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MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SIMETRI LIPAT DAN SIMETRI PUTAR 

MELALUI PENDEKATAN MODEL JIGSAW PADA SISWA KELAS V SEMESTER 

II DI SDN 1 BATUAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

MINTARTI 

SDN 1 Batuah 

 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan model Jigsaw dalam pembelajaran 

tehadap prestasi belajar simetri lipat dan simetri putar pada siswa kelas V semester II di SD Negeri 1 Batuah, 

Tahun pelajaran 2017/2018. Dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika di Kelas V 

SD Negeri 1 Batuah, masih sangat rendah. Hal ini diketahui berdasarkan hasil observasi/ penjajakan awal dari 

hasil tes formatif yang menunjukan bahwa ketuntasan belajar siswa pada materi tersebut hanya mencapai 42,9% 

atau 6 dari 14 siswa yang tuntas. Sementara 8 siswa lainnya masih belum tuntas atau di bawah KKM untuk mata 

pelajaran matematika di kelas V yaitu 60. Ketidaktuntasan hasil belajar ini diketahui karena siswa mengalami 

kesulitan dalam mempelajari matematika. Tidak tertarikanya siswa pada mata pelajaran Matematika salah satu 

penyebabnya adalah pembelajaran yang terjadi cendrung monoton, satu arah dan metode yang digunakan guru 

hanya terpaku dengan menggunakan metode ceramah. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dibagi dalam 2 

siklus yaitu siklus I dan siklus II dimana masing-masing terdiri dari 1 pertemuan.  Adapun hasilnya adalah    

melalui pendekatan model Jigsaw dapat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar matematika siswa 

kelas V di SD Negeri 1 Batuah Tahun Ajaran 2017/2018. Ketuntasan belajar siswa pada siklus I mencapai 64,3% 

dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 63,6 dan pada siklus II ketuntasan belajar meningkat menjadi 92,9% 

dengan pencapaian nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 76,4. Simpulan dari penelitian adalah pembelajaran 

model Jigsaw Sangat Berpengaruh Terhadap Peningkatan prestasi Belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

1 Batuah semester II Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

Kata Kunci : Prestasi Belajar, dan Pendekatan Model Jigsaw 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal 

yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam 

berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya 

pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang 

teknologi informasi dan komunikasi dewasa 

ini dilandasi oleh perkembangan matematika 

dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, te-

ori peluang dan Matematika diskrit. Untuk 

menguasai dan menciptakan teknologi di-

masa depan diperlukan penguasaan matemat-

ika yang kuat sejak dini. Matematika perlu 

diberikan kepada siswa untuk membekali pe-

serta didik dengan kemampuan berpikir 

logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif, 

serta kemampuan bekerjasama. Kompetisi 

tersebut diperlukan agar peserta didik dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengel-

ola dan memanfaatkan informasi untuk ber-

tahan hidup pada keadaan yang selalu beru-

bah, tidak pasti dan kompetitif.  

Namun, hal-hal yang menjadi tujuan 

pendidikan sepertinya menjadi sulit tercapai 

bila dilihat dari hasil pencapaian belajar 

siswa seperti pada nilai ulangan harian 

bahkan UAS yang semestinya menjadi tolak 

ukur keberhasilan belajar siswa berdasarkan 

kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan 

oleh pihak sekolah. Di SD Negeri 1 Batuah, 

Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito 

Timur misalnya, Dalam proses pembelajaran 

saya sebagai guru kelas V menemukan 

beberapa permasalahan di dalam proses 

pembelajaran di kelas, diantaranya adalah 

belum maksimalnya hasil belajar siswa. Dari 

penjajakan awal yang dilakukan 

menunjukkan bahwa pada mata pelajaran 

matematika ditemukan banyak siswa yang 

mendapat nilai belum memuaskan, terutama 

pada materi pokok “simetri lipat dan simetri 

putar”. Dari hasil tes formatif pada materi 

tersebut diperoleh hasil belajar siswa banyak 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah 

yaitu ≥60. Dari 14 siswa, baru 6 siswa atau 

sebesar 42,9% yang tuntas sementara 8 siswa 

lainnya atau sebesar 57,1% masih belum 

tuntas.  

