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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

1. Pengertian Belajar 

 
 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

Gagne dalam Suwarjo (2008:33) mendefinisikan belajar merupakan 

suatu proses yang etrorganisasi sehingga terjadi perubahan perilaku 

pembelajar akibat pengalaman. Belajar merupakan proses mental yang terjadi 

pada diri siswa. Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara 

guru-siswa, siswa-siswa, dan siswa-guru. 

Piaget dalam Dimyati (2002: 13), berpendapat bahwa pengetahuan 

dibentuk oleh individu, sebab individu melakukan interaksi terus-menerus 

dengan lingkungan. Pengetahuan dibangun dalam pikiran, setiap individu 

membangun sendiri pengetahuannya. 

Belajar (learning) merupakan kegiatan paling cocok dalam mencapai 

perkembangan individu dan mempermudah pencapaian tujuan individu dan 

mempermudah tujuan interaksional suatu lembaga pendidikan itu sangat 

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa termasuk di lingkungan 

formal terkecil seperti ruang kelas di sekolah (Rakhmat, 2006 : 48).  
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses interaksi yang terjadi secara terus menerus dengan 

lingkungan yang dialami oleh siswa sebagai pengalaman belajar. Siswa 

membentuk sendiri pengetahuannya melalui pengalaman yang diperolehnya. 

Siswa adalah penentu terjadinya proses belajar, karena belajar merupakan 

tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. 

Pembelajaran sebagai proses yang bersistem melibatkan berbagai 

komponen dalam penyelenggaraan pembelajaran. Jika komponen tersebut 

tidak berkontribusi dengan baik dalam proses pembelajaran, pembelajaran 

tidak akan mencapai hasil yang baik dan maksimal. Untuk membentuk agar 

siswa terlibat dalam pembelajaran secara maksimal, guru harus melibatkan 

langsung siswa dalam pembelajaran tersebut. 

 

2. Pengertian Aktivitas Belajar 

 

Aktivitas siswa sangat diharapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal 

ini disebabkan karena siswa lah yang sebenarnya banyak aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut Sanjaya (2008: 98) mengajar dianggap sebagai proses 

mengatur lingkungan dengan harapan siswa belajar. Aktivitas siswa 

merupakan prinsip yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. 

Menurut Sardiman (2010: 100) aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar aktivitas itu harus selalu 

berkait sehingga akan membuahkan hasil belajar yang optimal. 

Dalam hal kegiatan belajar ini, Rousseou ( dalam Sardiman 2010: 96) 

memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 



 

 

3 

pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan belajar 

sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun 

teknis. Oleh sebab itu, orang yang belajar harus aktif sendiri. Tanpa ada 

aktivitas, maka proses belajar tidak mungkin terjadi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas dalam belajar 

adalah segala bentuk kegiatan positif baik yang berupa aktivitas jasmani 

maupun rohani yang ditunjukkan saat proses pembelajaran, dengan maksud 

memperoleh keberhasilan dalam belajar sehingga tujuan yang diharapkan 

tercapai. 

 

 

3. Pengertian Hasil Belajar 

 

 

Hasil belajar diperoleh siswa setelah siswa mengalami proses 

pembelajaran. Dimyati (2002:20) mengemukakan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi berkat 

evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak 

pengiring. Kedua dampak tersebut dapat bermanfaat bagi guru dan siswa.  

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2007:381) 

hasil belajar adalah sesuatu yang diadakan oleh adanya usaha belajar. Hasil 

belajar sering pula dikatakan sebagai prestasi belajar siswa yaitu hasil yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti beberapa materi pelajaran yang telah 

diberikan oleh guru. Prestasi belajar dapat dilihat melalui tes submatif maupun 

hasil sumatif pada akhir semester. 
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Suwarjo (2008:33) hasil belajar bukan suatu penguasaan latihan, 

melainkan perubahan tingkah laku. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 

belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 

Kapabilitas muncul dari stimulus yang berasal dari lingkungan dan proses 

kognitif yang dilakukan oleh guru. 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan sesuatu 

yang diperoleh berkat adanya suatu proses belajar yang diperoleh melalui 

evaluasi belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang 

dialami oleh siswa. 

