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BAB III  

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research), karena penelitian tindakan kelas  merupakan penelitian yang lebih 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, serta mencapai tujuan pembelajaran 

atau pendidikan. 

Penelitian ini  dilaksanakan mengikuti tahap-tahap penelitian tindakan 

kelas (classroom action research) yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc 

Taggart, dengan komponen  tindakannya  adalah  perencanaan (planning), 

tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research yang merupakan bentuk 

kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, dilakukan untuk meningkatkan 

kematangan rasional dari tindakan-tindakan dalam melakukan tugas, 

memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta 

memperbaiki kondisi tempat praktik pembelajaran tersebut dilakukan.  

Dalam penelitian ini memakai penelitian tindakan kelas karena merupakan 

bentuk kajian yang bersifat reflektif. Pada penelitian ini disamping untuk 

memantau permasalahan belajar yang dihadapi siswa juga membantu guru dalam 

upaya memperbaiki cara mengajarnya selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Penelitian tindakan kelas dilakukan secara kolaboratif, untuk 

kemantapan rasional dalam pelaksanaan tugas, serta memperbaiki kondisi tempat 

praktik pembelajaran sendiri. 
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B. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas 

VIII-6  SMP Negeri 272 Jakarta,  semester genap, tahun pelajaran 2008-2009.  

Jumlah siswa kelas VIII-6  seluruhnya ada 40 siswa, terdiri dari 21 siswa laki-laki 

dan 19 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di Kelas VIII-6  SMP Negeri 

272 Jakarta, untuk mata pelajaran matematika pada materi bangun ruang  sisi 

datar dan dilaksanakan pada bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009. 

C. Peran dan Posisi Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai, perencana, pelaksana, 

serta pembuat laporan dalam PTK yang dilaksanakan. Adapun peran dan posisi 

peneliti dijelaskan berikut ini : 

1. Pelaksana Tindakan 

Dalam hal ini, disepakati bahwa peneliti sendiri, Oman Nuryani, S.Pd yang 

menjadi pelaksana tindakan perbaikan yang direncanakan. Peneliti terlibat 

penuh dalam upaya peningkatan hasil belajar bangun ruang sisi datar dengan 

menggunakan kombinasi pendekatan pembelajaran tipe Jigsaw dan media 

benda asli siswa kelas VIII-6 SMP Negeri 272 Jakarta. Peneliti berperan 

sekaligus sebagai instrumen penelitian, yaitu sebagai alat pengumpulan data 

dan validasi data yang dikumpulkan. 

2. Kolaborator 

Kolaborator berperan sebagai pihak yang membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian dan merencanakan tindakan perbaikan untuk 

setiap pertemuan yang akan diadakan. Pekerjaan inti kolaborator ketika 

pelaksanaan tindakan adalah sebagai observer proses. Kolaborator yang 

dilibatkan adalah Animar  dan  Dyah Praptiwi, S.Pd adalah teman sejawat guru 

yang mengajar bidang studi matematika. 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu peneliti 

dan kolaborator atau pengamat melihat dan mengamati proses belajar siswa secara 
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langsung kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan 

yang sebenarnya. Selain itu juga kolaborator atau pengamat mengamati secara 

langsung proses belajar mengajar yang dilakukan peneliti kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Kolaborator 

mengisi pedoman wawancara yang diberikan oleh peneliti untuk menanggapi 

pelaksanaan dalam penelitian ini.  

D.  Prosedur Kerja Penelitian 

Pelaksanaan  tindakan kelas ini mengikuti model dari Kemmis dan Mc 

Taggart (1999: 6) yang terdiri dari empat komponen utama yaitu:  (a) perencanaan 

tindakan, (b) pelaksanaan tindakan, (c) observasi tindakan, (d) refleksi tindakan. 

Tindakan yang digunakan adalah penerapan kombinasi  pendekatan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan media benda asli. Selanjutnya disusunlah prosedur 

penelitian sebagai berikut :  

1.  Siklus  Pertama 

a). Rencana Tindakan (Planning) 

Pada kegiatan penelitian tindakan kelas upaya peningkatan hasil belajar 

bangun ruang sisi datar dengan menggunakan kombinasi pendekatan 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan media benda asli siswa kelas VIII-6  

SMP Negeri 272 Jakarta, peneliti membuat perencanaan yaitu : 

1). Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sebelum penelitian tindakan kelas dilaksanakan peneliti mengidentifikasi 

materi  yang akan dilakukan  dalam   penelitian tindakan kelas yaitu kompetensi 

dasar (KD): (5.1)  mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta 

bagian-bagiannya; (5.2) membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas; 

(5.3) menghitung luas permukaan dan volume kubus,balok, prisma dan limas. 

