharapkan
R = skor yang diperoleh siswa
SM = skor maksimal ideal yang diamati
100 = nilai tetap
Sumber: Purwanto, (2008: 102)

3) Sedangkan untuk menghitung ketuntasan belajar siswa secara
klasikal digunakan rumus:

P = x100%

Tabel 3.12 Kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa

Tingkat Keberhasilan (%) Arti
>80% Sangat Tinggi

60-79% Tinggi
40-59% Sedang
20-39% Rendah
< 20% Sangat Rendah

(Sumber: Aqib, dkk., 2011: 41)

F. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas

Siklus I

1. Perencanaan (Planning)

Tahap perencanaan  ini,   guru  dan peneliti secara   kolaboratif  dan

partisipatif melakukan kegiatan antara lain:

1) Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk

menentukan materi dengan berpedoman pada Permendiknas  Nomor

22 tahun 2006 tentang Standar Isi.

2) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui
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model Cooperative Learning tipe Jigsaw dengan media realia.

3) Menyiapkan materi pembelajaran yang diajarkan melalui model

Cooperative Learning tipe Jigsaw.

4) Pembuatan perangkat pembelajaran yang diperlukan (pemetaan,

silabus, RPP, dan instrumen tes) yang berpedoman pada

Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.

5) Menyiapkan media realia sebagai pendukung dalam pembelajaran.

6) Menyusun dan menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS).

7) Menyiapkan instrumen penilaian.

2. Pelaksanaan (Acting)

Pada siklus pertama materi pembelajaran adalah “Sifat-sifat

kesebangunan dan simetri”. Adapun   langkah-langkah    kegiatan

sebagai berikut.

1) Kegiatan Awal

a. Siswa dan guru berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing untuk mengawali pelajaran.

b. Menertibkan siswa dan menata ruang kelas untuk pembelajaran

kooperatif.

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

d. Guru menyampaikan apersepsi berupa memberikan pertanyaan

yang berhubungan dengan materi tentang bangun-bangun datar.

2) Kegiatan Inti

Peneliti menggunakan langkah-langkah menurut Arends (2008)

dalam kegiatan ini.
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a. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok masing-masing kelompok terdiri

dari 4-5 orang (kelompok asal).

b. Setiap siswa dalam kelompok asal mengirimkan perwakilan untuk

membahas subtopik yang berbeda. Wakil ini dinamakan anggota

ahli.

c. Memfasilitasi setiap kelompok ahli dengan Lembar Kerja Siswa

(LKS) mengenai “Sifat-sifat Kesebangunan dan Simetri”.

d. Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan

mendiskusikan subtopik yang diberikan dan saling membantu

untuk menguasai subtopik tersebut.

e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, meng-

analisis, dan menyelesaikan LKS yang diberikan.

f. Setelah melakukan kegiatan diskusi, kelompok ahli menyebar

kembali ke kelompok asalnya dan masing-masing, kemudian

bergantian menjelaskan kepada teman kelompoknya.

g. Tiap kelompok asal mempresentasikan hasil diskusi.

h. Guru memberikan tes  individual  yang mencakup  semua  subtopik

yang telah didiskusikan.

3) Kegiatan Akhir

a. Melakukan tanya jawab pada siswa tentang hal-hal yang belum

dipahami siswa.

b. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai

pembelajaran yang telah dipelajari.

c. Guru merefleksi kegiatan pembelajaran.



54

d. Menutup pelajaran, siswa dan guru berdoa sesuai dengan agama

dan kepercayaan masing-masing untuk mengawali pelajaran.

3. Pengamatan (Observing)

Tahap ini dilaksanakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan

berdasarkan lembar observasi aktivitas peserta didik, lembar observasi

pengelolaan pembelajaran oleh guru (dilihat dari observasi kinerja guru

dalam pembelajaran), tes ketercapaian prestasi belajar peserta didik, dan

lembar angket respon peserta didik. Bentuk observasi yang digunakan

adalah observasi terbimbing merujuk pada lembar observasi yang telah

dibuat. Data yang didapat diolah dan digeneralisasikan agar diperoleh

kesimpulan yang akurat dari semua kekurangan dan kelebihan siklus yang

telah dilaksanakan, sehingga dapat direfleksikan guna perbaikan, baik

teknik, cara penyampaian, atau hal apa pun yang mempengaruhi jalannya

proses pembelajaran dalam pelaksanaan siklus yang telah direncanakan

dan dilaksanakan.

4. Refleksi (Reflecting)

Peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk menganalisis kelebihan

dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang

dianalisis adalah aktivitas belajar dan kinerja guru selama proses

pembelajaran serta hasil belajar siswa. Analisis tersebut sebagai acuan

perbaikan kinerja guru dan digunakan untuk menentukan langkah-langkah

lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan Penelitian Tindakan Kelas

(PTK). Hasil analisis juga digunakan sebagai bahan perencanaan pada
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siklus berikutnya dengan membuat rencana tindakan baru agar menjadi

lebih baik.

H. Indikator Keberhasilan

Pembelajaran dengan menerapkan model cooperative learning tipe Jigsaw

dengan media realia dikatakan berhasil apabila:

a. Adanya peningkatan  aktivitas   belajar  siswa dari siklus I ke siklus II,

sehingga mencapai ≥ 75% siswa aktif.

b. Hasil belajar siswa meningkat dari satu siklus ke siklus berikutnya dan

memperoleh nilai ≥ 70, mencapai 75% dari jumlah seluruh siswa di kelas

tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat

disimpulkan bahwa model cooperative learning tipe jigsaw dengan media

realia dapat meningkatkan aktivitas siswa pada setiap siklusnya. Siklus I nilai

rata-rata aktivitas siswa 67,65. Siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi

76,26, dan ketuntasan klasikal menjadi 78,26%. Serta Hasil belajar siswa

mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Nilai hasil belajar siswa secara

klasikal pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 68,37 dan pada siklus II sebesar

75,50. Peningkatan nilai hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II adalah

7,13.

B. Saran

Berikut ini disampaikan saran-saran kepada:

1. Siswa

Dalam proses pembelajaran hendaknya siswa harus lebih aktif, lebih

mengembangkan sikap kerja sama, bertanggung jawab atas tugas yang

diberikan agar akhirnya dapat hasil belajar yang maksimal.
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2. Guru

Persiapan guru dalam pembelajaran perlu ditingkatkan, agar pelaksanaan

pembelajaran berjalan sesuai rencana dan hendaknya guru benar-benar

memantau kesulitan belajar siswa.

3. Sekolah

Memfasilitasi penggunaan dari model pembelajaran jigsaw sebagai inovasi

dalam pembelajaran agar mampu mengkatkan kualitas pembelajaran. Selain

itu, perlunya dukungan dari kepala sekolah untuk mengupayakan dan

memberi dorongan agar guru yang telah memiliki pengetahuan dan

pengalaman tentang model cooperative learning tipe jigsaw agar dapat

menerapkannya dalam pembelajaran.

4. Peneliti Lanjutan

Diharapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan media realia

dapat menjadi model pembelajaran yang digunakan kepada peneliti lanjutan

untuk diterapkan pada penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk

mengoptimalkan proses pembelajaran dan peningkatan output pembelajaran

yang akan dicapai.
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