Rendahnya kemampuan siswa terse-
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but di atas disebabkan karena siswa men-

galami kesulitan dalam mempelajari Ma-

tematika. Berdasarkan observasi pada waktu 

mengajar, menunjukkan bahwa diduga pem-

belajaran yang terjadi cenderung bersifat 

monoton, satu arah, dan metode yang 

digunakan guru hanya terpaku dengan 

menggunakan metode ceramah. Akibatnya, 

siswa terlihat kurang termotivasi, siswa me-

rasa jenuh, tidak mau tahu, dan berbuat sem-

aunya tanpa memperhatikan penjelasan guru.  

Kondisi ini juga tidak lepas dari teori 

yang berkembang di tengah-tengah peserta 

didik bahwa matematika adalah pelajaran su-

lit yang menjadi momok dan selalu 

menakutkan. Maka tidak heran bila dilihat 

dari hasil UTS bahkan UAS yang dil-

aksanakan hampir < 50% siswa yang dapat 

mencapai Ketuntasan Belajar.   

Berkaitan dengan kondisi tersebut, 

peneliti merefleksi, meresponnya sehingga 

timbul pertanyaan “Mengapa siswa 

menganggap bahwa pelajaran Matematika 

sulit? Dalam setiap aspek seperti geometri 

dan pengukuran, bilangan maupun pen-

golahan data, termasuk di dalamnya materi 

pokok simetri lipat dan simetri putar “Men-

gapa rata-rata prestasi Matematika belum 

memuaskan?. Adakah yang salah dengan 

metode atau model mengajar saya, dan se-

bagainya. Tentu ada banyak jawaban yang 

dapat dikemukakan dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut. Salah satu jawaban ada-

lah Matematika harus disajikan dengan pen-

dekatan atau metode pembelajaran yang rel-

evan dan menarik. Hal ini akan berbanding 

lurus dengan minat belajar siswa yang sesuai 

dengan karakter siswa SD beserta hasil bela-

jarnya. Dari realitas ini tampaknya seorang 

guru sudah waktunya melakukan se-

rangkaian langkah untuk menjadikan pem-

belajaran di kelas cukup efektif dan me-

nyenangkan.  

Berdasarkan perspektif  inilah, dirasa 

perlu adanya terobosan baru yang inovatif 

dalam pembelajaran Matematika, khususnya 

mengenai materi pokok Simetri lipat dan 

Simetri putar pada Siswa kelas V semester II 

di SDN 1 Batuah, Kecamatan Raren Batuah, 

tahun pelajaran 2017/2018 sehingga dapat 

mendukung terciptanya rasa senang dalam 

diri siswa untuk menerima pelajaran terse-

but. Langkah yang dirasa efektif dan inovatif 

dalam hal ini adalah pembelajaran dengan 

model Jigsaw.  

Peneliti berpendapat untuk 

mengetahui dan membuktikan sebagaimana 

pernyatan tersebut di atas, sebagai penyebab 

rendahnya prestasi belajar matematika siswa, 

maka perlu diadakan sebuah upaya dengan 

maksud untuk mencari jalan keluar melalui 

kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dan diberi judul “Meningkatkan Prestasi 

Belajar Simetri Lipat Dan Simetri Putar 

Melalui Pendekatan Model Jigsaw Pada 

Siswa Kelas V semester II di SDN 1 Batuah 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Rancangan yang ditetapkan dalam 

penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research) dengan 

model yang dikembangkan oleh Stephen 

Kemmis dan Robbin Mc Taggart. Dalam 

satu siklus atau putaran terdiri dari empat 

komponen yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), observasi (observing), 

dan refleksi (reflecting). 

 

Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas V  

SDN 1 Batuah, Kecamatan Raren Batuah, 

Kabupaten Barito Timur. Adapun dipilihnya 

kelas tersebut sebagai tempat penelitian ka-

rena : 

a. Peneliti adalah guru kelas V SDN 1 

Batuah sehingga memudahkan proses 

penelitian. 

b. Ada kesesuai antara metode yang dipilih 

guru dengan perkembangan usia, fisik, 

mental siswa Kelas V SD. 

Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 4 bulan, 

dimulai bulan Pebruari 2018 dan berakhir 

bulan Mei tahun 2018.  

 

 



  

 

 

Mintarti, Meningkatkan Prestasi Belajar... 

 

12 Jurnal Pahlawan | Edisi Khusus Guru | Vol.18, No. 1a, Tahun 2022 

 

Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas V SDN 1 Batuah, 

Kecamatan Raren Batuah, yang terdaftar 

pada semester II Tahun Pelajaran 2017/2018 

yang berjumlah 14 orang siswa yang terdiri 

dari 6 siswa laki-laki dan 8 siswa 

perempuan. 

 

Prosedur Penelitian 

Perbaikan pembelajaran ini 

menggunakan desain penelitian tindakan ke-

las yang dirancang dalam dua siklus. Pada 

setiap siklus mencakup perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengumpulan data/ 

Pengamatan dan refleksi. Untuk lebih 

jelasnya tentang uraian  masing-masing si-

klus, maka penulis uraikan seperti berikut ini 

: 

Siklus I (Pertama) 

Langkah-langkah yang ditempuh da-

lam perencanaan perbaikan pembelajaran 

matematika untuk siklus I adalah sebagai 

berikut : 

Perencanaan 

 Mengajukan pertanyaan tentang ma-

teri pambelajaran yang diperoleh 

siswa sebelumnya sebagai kegiatan 

awal. 

 Membahas materi pelajaran dengan 

tanya jawab dan pemberian contoh – 

contoh. 

 Menyimpulkan materi pelajaran.  

 Memberikan pekerjaan rumah.  

Pelaksanaan 

Pelaksanaan pada siklus I ini peneliti 

menggunakan metode Ceramah, tanya ja-

wab, diskusi kelompok serta penugasan. 

sesuai dengan skenario pembelajaran yang 

telah dipaparkan panjang lebar dalam 

Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP). 

Selain itu, pada tahap pelaksanaan juga 

dilaksanakan tes formatif untuk mengukur 

daya serap siswa dalam pembelajaran. Dan 

diakhiri dengan menutup pembelajaran si-

klus I. 

Pengamatan/Pengumpulan data 

Pengamatan dan pengumpulan data 

pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

siklus I dibantu oleh teman sejawat (format 

terlampir). 

Format pengamatan terdiri dari : 

 Daftar Nilai siswa hasil evaluasi akhir 

pembelajaran siklus I (terlampir) 

 Format observasi selama proses perbaikan 

pembelajaran siklus I (terlampir) 

Refleksi 

Data yang dikumpulkan selama 

kegiatan pembelajaran siklus I diobservasi 

dan dikumpulkan kemudian dianalisis. Ber-

dasarkan analisis dilakukan refleksi, yaitu 

mencoba merenungkan atau mengingat dan 

menghubung-hubungkan kejadian dalam in-

teraksi kelas untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dan kegagalan yang dicapai 

selama tindakan perbaikan dalam pembelaja-

ran. Hasil refleksi pada siklus I terdapat 

kelemahan-kelemahan dan digunakan se-

bagai dasar dan pertimbangan untuk perbai-

kan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilanjutkan pada siklus II. 

Siklus II (Kedua) 

Langkah-langkah yang ditempuh da-

lam perencanaan perbaikan pembelajaran 

Matematika untuk siklus II adalah sebagai 

berikut : 

Perencanaan 

 Tujuan pembelajaran khusus dapat 

diukur berdasarkan kemampuan 

siswa apakah telah memenuhi unsur 

audience, bahevior, condition dan 

degree. 

 Pengajuan pertanyaan dalam aper-

sepsi awal dicantumkan dalam 

rencana pembelajaran.  

 Penjabaran Kegiatan Belajar 

Mengajar dilaksanakan secara 

sistematis sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar 

pembelajaran. 

 Alat evaluasi dan penelitian I disertai 

kunci jawaban dan skor penilaian. 