Kemudian peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 



43 

 

berdasarkan kompetensi dasar tersebut di atas dan berdasarkan pada variabel 

tindakan yang akan diterapkan yaitu penggunan kombinasi pendekatan 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan media benda asli. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini memakan waktu sebanyak delapan kali pertemuan ( 16 jam 

pelajaran ).  

2). Menyiapkan Lembar Kerja Siswa 

Guru menyiapkan lembar kerja siswa tentang kompetensi dasar (KD) : 

(5.1)  mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-

bagiannya; (5.2) membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas; (5.3) 

menghitung luas permukaan dan volume kubus,balok, prisma dan limas, untuk 

digunakan dalam diskusi pada kelompok ahli dan juga pada kelompok asal. 

3). Menyiapkan Instrumen Pengumpul Data 

Sebelum penelitian tindakan kelas dilaksanakan peneliti menyiapkan (1) 

lembar pengamatan diskusi dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw; (2) lembar 

observasi untuk siswa ; (3) lembar pengamatan proses belajar mengajar responden 

guru; (4) pedoman wawancara responden siswa; (5) pedoman wawancara 

responden teman sejawat guru  (6) lembar evaluasi kompetensi dasar 5.1 ; 5.2 dan 

5.3. Dalam persiapan juga akan disusun (7) daftar nama kelompok diskusi asal 

yang dibuat secara heterogen, dengan mempertimbangkan anak yang 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Juga akan disusun (8) daftar nama 

kelompok ahli dalam materi kubus, balok, prisma, dan limas; (9) media benda asli 

bangun ruang sisi datar yang berupa kubus, balok, prisma, dan limas; (10) daftar 

perolehan hasil belajar bangun ruang sisi datar siswa kompetensi dasar 5.1 ; 5.2 ; 

dan 5.3. 

Peneliti bersama kolaborator yaitu Animar  dan Dyah Praptiwi, S.Pd. 

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar  pada 

siswa kelas VIII-6 dan mendiskusikan cara yang efektif untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman tentang bangun ruang sisi datar. 
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4). Penjelasan Prosedur Tindakan 

� Tahap pendahuluan 

Di tahap pendahuluan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 

memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan tentang pentingnya 

mempelajari materi yang akan disajikan.  

� Tahap inti 

a. Dari empat puluh siswa, membagi siswa dalam delapan kelompok asal 

yang tiap kelompoknya terdiri dari lima siswa secara heterogen, dengan 

mempertimbangkan siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Kelima siswa dari kelompok asal diberi tugas masing-masing satu materi 

ahli, yaitu materi kubus, balok, prisma,  limas persegi, dan limas persegi 

panjang. Kemudian masing-masing ahli membentuk lima kelompok ahli.  

b. Menyajikan materi pelajaran berdasarkan RPP yang telah dibuat. 

c. Kelima kelompok ahli  masing-masing diberikan materi diskusi tentang 

bangun ruang sisi datar kubus, balok, prisma, limas persegi, dan limas 

persegi panjang. Jadi ada kelompok ahli kubus, kelompok ahli balok, 

kelompok ahli prisma, kelompok ahli limas persegi dan kelompok ahli 

limas persegi panjang. 

d. Masing-masing siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok asalnya 

untuk menjelaskan kepada teman di kelompok asalnya tentang materi yang 

didiskusikan ketika di kelompok ahli. 

e. Salah satu dari kelompok asal mempresentasikan hasil kerja dari 

kelompoknya, dan ditanggapi oleh kelompok asal yang lain. 

f. Guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada siswa. 

g. Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. 

h. Penguatan dan kesimpulan secara bersama-sama. 
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i. Melakukan pengamatan atau observasi. 

� Tahap penutup 

Siswa membuat rangkuman subbab yang telah dipelajari, dan siswa 

diberikan pekerjaan rumah.  

b). Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

� Pertemuan Pertama  

 Pendahuluan  : ● Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

     ● Memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan 

tentang pentingnya mempelajari materi ini. 

