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Datar  dengan Menggunakan  Kombinasi Pendekatan Pembelajaran  

Kooperatif  Tipe  Jigsaw dan Media  Benda  Asli      Siswa  Kelas  
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Kata Kunci : hasil belajar bangun ruang sisi datar, aktivitas siswa, dan kombinasi 

pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan media benda asli. 

Penelitian ini berangkat dari latar belakang perlunya dilakukan 

pembaharuan dalam peningkatan kreativitas mengajar guru dalam pengelolaan 

proses pembelajaran matematika pada materi bangun ruang sisi datar  di Sekolah 

Menengah Pertama sebagai respons semakin melemahnya kualitas belajar siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran, materi pelajaran tidak kontekstual, dan kinerja 

siswa rendah, baik pada proses maupun produk belajarnya. Sebagian besar guru 

masih melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran tradisional. 

 

Keadaan tersebut potensial menimbulkan kejenuhan, kebosanan, serta 

menurunkan minat dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan uraian permasalahan 

di atas, melalui penelitian ini diharapkan guru mampu memainkan peran sebagai 

inovator pembelajaran. Peningkatan kreativitas mengajar guru dan dukungan 

media pembelajaran mutlak perlu dikembangkan. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data 

dan analisisnya melalui kajian-kajian reflektif, partisipatif, dan kolaboratif. 

Pengembangan program didasarkan data-data dan informasi dari siswa, guru dan 

setting sosial kelas secara alamiah melalui tiga tahapan siklus penelitian tindakan 

kelas. 

Dalam rangka meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bangun ruang sisi datar dilakukan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan kombinasi pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan 

media benda asli. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-6 SMP Negeri 272 Jakarta 

dengan tiga siklus. Pada siklus pertama, sebagian siswa belum terbiasa dengan 

kondisi  pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan menggunakan  media benda 

asli, sehingga dilakukan tindakan dengan memberi penjelasan kepada siswa 

tentang  prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Di lain sisi guru 

sebagai kolaborator dalam penelitian tindakan kelas ini juga belum maksimal 

dalam mengimplementasikan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

 

Dalam siklus kedua, siswa, dan guru sudah mulai memahami implementasi 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan menunjukkan hasil yang cukup 

memuaskan. Dari hasil observasi aktivitas siswa meningkat. Sedangkan hasil 

belajar bangun ruang sisi datar siswa menunjukkan peningkatan dari rata-rata 

sebesar 53 pada siklus pertama menjadi 79 pada siklus kedua dan 80 pada siklus 
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ketiga. Ketuntasan belajar siswa  juga menunjukkan peningkatan dari 43% pada 

siklus pertama menjadi 87% pada siklus kedua dan 90% pada siklus ketiga dari 

nilai kriteria ketuntasan minimal 60. Dalam hal pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas, siklus pertama, kedua, dan ketiga dapat disimpulkan bahwa kombinasi 

pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan media benda asli dapat 

meningkatkan hasil belajar bangun ruang sisi datar dan aktivitas siswa  pada siswa 

kelas VIII-6  SMP Negeri 272 Jakarta.  