 Metode yang dipergunakan benar – 

benar menarik perhatian siswa untuk 

memusatkan perhatian pada penjela-

san guru.  
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Pelaksanaan 

Pelaksanaan pada siklus II ini peneliti 

masih menggunakan metode Ceramah, tanya 

jawab, diskusi kelompok serta penugasan. 

sesuai dengan skenario pembelajaran yang 

telah dipaparkan panjang lebar dalam 

Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP). 

Selain itu, pada tahap pelaksanaan juga 

dilaksanakan tes formatif untuk mengukur 

daya serap siswa dalam pembelajaran. Dan 

diakhiri dengan menutup pembelajaran si-

klus II. 

Pengumpulan data/pengamatan 

Pengamatan dan pengumpulan data 

pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

pada siklus II dibantu oleh teman sejawat 

(format terlampir) 

Format pengamatan terdiri dari : 

 Daftar nilai siswa hasil evaluasi akhir 

pembelajaran dan siklus II (terlampir) 

 Format observasi selama proses perbaikan 

pembelajaran siklus II (terlampir) 

Refleksi 

Data yang dikumpulkan selama 

kegiatan pembelajaran siklus II diobservasi 

dan dikumpulkan kemudian dianalisis. Ber-

dasarkan analisis dilakukan refleksi, yaitu 

mencoba merenungkan atau mengingat dan 

menghubung-hubungkan kejadian dalam in-

teraksi kelas untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dan kegagalan yang dicapai 

selama tindakan perbaikan dalam pembelaja-

ran. Hasil refleksi pada siklus II, perbaikan 

dianggap berhasil apabila siswa mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditarget-

kan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang diperoleh pada penelitian ini 

ada 2 (dua) macam yaitu data kualitatif yaitu 

data yang diperoleh dari pengamatan pada 

proses pembelajaran dan data kuantitatif yai-

tu data yang diperoleh dari hasil belajar 

siswa berupa hasil tes formatif siswa. 

 

Teknik Analisis Data 

Bogdan dan Biklen (1982), mengata-

kan analisis data merupakan proses mencari 

dan mengatur secara sistematis transkrip 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. 

Pekerjaan analisis meliputi kegiatan menger-

jakan data, manata, membagi menjadi sa-

tuan-satuan yang dapat dikelola, mensinte-

siskannya, mencari pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang akan peneliti la-

porkan.  

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

Dengan maksud bahwa penelitian deskriptif 

dirancang untuk memperoleh informasi ten-

tang suatu gejala pada saat penelitian dil-

akukan. Setelah data hasil penelitian terkum-

pul maka, selanjutnya data tersebut disusun 

secara sistematis. Dengan cara diorganisir, 

kemudian dikerjakan yang akhimya data ter-

sebut diungkap permasalahan yang penting 

sesuai dengan topik yang sesuai dengan 

permasalahan. Selanjutnya Miles & Huber-

men (1984) menerapkan tiga alur kegiatan 

dalam analisis deskriptif yang menjadi satu 

kesatuan yang tak dapat terpisahkan, yaitu: 

(I) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

Teknis analisis data dalam penelitian 

ini, adalah analisis data kualitatif yang dil-

akukan dalam tiga tahap, diantaranya: (1) 

analisis data pada saat melakukan refleksi 

pada setiap siklus penelitian tindakan, (2) 

analisis data terhadap hasil belajar atau pres-

tasi belajar siswa dalam bent uk kuantitatif, 

dan (3) analisis data berupa prosentase hasil 

belajar atau prestasi belajar yang diperoleh 

siswa dalam proses pembelajaran mata pela-

jaran Matematika di Kelas V, yang 

menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw. 