 Kegiatan Inti 

 a. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok ahli dalam bidang kubus, 

balok, prisma, limas persegi, dan limas persegi panjang kemudian 

diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru mengenai unsur-

unsur kubus, balok, prisma, dan limas: titik sudut, rusuk-rusuk, bidang 

sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, tinggi, kemudian 

antara peserta didik dan guru mendiskusikan materi tersebut . Setiap 

kelompok ahli diberikan media benda asli sesuai dengan bidang 

keahliannya, untuk didiskusikan dalam kelompoknya. Guru memberikan 

Lembar Kerja Siswa, untuk dikerjakan  dalam kelompok ahli. (Bahan: 

buku paket, yaitu buku Matematika SMP dan MTs ESIS Kelas VIII 

Semester 2, karangan Tatag Yuli Eko Siswono dan Netti Lastiningsih 

hal. 213-217 mengenai mengenal unsur-unsur kubus dan balok, serta hal. 

237-242 mengenai mengidentifikasi unsur-unsur prisma tegak dan limas 

tegak). Peserta didik kembali dalam kelompok asalnya dan saling 

bertukar pikiran, dan saling menjelaskan  dari apa yang di peroleh ketika 

berdiskusi di kelompok ahlinya masing-masing.  
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 b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau  tiap kelompok 

mempresentasikan mengenai unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan 

limas: titik sudut, rusuk-rusuk, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal 

ruang, bidang diagonal, tinggi. 

 c. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan guru,  mengenai unsur-unsur kubus dan balok, dan mengenai 

unsur-unsur prisma dan limas, kemudian peserta didik dan guru secara 

bersama-sama membahas jawaban soal tersebut. 

 d. Peserta didik mengerjakan soal-soal dari“Cek Pemahaman“ dalam 

Lembar Kerja Siswa  mengenai mengenai unsur-unsur prisma segitiga 

tegak dan prisma segiempat tegak. 

 e. Peserta didik mengerjakan beberapa soal “Quiz“ dari Lembar Kerja Siswa 

yang diberikan guru atau dalam buku paket hal. 241. 

 f. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan guru atau “Kompetensi Berkembang Melalui Latihan“ dalam 

buku paket hal. 216-217 mengenai unsur-unsur kubus dan balok, serta 

hal. 241-242 mengenai unsur-unsur prisma tegak dan limas tegak, 

kemudian peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 

beberapa jawaban soal tersebut. 

 Penutup 

 a.  Peserta didik membuat rangkuman subbab yang telah dipelajari. 

 b. Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal “Kompetensi 

Berkembang Melalui Latihan” dalam buku paket pada hal. 216-217 dan 

241-242 yang belum terselesaikan/dibahas di kelas. 

� Pertemuan  Kedua dan Ketiga 

 Pendahuluan  : ● Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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● Memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan 

tentang pentingnya mempelajari materi ini. 

 Kegiatan Inti 

 a. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok ahli dalam bidang kubus, 

balok, prisma, limas persegi, dan limas persegi panjang kemudian 

diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru mengenai cara 

membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma tegak, limas persegi tegak 

dan limas persegi panjang tegak. Masing-masing kelompok berdiskusi. 

Setiap kelompok ahli diberikan media benda asli sesuai dengan bidang 

keahliannya, untuk didiskusikan dalam kelompoknya. Guru memberikan 

Lembar Kerja Siswa, untuk dikerjakan  dalam kelompok ahli. (Bahan: 

buku paket, yaitu buku Matematika SMP dan MTs ESIS Kelas VIII 

Semester 2, karangan Tatag Yuli Eko Siswono dan Netti Lastiningsih 

hal. 217-218 mengenai menggambar kubus dan balok, dan hal. 242-245 

yaitu menggambar prisma dan limas tegak), kemudian antara peserta 

didik dan guru mendiskusikan materi tersebut. Peserta didik kembali 

dalam kelompok asalnya dan saling bertukar pikiran, dan saling 

menjelaskan  dari apa yang diperoleh ketika berdiskusi di kelompok 

ahlinya masing-masing.  

 b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau  setiap kelompok 

asal mempresentasikan mengenai cara membuat jaring-jaring kubus, 

balok, prisma tegak, dan limas tegak. 

 c. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan guru atau “Bekerja Aktif“ dalam buku paket hal. 217-218  

mengenai menggambar kubus dan balok, dan hal. 242-244 mengenai 

menggambar prisma dan limas tegak, kemudian peserta didik dan guru 

secara bersama-sama membahas jawaban soal tersebut. 
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 d. Peserta didik mengerjakan soal-soal dari Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan guru atau “Cek Pemahaman“ dalam buku paket hal. 245 

mengenai penggambaran prisma dan limas. 

 e. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan guru atau “Kompetensi Berkembang Melalui Latihan“ dalam 

buku paket hal. 218  mengenai penggambaran kubus dan balok, dan hal. 