 

4. Pengertian Matematika 

 

 

Matematika yang merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di 

SD. Seorang guru SD yang akan mengajarkan matematika kepada siswanya, 

hendaklah mengetahui dan memahami objek yang akan diajarkannya, yaitu 

matematika (Suwangsih, 2006 : 3). Materi pembelajaran matematika termasuk 

materi yang abstrak, oleh karenanya hanya orang-orang yang dapat berpikir 

abstrak yang dapat mempelajari matematika. Bagi siswa sekolah dasar akan 

kesulitan belajar matematika, jika gurunya tidak menyesuaikan dengan 

kemampuan berpikirnya. Karena sifat abstraknya itu maka guru harus 

memulai dalam belajar matematika dari konkrit (nyata) menuju yang abstrak. 

Subarinah (2006:1) matematika merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. 

Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar konsep, 

struktur konsep dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa matematika 

merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak. Jadi untuk mempelajari 

matematika harus dari hal-hal yang nyata menuju yang abstrak. 

 

5. Pengertian Pecahan 

 

Salah satu materi pembelajaran matematika yang bersifat abstrak 

adalah pecahan. Adjie (2006:219) pecahan merupakan konsep matematika 

yang sangat penting karena aplikasinya yang begitu luas, banyak digunakan 

dalam kehidupan keseharian. 

Subarinah (2006:79) pada prinsipnya pecahan digunakan untuk 

menyatakan beberapa bagian dari sejumlah bagian yang sama. Jumlah seluruh 

bagian yang sama ini bersama-sama membentuk satuan (unit). Dengan 

demikian pecahan adalah bagian-bagian yang sama dari keseluruhan. Dalam 

pembelajaran pecahan, banyak siswa yang kurang memahami tentang konsep 

pecahan itu sendiri, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pecahan 

merupakan bagian-bagian yang sama dari keseluruhan sebagai satuan dan 

konsep sama pada bagian. 

Pengajaran yang dilaksanakan di sekolah dasar pada saat ini adalah 

sistem klasikal, dimana kecepatan pengajaran dilaksanakan berdasarkan 

perkiraan kecepatan rata-rata siswa. Dengan demikian, akan ada siswa yang 

merasa bahwa pengajaran yang dilakukan oleh guru terlalu cepat yaitu siswa 

yang lambat dalam belajar, sebaliknya ada pula siswa yang lain yaitu siswa 
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yang cepat dalam menerima pelajaran, merasa bahwa pengajaran yang 

dilakukan oleh guru terlalu lambat. 

Dalam konteks tersebut model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran matematika. Dengan 

kooperatif tipe jigsaw siswa yang pandai diberi kesempatan untuk 

menghabiskan waktunya dengan cara membantu siswa yang kurang pandai. 

Sebaliknya siswa yang kurang pandai akan bertambah pemahamannya karena 

mendapat bimbingan dari temannya yang lebih pandai. 

 

6. Pengertian Kooperatif Tipe Jigsaw 

 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, setiap anggota akan belajar secara 

bergotong royong antar temannya. Sehingga dalam pembelajarannya akan 

membutuhkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajarannya. 

Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson et al. sebagai 

metode kooperatif. Teknik ini bisa digunakan dalam pengajaran 

membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Teknik ini 

menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan dan 

berbicara. Pendekatan ini bisa pula digunakan dalam beberapa mata 

pelajaran, seperti Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Matematika, Agama, dan Bahasa. Teknik ini cocok untuk semua 

kelas/tingkatan (Lie, 2008: 69). 

 

Dalam teknik ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang 

pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan 

pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja dengan sesama 

siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan 

untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dalam pembelajarnnya akan terjadi suasana gotong royong sesama siswa. 

Model ini juga dapat digunakan untuk semua kelas dan tingkatan. 

Cara pembelajarannya: 

  Lie (2008: 69) berpendapat bahwa cara pembelajaran jigsaw 

adalah: 

a. Pengajar membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi empat 

bagian. 

b. Sebelum tahap pelajaran diberikan, pengajar memberikan pengenalan 

mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari ini. 

Pengajar bisa menuliskan topik di papan tulis dan menanyakan apa yang 

siswa ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan brainstorming ini 

dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap 

menghadapi bahan pelajaran yang baru. 

c. Siswa dibagi dalam kelompok berempat. 

d. Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan 

siswa yang kedua menerima bagian yang kedua, demikian seterusnya. 

e. Kemudian, siswa disuruh membaca/mengerjakan bagian mereka masing-

masing. 

f. Setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang 

dibaca/dikerjakan masing-masing. Dalam kegiatan ini, siswa bisa saling 

melengkapi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. 
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g. Khusus untuk kegiatan membaca, kemudian pengajar membagikan bagian 

cerita yang belum terbaca kepada masing-masing siswa. Siswa membaca 

bagian tersebut. 

h. Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan 

pelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan 

seluruh kelas. 