Dalam kegiatan analisis data tersebut, akan 

didapatkan dua jenis data yaitu, data kuali-

tatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

berupa hasil observasi yang dilakukan pada 

setiap siklus kegiatan, dan data kuantitatif 

berupa hasil belajar atau prestasi belajar 

yang didapatkan oleh siswa dalam 

melakukan proses pembelajaran matematika 

dengan menggunakan strategi pembelajaran 

model jigsaw. Dari hasil belajar tersebut se-

lanjutnya diprosentase ketercapaian hasil 

belajar dalam proses pembelajaran tersebut.  
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Kriteria Keberhasilan 

Indikator kinerja merupakan tolok ukur 

keberhasilan penelitian ini. Depdikbud 

(2004:78) menyatakan bahwa setiap siswa 

dikatakan tuntas belajarnya secara individu 

jika nilai siswa sama dan/atau lebih dari 

KKM, yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 

60. keberhasilan penelitian ini diukur dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 Aktivitas belajar siswa meningkat 

dengan kriteria aktif mencapai 80% 

secara klasikal. 

 Hasil Belajar siswa meningkat 

mencapai ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 85%, dan nilai rata-rata 

mencapai 70. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 

Deskripsi per siklus  

Dalam pengolahan data penelitian tin-

dakan dengan judul “Meningkatkan Prestasi 

Belajar Simetri Lipat Dan Simetri Putar Me-

lalui Pendekatan Model Jigsaw Pada Siswa 

Kelas V semester II di SDN 1 Batuah Tahun 

Pelajaran 2017/2018” pada dasarnya men-

jabarkan tentang upaya peningkatan prestasi 

belajar siswa dalam kegiatan belajar mata 

pelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran jigsaw. 

Untuk mengetahui hasil penelitian tin-

dakan ini, peneliti akan menjabarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh teman 

sejawat bersama peneliti melalui kegiatan 

per siklus. Adapun hasil dari pengamatan 

adalah sebagai berikut : 

Kegiatan Siklus I 

 Setelah kegiatan belajar mengajar da-

lam serangkaian kegiatan penelitian dil-

aksanakan selanjutnya peneliti akan me-

maparkan hasil kegiatan pembelajaran siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Batuah, 

berkaitan dengan upaya peningkatan prestasi 

belajar siswa dengan model pembelajaran 

jigsaw. Dalam kegiatan ini yang dilakukan 

oleh peneliti adalah melakukan evaluasi se-

bagai pembuktian dampak penggunaan mod-

el jigsaw terhadap prestasi belajar siswa ke-

las V Sekolah Dasar Negeri 1 Batuah. Beri-

kut ini akan peneliti paparkan hasil belajar 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 

Batuah setelah melakukan evaluasi kegiatan 

belajar pada siklus I. 

 

TABEL  1  

ANALISIS PENILAIAN SIKLUS I 

No. NAMA SISWA 
HASIL 

BELAJAR 
KETERANGAN  

1. X-1 80 Tuntas  

2. X-2 60 Tuntas 

3. X-3 90 Tuntas 

4. X-4 50 Tidak Tuntas 

5. X-5 80 Tuntas 

.6. X-6 50 Tidak Tuntas 

7. X-7 70 Tuntas  

8. X-8 60 Tuntas 

9. X-9 50 Tidak Tuntas 

10. X-10 70 Tuntas 

11. X-11 50 Tidak Tuntas 

12. X-12 70 Tuntas 

13. X-13 60 Tuntas 

14. X-14 50 Tidak Tuntas 

Jumlah  890  
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Rata-Rata 63,6  

Tuntas  9 Siswa 64,3% 

Tidak Tuntas  5 Siswa  35,7% 

 

 Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh siswa, dapat didistribusikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

TABEL  2 

DISTRIBUSI HASIL EVALUASI BELAJAR PADA SIKLUS 1 

No. NILAI FREKUENSI PERSENTASE(%) 
Kategori Prestasi 

Belajar 

1. 100 - - 
Sangat Baik 

2. 90 1 7,1% 

3. 80 2 14,3% 
Baik 

4. 70 3 21,4% 

5. 60 3 21,4% 
Cukup 

6. 50 5 35,7% 

7. 40 - - 
Kurang 

8. 30 - - 

Total 14 Siswa 100 %  

 

TABEL 3 

HASIL OBSERVASI  AKTIFITAS GURU SIKLUS I 

No Aspek Yang Dinilai 
Skor Penilaian 

Kriteria 
1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran  √   Kurang baik 