245 mengenai penggambaran prisma dan limas, kemudian peserta didik 

dan guru secara bersama-sama membahas beberapa jawaban soal 

tersebut.  

 Penutup 

 a.  Peserta didik membuat rangkuman subbab yang telah dipelajari. 

 b. Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal “Kompetensi 

Berkembang Melalui Latihan” dalam buku paket pada hal. 218 dan 245 

yang belum terselesaikan/dibahas di kelas. 

� Pertemuan  Keempat  dan  Kelima 

 Pendahuluan  : ● Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

● Memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan 

tentang pentingnya mempelajari materi ini. 

 Kegiatan Inti: 

 a. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok ahli dalam bidang kubus, 

balok, prisma, limas persegi, dan limas persegi panjang kemudian 

peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru 

mengenai cara menggunakan rumus untuk menghitung luas permukaan 

kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak. Masing-masing kelompok 

berdiskusi. Setiap kelompok ahli diberikan media benda asli sesuai 

dengan bidang keahliannya, untuk didiskusikan dalam kelompoknya. 
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Guru memberikan Lembar Kerja Siswa, untuk dikerjakan  dalam 

kelompok ahli. (Bahan: buku paket, yaitu buku Matematika SMP dan 

MTs ESIS Kelas VIII Semester 2, karangan Tatag Yuli Eko Siswono 

dan Netti Lastiningsih hal. 219-226 mengenai menghitung luas 

permukaan (sisi) kubus dan balok,.dan hal. 246-254 mengenai 

menemukan dan menghitung rumus luas permukaan prisma dan limas 

tegak), kemudian antara peserta didik dan guru mendiskusikan materi 

tersebut. Peserta didik kembali dalam kelompok asalnya dan saling 

bertukar pikiran, dan saling menjelaskan  dari apa yang di peroleh ketika 

berdiskusi di kelompok ahlinya masing-masing.          

 b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau setiap kelompok asal 

mempresentasikan mengenai cara menggunakan rumus untuk 

menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma tegak, dan limas 

tegak. 

 c. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam 

Lembar Kerja Siswa yang diberikan guru atau buku paket pada hal.222-

223 mengenai cara menghitung luas permukaan balok, hal. 247-248 

mengenai cara menghitung luas permukaan prisma, dan hal. 251-252 

mengenai cara menghitung luas permukaan limas segiempat beraturan. 

 d. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan guru atau “Bekerja Aktif“ dalam buku paket hal.219-221 

mengenai penemuan rumus luas permukaan (sisi) kubus dan balok,.hal. 

246 mengenai penemuan rumus luas permukaan (sisi) prisma, dan hal. 

251 mengenai penemuan rumus luas permukaan (sisi) limas segiempat 

tegak. 

 e. Peserta didik mengerjakan soal-soal dari Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan guru atau “Cek Pemahaman“ dalam buku paket hal.223 

mengenai penghitungan luas permukaan (sisi) kubus dan balok, hal. 248 
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mengenai penghitungan luas permukaan (sisi) prisma, dan hal. 253 

mengenai penghitungan luas permukaan (sisi) limas segiempat tegak. 

 f.  Peserta didik mengerjakan beberapa soal “Quiz“ pada Lembar Kerja 

Siswa yang diberikan guru atau dalam buku paket hal. 221 dan 253. 

 g. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan guru atau “Kompetensi Berkembang Melalui Latihan“ dalam 

buku paket hal. 223-226 mengenai menghitung luas permukaan (sisi) 

kubus dan balok, hal. 249-250 mengenai menghitung luas permukaan 

prisma tegak, dan hal. 253-254 mengenai menghitung luas permukaan 

limas tegak, kemudian peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas beberapa jawaban soal tersebut. 