Slavin (dalam Suwarjo 2008:117) dalam pembelajaran model tersebut, 

siswa dibagi dalam kelompok, 4 sampai dengan 6 anggota kelompok belajar 

heterogen. Materi pelajaran dibagikan dalam bentuk teks, bab-bab, buku-buku 

pendek atau materi lain. Biasanya, materi yang diberikan berupa kajian-kajian 

sosial, biografi, atau materi eksposisi lainnya. Masing-masing anggota tim 

diberi tugas secara random (acak) untuk menjadi seorang ahli (expect) dalam 

beberapa kelompok tugas membaca. Setiap anggota bertanggung jawab untuk 

mempelajari bagian tertentu bahan yang diberikan. Pada setiap kelompok ada 

seorang yang dijadikan anggota kelompok ahli. Setiap anggota kelompok ahli 

berdiskusi tentang materi pelajaran yang diperolehnya. Setelah selesai 

berdiskusi dalam kelompok ahli, mereka kembali ke kelompoknya masing-

masing untuk mendiskusikan materi yang diberikan. Agar masing-masing 

anggota kelompok tetap mengetahui seluruh pokok bahasan yang dibahas 

dalam kelompoknya, mereka dites dengan materi menyeluruh. Kemudian, 

penilaian didasarkan rata-rata skor tes anggota kelompok. Setiap kelompok 

ahli memiliki satu anggota dari tim asal. 

Menurut Isjoni (2009: 54), pembelajaran kooperatif jigsaw merupakan 

salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 
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membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. Dalam model belajar ini terdapat tahap-tahap dalam 

penyelenggaraannya. Tahap pertama siswa dikelompokkan dalam bentuk 

sekelompok-kelompok kecil. Pembentukan kelompok-kelompok siswa 

tersebut dapat dilakukan guru berdasarkan pertimbangan tertentu. 

Untuk mengoptimalkan manfaat belajar kelompok, keanggotaan 

kelompok seyogyanya heterogen, baik dan segi kemampuannya maupun 

karakteristik lainnya. Dengan demikian, cara yang efektif untuk menjamin 

heterogenitas kelompok ini adalah guru membuat kelompok-kelompok itu. 

Jika siswa dibebaskan membuat kelompok sendiri, maka biasanya siswa akan 

memilih teman-teman yang sangat disukainya, misalnya sesama jenis, sesama 

etnik, dan sama dengan kemampuan. 

Hal ini cenderung menghasilkan kelompok-kelompok yang homogen 

dan seringkali siswa tertentu tidak masuk dalam kelompok manapun. Oleh 

karena itu, memberikan kebebasan siswa untuk membentuk kelompok sendiri 

bukanlah cara yang baik, kecuali guru membuat batasan-batasan tertentu 

sehingga dapat menghasilkan kelompok-kelompok yang heterogen. 

Pengelompokan secara acak juga dapat digunakan, khusus jika 

pengelompokan itu terjadi pada awal tahun ajaran baru, dimana guru baru 

sedikit mempunyai informasi tentang siswa-siswanya. 

Jumlah siswa yang bekerja sama dalam masing-masing harus dibatasi, 

agar kelompok-kelompok yang terbentuk dapat bekerja sama secara efektif, 

karena suatu ukuran kelompok mempengaruhi produktivitasnya. Dalam hal 

ini, Soejadi  dalam Isjoni (2009 : 55) mengemukakan jumlah anggota dalam 
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satu kelompok apabila makin besar, dapat mengakibatkan makin kurang 

efektif kerja sama antara para anggotanya. 

Menurut Edward  dalam Isjoni (2009 : 55), kelompok yang terdiri dari 

empat orang terbukti sangat efektif. Sedangkan Sudjana  dalam Isjoni (2009 : 

55), mengemukakan beberapa siswa dihimpun dalam satu kelompok dapat 

terdiri dari 4-6 orang siswa. Jumlah yang paling tepat menurut hasil penelitian 

Slavin adalah hal itu dikarenakan kelompok yang beranggotakan 4-6 orang 

lebih sepaham dalam menyelesaikan suatu permasalahan dibandingkan dengan 

kelompok yang beranggotakan 2-4 orang. 