2 Melakukan Apersepsi    √ Baik 

3 Penyampaian Tujuan Pembelajaran   √  Cukup baik 

4 Memotivasi siswa dalam pembelajaran √    Tidak baik 

5 Penggunaan alat peraga   √  Cukup baik 

6 
Penggunaan Metode dan Teknik Pem-

belajaran 
√    Tidak baik 

7 Penguasaan Kelas Pembelajaran  √   Kurang baik 

8 
Memberi kesempatan bertanya dan 

tanggapan pada siswa 
   √ Baik 

9 Penguasaan Materi   √  Cukup baik 

10 
Membimbing siswa membuat rangku-

man 
√    Tidak baik 

11 Memberikan Evaluasi  √   Kurang baik 

12 Interaksi Guru dengan Siswa √    Kurang baik 

13 
Pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu 
 √   Kurang baik 

14 
KBM sesuai dengan skenario dan sila-

bus 
 √   Kurang baik 

JUMLAH 4+10+ 9+8= 31 

Persentase 55,35% 
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TABEL 4 

HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA SIKLUS I 

No Nama 
KEAKTIFAN 

Aktif Pasif 

1 X-1   

2 X-2   

3 X-3   

4 X-4   

5 X-5   

6 X-6   

7 X-7   

8 X-8   

9 X-9   

10 X-10   

11 X-11   

12 X-12   

13 X-13   

14 X-14   

Jumlah 9 5 

Persentase 64,3 35,7 

 

Tahap Refleksi 

 Berdasarkan hasil penilaian pada tes 

formatip di atas diperoleh data nilai siswa. 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar baru 

64,3% atau 9 dari 14 siswa yang telah 

mencapai nilai 60 ke atas. Sementara yang 

belum tuntas masih sebesar 35,7%.  

  Selanjutnya data nilai 

distribusi dan di persentasekan kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan kategori 

Kurang Baik dalam prestasi belajar adalah 

nilai 30 dan 40 dengan  frekuensi nilai 30 

adalah sebesar 0 atau sebesar (..0…%), nilai 

40 dengan frekuensi 0 atau sebesar (..0..%), 

kategori Cukup dalam prestasi belajar 

adalah nilai 50 dan 60 dengan  frekuensi 

nilai 50 adalah sebesar 5 atau (35,7%) dan 

nilai 60 dengan frekuensi 3 atau sebesar 

(21,4%), Kategori klasifikasi hasil belajar 

Baik adalah nilai 70 dan 80 dengan 

frekuensi nilai 70 adalah sebesar 3 (21,4%), 

dan nilai 80 dengan frekuensi 2 atau sebesar 

(14,3%), sedangkan klasifikasi nilai Sangat 

Baik adalah nilai 90 dan 100 dengan 

frekuensi nilai 90 adalah sebesar 1 atau 

(7,1%), dan nilai 100 dengan frekuensi 0 

atau (0%). Dari pendistribusian hasil belajar 

yang di kategorikan ini jika dibandingkan 

berdasarkan 4 kategori tersebut maka 

persentase kategori nilai Cukup adalah 

kategori yang memiliki persentase tertinggi 

yaitu nilai 50 sebesar (35,7%). Artinya hasil 

belajar siswa masih belum maksimal seperti 

yang diharapkan karena nilai 50 adalah nilai 

dibawah KKM yang telah ditetapkan oleh 

SDN 1 Batuah Artinya sebagian dari siswa 

masih belum mencapai ketuntasan belajar. 

 aktivitas guru juga terlihat dan diketahui 

dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

teman sejawat pada siklus I baru mencapai 

55,35% dan aktivitas siswa juga dalam 

pembelajaran hanya mencapai 64,3% siswa 

yang aktif.  