 Penutup 

 a. Peserta didik membuat rangkuman subbab yang telah dipelajari.  

 b. Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal “Kompetensi 

Berkembang Melalui Latihan” dalam buku paket pada hal. 223-226, 249-

250, dan 253-254 yang belum terselesaikan/dibahas di kelas 

� Pertemuan  Keenam  dan  Ketujuh 

 Pendahuluan  : ● Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

● Memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan    

tentang pentingnya mempelajari materi ini. 

 Kegiatan Inti 

 a. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok ahli dalam bidang kubus, 

balok, prisma, limas persegi, dan limas persegi panjang kemudian 

peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru 

mengenai cara menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus, 
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balok, prisma tegak, dan limas tegak. Masing-masing kelompok ahli  

berdiskusi. Setiap kelompok ahli diberikan media benda asli sesuai 

dengan bidang keahliannya, untuk didiskusikan dalam kelompoknya. 

Guru memberikan Lembar Kerja Siswa, untuk dikerjakan  dalam 

kelompok ahli. (Bahan: buku paket, yaitu buku Matematika SMP dan 

MTs ESIS Kelas VIII Semester 2, karangan Tatag Yuli Eko Siswono 

dan Netti Lastiningsih hal. 226-231 mengenai menemukan volume 

kubus dan balok, dan hal. 255-263 mengenai menemukan dan 

menghitung rumus volume prisma dan limas tegak), kemudian antara 

peserta didik dan guru mendiskusikan materi tersebut. Peserta didik 

kembali dalam kelompok asalnya dan saling bertukar pikiran, dan saling 

menjelaskan  dari apa yang di peroleh ketika berdiskusi di kelompok 

ahlinya masing-masing.          

 b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau setiap kelompok asal 

mempresentasikan mengenai cara menggunakan rumus untuk 

menghitung volume kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak. 

 c. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas Lembar Kerja 

Siswa yang diberikan guru ataucontoh  dalam buku paket pada hal.227-

229 mengenai cara menghitung volume balok, hal. 256 mengenai cara 

menghitung volume prisma, dan hal. 260-261 mengenai cara 

menghitung volume limas tegak. 

 d. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari Lembar Kerja Siswa dari 

guru atau “Bekerja Aktif“ dalam buku paket hal. 259-260 mengenai 

penemuan rumus volume limas. 

 e. Peserta didik mengerjakan soal-soal dari “Cek Pemahaman“ dalam  

Lembar Kerja Siswa yang diberikan guru atau buku paket hal.229 

mengenai penghitungan volume kubus dan balok, hal. 257 mengenai 

penghitungan volume prisma, dan hal. 262 mengenai penghitungan 

tinggi limas jika alas dan tinggi serta volume limas diketahui. 
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 f.  Peserta didik mengerjakan beberapa soal “Quiz“ dalam Lembar Kerja 

Siswa yang diberikan guru atau buku paket hal. 229, 257, dan 262. 

 g. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari “Kompetensi Berkembang 

Melalui Latihan“ dalam Lembar Kerja Siswa yang diberikan guru atau 

buku paket hal. 229-231 mengenai penghitungan volume kubus dan balok, 

hal. 257-259 mengenai penghitungan volume prisma tegak, dan hal. 262-

263 mengenai penghitungan volume limas tegak, kemudian peserta didik 

dan guru secara bersama-sama membahas beberapa jawaban soal tersebut. 

 h.  Peserta didik diingatkan untuk mempelajari kembali materi mengenai 

kubus, balok, prisma dan limas tegak untuk menghadapi ulangan harian 

(formatif) pada pertemuan berikutnya. 

 Penutup 

 a. Peserta didik membuat rangkuman subbab yang telah dipelajari. 

 b.  Peserta didik dan guru menyimak dan membahas “Refleksi Matematika“ 

pada hal. 232 dan 264. 

 c. Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal “Kompetensi 

Berkembang Melalui Latihan” dalam buku paket pada hal. 229-231, 257-

259, 262-263 yang belum terselesaikan/dibahas di kelas, serta soal-soal 

dari “Evaluasi Mandiri“ pada hal. 233-235 dan 265-268, serta  

“Portofolio“ pada hal. 235 dan 268. 