Dalam jigsaw ini setiap anggota kelompok ditugaskan untuk 

mempelajari materi tertentu. Kemudian siswa-siswa atau perwakilan dari 

kelompoknya masing-masing bertemu dengan anggota-anggota dan kelompok 

lain yang mempelajari materi yang sama. Selanjutnya materi tersebut 

didiskusikan mempelajari serta memahami setiap masalah yang dijumpai 

sehingga perwakilan tersebut dapat memahami dan menguasai materi tersebut. 

Pada tahap ketiga, setelah masing-masing perwakilan tersebut dapat 

menguasai materi yang ditugaskannya, kemudian masing-masing perwakilan 

tersebut kembali ke kelompok masing-masing atau kelompok asalnya. 

Selanjutnya masing-masing anggota tersebut saling menjelaskan pada teman 

satu kelompoknya sehingga teman satu kelompoknya dapat memahami materi 

yang ditugaskan guru. 

Pada tahap selanjutnya siswa diberi tes/kuis, hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui apakah siswa sudah dapat memahami suatu materi. Dengan 

demikian, secara umum penyelenggaraan model belajar jigsaw dalam proses 
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belajar mengajar dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa sehingga terlibat 

langsung secara aktif dalam memahami suatu persoalan dan menyelesaikan 

secara kelompok. 

Pada kegiatan ini guru dalam proses belajar mengajar semakin 

berkurang dalam arti guru menjadi pusat kegiatan kelas. Guru berperan 

sebagai fasilitator yang mengarahkan dan memotivasi siswa untuk belajar 

mandiri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab serta siswa akan merasa 

senang berdiskusi tentang Matematika dalam kelompoknya. Mereka dapat 

berinteraksi dengan teman sebayanya dan juga dengan gurunya sebagai 

pembimbing. Dalam model pembelajaran biasa atau tradisional guru menjadi 

pusat semua kegiatan kelas. Sebaliknya, di dalam model belajar tipe jigsaw, 

meskipun guru tetap mengendalikan aturan, ia tidak lagi menjadi pusat 

kegiatan kelas, tetapi siswalah yang menjadi pusat kegiatan kelas. 

Motivasi teman sebaya dapat digunakan secara efektif di kelas untuk 

meningkatkan baik pembelajaran kognitif siswa maupun pertumbuhan efektif 

siswa. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi guru adalah memotivasi 

siswa. Guru cenderung menggunakan kompetensi untuk memotivasi siswa 

mereka dan sering mengabaikan strategi yang di dalamnya terdapat kerja sama 

dan motivasi teman sebaya yang dapat digunakan untuk membantu siswa 

fokus terhadap prestasi akademis. Aronson  dalam Isjoni (2009:58) telah 

mengembangkan suatu strategi pendidikan, yaitu pendekatan jigsaw 

direncanakan untuk menggunakan metode pembelajaran kooperatif di kelas. 

Dalam tipe jigsaw versi Aronson, kelas dibagi menjadi suatu kelompok 

kecil yang heterogen yang diberi nama tim jigsaw dan materi dibagi sebanyak 



 

 

12 

kelompok menurut anggota timnya. Tiap-tiap tim diberikan satu set materi 

yang lengkap dan masing-masing individu ditugaskan untuk memilih topik 

mereka. Kemudian siswa dipisahkan menjadi kelompok “ahli” atau “rekan” 

yang terdiri dari seluruh siswa di kelas yang mempunyai bagian informasi 

yang sama. 

Di grup lain, siswa saling membantu mempelajari materi dan 

mempersiapkan diri untuk tim jigsaw. Setelah siswa mempelajari materi di 

grup lain, kemudian mereka kembali ke tim jigsaw untuk mengajarkan materi 

tersebut kepada teman se tim dan berusaha untuk mempelajari sisa materi. 

Teknik ini sama dengan teka-teki yang disebut pendekatan jigsaw. Sebagai 

kesimpulan dari pelajaran tersebut siswa bebas memilih kuis dan diberikan 

nilai individu. 

 Jigsaw dapat digunakan secara efektif di tiap level dimana siswa telah 

mendapatkan keterampilan akademis dari pemahaman membaca maupun 

keterampilan kelompok untuk belajar bersama. Materi pelajaran harus 

mengembangkan konsep daripada mengembangkan keterampilan sebagai 

tujuan umum. 