� Pertemuan  Kedelapan  

 Pendahuluan : Memotivasi siswa agar dapat mengerjakan soal-soal pada 

ulangan harian (formatif) dengan baik berkaitan dengan 

materi mengenai kubus, balok, prisma dan limas tegak. 
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 Kegiatan Inti 

a.  Peserta didik diminta untuk menyiapkan kertas ulangan dan peralatan 

tulis secukupnya di atas meja karena akan diadakan ulangan harian. 

b. Peserta didik diberikan lembar soal ulangan harian (formatif) 

c. Peserta didik diingatkan mengenai waktu pengerjaan soal ulangan harian 

formatif), serta diberi peringatan bahwa ada sanksi bila peserta didik 

mencontek. 

d. Guru mengumpulkan kertas ulangan jika waktu pengerjaan soal ulangan 

harian telah selesai. 

Penutup 

Peserta didik diingatkan untuk mempelajari lagi materi yang sudah diberikan 

pada pertemuan berikutnya. 

c). Pengamatan (Observation) 

Pada tahap observasi ini, peneliti merekam berbagai jenis data yang 

berkaitan dengan dampak tindakan penerapan kombinasi pendekatan 

pembelajaran kooperatif  tipe Jigsaw dan  media benda asli  terhadap hasil 

belajar bangun ruang sisi datar siswa kelas VIII-6 SMP Negeri 272 Jakarta 

baik pada aspek proses maupun perubahan pada masalah. 

� Memantau pelaksanaan tindakan (proses) 

Pada  tahap  ini  peneliti  merekam  berbagai dampak yang muncul dalam 

proses pelaksanaan tindakan, yaitu  penerapan kombinasi pendekatan 

pembelajaran  kooperatif  tipe Jigsaw  dan  media benda asli.  
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1. Aspek keaktifan siswa 

No. Aspek yang diukur 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Frekuensi bertanya. 

Frekuensi memberikan tanggapan. 

Frekuensi memberikan penjelasan anggota atau teman lain dalam 

kelompok ahli atau kelompok asal. 

Frekuensi melakukan presentasi. 

 

2. Aspek minat siswa 

No. Aspek yang diukur 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Pendapat siswa tentang pembelajaran yang diikuti selama 

 penelitian.  

Pendapat siswa tentang senang atau tidaknya dengan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru.  

Pendapat siswa tentang cara guru menerangkan atau menjelaskan 

materi pelajaran. 

Pendapat siswa tentang tes atau evaluasi yang dilakukan oleh  

guru. 

Pendapat siswa tentang apakah bisa memahami materi yang telah  

diikuti. 
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3. Aspek Siswa yang Tidak Memperhatikan dalam Proses Belajar 

Mengajar  

No. Aspek yang diukur 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

 

Siswa yang  mengantuk dalam kegiatan belajar mengajar. 

Siswa yang  mengerjakan tugas lain dalam kegiatan belajar 

 mengajar. 

Siswa yang berisik dalam kegiatan belajar mengajar. 

Siswa yang keluar masuk kelas di saat  kegiatan belajar mengajar. 

Siswa yang menganggu siswa lain di saat  kegiatan belajar  

mengajar. 

Siswa yang melamun di saat  kegiatan belajar mengajar. 

Siswa yang usil di saat  kegiatan belajar mengajar. 

Siswa yang corat-coret di kertas di saat  kegiatan belajar 

 mengajar. 

Siswa yang “nyeletuk” di saat  kegiatan belajar mengajar. 

Siswa yang  pindah-pindah tempat duduk  di saat  kegiatan belajar 

 mengajar. 
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4. Aspek partisipasi siswa 

No. Aspek yang diukur 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Keikutsertaan siswa dalam diskusi kelompok, 

Keikutsertaan siswa dalam mengeluarkan pendapat dalam   

diskusi kelompok. 

Keikutsertaan siswa  menjadi pembicara saat mewakili presentasi 

kelompok.  

Keikutsertaan siswa dalam berperan dalam merumuskan hasil 

diskusi kelompok. 

 

 

5. Aspek presentasi siswa 

No. Aspek yang diukur 

1. Frekuensi siswa dalam melakukan presentasi mewakili 

kolompoknya. 
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6. Aspek proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru 

No. Aspek yang diukur 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Apersepsi. 

Penjelasan materi. 

Penjelasan metode kooperatif tipe jigsaw. 

Teknik pembagian kelompok. 

Penguasaan kelas. 

Penggunaan media. 

Suara. 

Pengelolaan kegiatan diskusi. 

Bimbingan kepada kelompok. 

Pemberian pertanyaan atau kuis. 

Kemampuan melakukan evaluasi.  

Memberikan penghargaan individu dan kelompok. 

Menentukan nilai individu dan kelompok. 

Menyimpulkan materi pembelajaran. 

Menutup pembelajaran. 
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7. Aspek metode pengajaran dan media pembelajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar 

No. Aspek yang diukur 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Pendapat kolaborator atau teman sejawat guru tentang kegiatan 

belajar mengajar guru.  

Pendapat kolaborator atau teman sejawat guru tentang kegiatan 

belajar mengajar guru, tentang bagian mana yang sudah baik. 

Pendapat kolaborator atau teman sejawat guru tentang kegiatan 

belajar mengajar guru, tentang bagian mana yang masih perlu 

diperbaiki. 

Pendapat kolaborator atau teman sejawat guru tentang  

penggunaan kombinasi pendekatan pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan media benda asli, apakah dapat meningkatkan hasil 

belajar bangun ruang sisi datar.    

Pendapat kolaborator atau teman sejawat guru tentang saran apa  

Untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar selanjutnya. 

 

� Mengukur hasil tindakan (variabel masalah) 

Pada tahap ini peneliti mengukur ketercapaian hasil tindakan yaitu hasil 

belajar bangun ruang sisi datar, dari tiga kompetensi dasar (KD) yaitu : 

(5.1)  mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-

bagiannya, (5.2) membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas, (5.3) 

menghitung luas permukaan dan volume kubus,balok, prisma dan limas. 
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1. Aspek hasil belajar bangun ruang sisi datar, kompetensi dasar (5.1)  

mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-

bagiannya, indikatornya  apabila siswa secara individual telah 

memperoleh nilai 60 atau lebih maka siswa tersebut dikatakan tuntas 

belajar pada KD tersebut, dan secara klasikal dikatakan tuntas belajar 

pada KD tersebut jika lebih atau sama dengan 85% siswa mendapat nilai 

60 atau lebih. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar KD 5.1  

No. Aspek yang diukur 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Siswa dapat menyebutkan semua titik sudut, rusuk, sisi (bidang),  

diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal, sisi (bidang) alas, 

sisi (bidang) atas pada bangun ruang sisi datar kubus  

ABCD.EFGH. 

Siswa dapat menyebutkan semua titik sudut, rusuk, sisi (bidang),  

diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal, sisi (bidang) alas, 

sisi (bidang) atas pada bangun ruang sisi datar balok. 

ABCD.EFGH. 

Siswa dapat menyebutkan semua titik sudut, rusuk, sisi (bidang),  

diagonal sisi, sisi tegak, rusuk tegak, tinggi, sisi (bidang) alas, 

sisi (bidang) atas pada bangun ruang sisi datar prisma tegak segi 

tiga sama sisi ABC.DEF. 

Siswa dapat menyebutkan semua titik sudut, rusuk, sisi (bidang),  

diagonal sisi, sisi tegak, rusuk tegak, tinggi, tinggi sisi tegak, sisi 

(bidang) alas, sisi (bidang) atas pada bangun ruang sisi datar limas 

tegak segi empat beraturan ABCD.T 
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2. Aspek hasil belajar bangun ruang sisi datar, kompetensi dasar (5.2) 

membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas,  indikatornya  

apabila siswa secara individual telah memperoleh nilai 60 atau lebih 

maka siswa tersebut dikatakan tuntas belajar pada KD tersebut, dan 

secara klasikal dikatakan tuntas belajar pada KD tersebut jika lebih atau 

sama dengan 85% siswa mendapat nilai 60 atau lebih.  

 

No. Aspek yang diukur 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Siswa dapat membuat jaring-jaring kubus ABCD.EFGH. 

Siswa dapat membuat jaring-jaring balok ABCD.EFGH. 

Siswa dapat membuat jaring-jaring prisma tegak segitiga sama  

sisi ABC.DEF. 

Siswa dapat membuat jaring-jaring limas tegak segi empat 

beraturan ABCD.T 

 

3. Aspek hasil belajar bangun ruang sisi datar, kompetensi dasar (5.3) 

menghitung luas permukaan dan volume kubus,balok, prisma dan limas, 

indikatornya  apabila siswa secara individual telah memperoleh nilai 60 

atau lebih maka siswa tersebut dikatakan tuntas belajar pada KD 

tersebut, dan secara klasikal dikatakan tuntas belajar pada KD tersebut 

jika lebih atau sama dengan 85% siswa mendapat nilai 60 atau lebih.  
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No. Aspek yang diukur 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

Siswa dapat menghitung luas permukaan dari bangun ruang sisi 

datar kubus ABCD.EFGH yang panjang rusuknya 5 cm. 