Menurut Isjoni (2009: 80) dalam teknik jigsaw yang dikembangkan 

Aronson et. al., guru memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman 

siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran 

menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja dengan sesama siswa dalam 

suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah 

informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi yang cocok. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu : 
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a. Guru membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi empat 

bagian; 

b. Sebelum bahan pelajaran diberikan, guru memberikan pengenalan 

mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran saat itu.Guru 

bisa menuliskan topik di papan tulis dan menanyakan apa yang siswa 

ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan brainstorming ini dimaksudkan 

untuk mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap menghadapi bahan 

pelajaran yang baru; 

c. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok empat orang; 

d. Bagian pertama bahan diberikan pada siswa yang pertama, sedangkan 

siswa yang kedua menerima bagian yang kedua dan seterusnya; 

e. Siswa mengerjakan bagian mereka masing-masing; 

f. Setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang dikerjakan 

masing-masing. Dalam kegiatan ini siswa bisa saling melengkapi dan 

berinteraksi antara satu dengan yang lainnya; dan 

g. Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan 

pelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan 

seluruh kelas. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa 

dalam pembelajaran model kooperatif tipe jigsaw siswa bekerja secara 

berkelompok dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak 

kesempatan untuk berkomunikasi dalam mengolah informasi dan saling 

bertukar pikiran. Dalam pembelajaran jigsaw setiap siswa akan mempunyai 

tanggung jawab untuk mempelajari bahan tertentu yang diberikan oleh guru. 

Kemudian siswa-siswa atau perwakilan dari kelompoknya masing-masing 
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bertemu dengan anggota-anggota dari kelompok lain yang mempelajari materi 

yang sama untuk mendiskusikan, mempelajari, dan memahami setiap masalah 

yang dijumpai sehingga perwakilan tersebut dapat memahami dan menguasai 

materi tersebut  disebut sebagai kelompok ahli. Setelah itu, masing-masing 

perwakilan kembali ke kelompoknya masing-masing (kelompok asal) untuk 

menjelaskan pada teman satu kelompoknya sehingga teman satu kelompoknya 

dapat memahami materi yang diberikan guru. 

Menurut Ibrahim dkk (2000) bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

mengembangkan tingkah laku kooperatif dan hubungan yang lebih baik antar 

siswa dan dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa. Kemudian 

interaksi yang terjadi dalam mengajar dapat memacu terbentuknya ide baru 

dan memperkaya perkembangan intelektual siswa, selain itu juga dapat 

memperbaiki hubungan antar suku dan etnis dalam kelas multibudaya dan 

memperbaiki hubungan antar siswa normal dan siswa penyandang cacat. 

Namun pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kelemahan atau 

pengganjal dalam pelaksanaannya yaitu: perbedaan persepsi dalam memahami 

suatu konsep oleh siswa, sulit meyakinkan siswa  untuk mampu berdiskusi 

menyampaikan materi pada teman, jika siswa tidak punya rasa percaya diri, 

butuh waktu cukup lama untuk mengenal tipe-tipe siswa dalam kelas, dan 

butuh waktu serta persiapan yang matang sebelum menerapkan pembelajaran 

ini. 
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Bagan 1 

Hubungan Yang Terjadi Antara Kelompok Asal Dan Kelompok Ahli 

 1 2 3 4 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

1. Kelompok Asal (1, 2, 3, 4 ) 

2. Kelompok Ahli (W, X, Y, Z ) 

 

Dengan berdiskusi terdapat keanekaragaman pendapat dan sudut 

pandang dan berbagai anggota kelompok. Karena itu, partisipasi siswa secara 

luas sangat diperlukan. Dalam diskusi harus dihindari dominasi seseorang 

dalam berbicara sehingga guru harus memperhatikan jalannya diskusi, 

disamping agar terhindar dan topik permasalahan yang meluas.  

 

 

 

 

 

 

 

W       X 

 

 

 

Y               Z 

X               X 

 

 

X       X 

 

 

Y       Y 

 

 

Y       Y 

 

 

Z       Z 

 

 

Z        Z 

 

 

 

W      W 

 

 

W             W 

W              X 

 

 

 

Y                Z 

W              X 

 

 

 

Y               Z 

W              X 

 

 

 

Y                Z 
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7.  Hipotesis Tindakan 

 

 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut : 

Apabila dalam pembelajaran Matematika menggunakan model 

kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan langkah-langkah secara tepat, 

maka akan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Metro Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