Siswa dapat menghitung  volume dari bangun ruang sisi datar 

kubus ABCD.EFGH yang panjang rusuknya 5 cm. 

Siswa dapat menghitung luas permukaan dari bangun ruang sisi 

datar balok ABCD.EFGH dengan ukuran AB = 3 cm, BC = 4 cm 

CG = 5cm. 

Siswa dapat menghitung volume dari bangun ruang sisi datar 

balok ABCD.EFGH dengan ukuran AB = 3 cm, BC = 4 cm 

CG = 5cm. 

Siswa dapat menghitung luas permukaan dari bangun ruang sisi 

datar prisma tegak segitiga sama sisi  ABC.DEF dengan ukuran 

AB = 5 cm, BE = 10 cm. 

Siswa dapat menghitung volume dari bangun ruang sisi datar 

prisma tegak segitiga sama sisi  ABC.DEF dengan ukuran 

AB = 5 cm, BE = 10 cm. 

Siswa dapat menghitung luas permukaan dari bangun ruang sisi 

datar limas tegak segi empat beraturan  ABCD.T dengan ukuran 

AB = 18 cm, tinggi limas = 12 cm. 

Siswa dapat menghitung volume dari bangun ruang sisi datar 

limas tegak segi empat beraturan  ABCD.T dengan ukuran 

AB = 18 cm, tinggi limas = 12 cm. 
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d). Refleksi (Reflecting) 

Penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila memenuhi beberapa syarat 

sebagai berikut : 

1. Siswa aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang terlihat dari 

berani dan mampu menjawab pertanyaan dari guru. 

2. Siswa aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang terlihat dari 

berani menanggapi dan mengemukakan pendapat tentang jawaban siswa 

yang lain. 

3. Siswa aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang terlihat dari 

berani dan mampu untuk bertanya tentang materi pelajaran pada hari itu. 

4. Siswa aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang terlihat dari 

setiap anggota kelompok aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya. 

5. Penyelesaian tugas kelompok sesuai dengan waktu yang disediakan. 

6. Siswa mengalami  peningkatan hasil belajar bangun ruang sisi datar, 

dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) perorangan sama dengan 60 

untuk masing-masing kompetensi dasar (KD) dan secara klasikal  untuk 

masing kompetensi dasar (KD),  hasil belajar bangun ruang sisi datar siswa 

mencapai lebih atau sama dengan 85%  dari seluruh siswa di kelas itu 

mendapat nilai 60 atau lebih. 

7. Guru dalam melaksanakan penggunaan kombinasi metode pembelajaran 

dan media pembelajaran sudah sesuai dengan prosedur yang telah 

direncanakan. 

2. Siklus Kedua 

Seperti halnya siklus pertama, siklus keduapun terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
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a).  Perencanaan ( Planning )  

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus pertama. 

b).  Pelaksanaan ( Acting ) 

Guru melaksanakan kombinasi pendekatan pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan media benda asli berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada 

siklus pertama. 

c).  Pengamatan ( Observation ) 

Tim peneliti (guru dan kolaborator) melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas siswa saat diberi tindakan kombinasi pendekatan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan media benda asli. 

d).  Refleksi ( Reflecting ) 

Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan 

menyusun rencana (replanning) untuk siklus ketiga. 

3. Siklus Ketiga 

Siklus ketiga merupakan putaran ketiga dari kombinasi pendekatan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan media benda asli dengan tahapan yang sama seperti 

pada siklus pertama dan kedua. 

a).  Perencanaan ( Planning )  

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus kedua. 
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b).  Pelaksanaan ( Acting ) 

Guru melaksanakan kombinasi pendekatan pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan media benda asli berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada 

siklus kedua. 

c).  Pengamatan ( Observation ) 

Tim peneliti (guru dan kolaborator) melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas siswa saat diberi tindakan kombinasi pendekatan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan media benda asli. 

d).  Refleksi ( Reflecting ) 

Tim peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus ketiga dan 

menganalisis serta membuat kesimpulan atas pelaksanaan kombinasi pendekatan 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan media benda asli dalam peningkatan 

aktivitas siswa dan hasil belajar bangun ruang sisi datar. 

 