Berdasarkan hasil pengamatan teman 

sejawat (observer), pada pelaksanaan perbai-
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kan pembelajaran pada siklus I dengan 

menggunakan pendekatan model jigsaw 

ternyata masih belum maksimal. Hal ini ter-

lihat dari perolehan hasil belajar siswa yang 

hanya mencapai 64,3% dengan rata-rata nilai 

hanya sebesar 63,6 yang artinya belum men-

capai batas ketuntasan belajar yang ditetap-

kan yaitu 85% dan rata-rata nilai sebesar 

70,0. Sedangkan aktivitas guru mencapai 

55,35%, dan keaktifan siswa dalam pembela-

jaran mencapai 64,3% dengan kategori aktif 

namun belum mencapai kriteria yang 

ditetapkan yaitu perbaikan pembelajaran 

akan dinyatakan berhasil/ tercapai jika ting-

kat aktivitas guru dan siswa telah mencapai 

80%. 

Hal ini terjadi disebabkan karena ku-

rang maksimalnya penggunaan pendekatan 

pembelajaran model jigsaw oleh guru. seper-

ti pada kegiatan awal guru lupa memberikan 

motivasi kepada siswa, Penggunaan Metode 

dan Teknik Pembelajaran yang belum 

maksimal, serta kurangnya interaksi guru 

dan siswa, sehingga menyebabkan siswa 

cenderung tidak aktif dan mengakibatkan 

hasil belajar siswa menjadi kurang men-

galami peningkatan. 

Selanjutnya pada siklus II yang 

merupakan tindak lanjut dari hasil observasi 

siklus I, maka langkah selanjutnya yang akan 

peneliti lakukan adalah dengan memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang muncul sebagai 

upaya untuk memperbaiki tindakan dengan 

cara memotivasi, mengarahkan serta mem-

beri bimbingan melalui penggunaan pen-

dekatan model jigsaw. 

 

Kegiatan Siklus 2. 

Dalam kegiatan siklus 2 ini yang dil-

akukan oleh peneliti adalah melakukan eval-

uasi sebagai pembuktian dampak 

penggunaan model jigsaw terhadap prestasi 

belajar  matematika siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 1 Batuah. 

TABEL  5  

ANALISIS PENILAIAN SIKLUS II 

No. NAMA SISWA 
HASIL 

BELAJAR 
KETERANGAN  

1. X-1 100 Tuntas  

2. X-2 70 Tuntas 

3. X-3 100 Tuntas 

4. X-4 70 Tuntas 

5. X-5 90 Tuntas 

.6. X-6 60 Tuntas 

7. X-7 80 Tuntas  

8. X-8 80 Tuntas 

9. X-9 60 Tuntas 

10. X-10 80 Tuntas 

11. X-11 50 Tidak Tuntas 

12. X-12 80 Tuntas 

13. X-13 80 Tuntas 

14. X-14 70 Tuntas 

Jumlah  1070  

Rata-Rata 76,4  

Tuntas  13 Siswa 92,9% 

Tidak Tuntas  1 Siswa  7,1% 

  

Berdasarkan hasil evalusi kegiatan yang dilakukan oleh siswa dapat didistribusikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 
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TABEL  6 

DISTRIBUSI HASIL EVALUASI BELAJAR PADA SIKLUS II 

No. NILAI FREKUENSI PERSENTASE(%) 
Kategori Prestasi 

Belajar 

1. 100 2 14,2% 
Sangat Baik 

2. 90 1 7,1% 

3. 80 5 35,7% 
Baik 

4. 70 3 21,4% 

5. 60 2 14,2% 
Cukup 

6. 50 1 7,1% 

7. 40 - - 
Kurang 

8. 30 - - 

Total 14 Siswa 100 %  

 

TABEL 7  

HASIL OBSERVASI  AKTIFITAS GURU SIKLUS II 

No Aspek Yang Dinilai 
Skor Penilaian 

Kriteria 
1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran    √ Baik 

2 Melakukan Apersepsi    √ Baik 

3 Penyampaian Tujuan Pembelajaran    √ Baik 

4 Memotivasi siswa dalam pembelajaran    √ Baik 

5 Penggunaan alat peraga    √ Baik 

6 Penggunaan Metode &Teknik Pembelajaran    √ Baik 

7 Penguasaan Kelas Pembelajaran    √ baik 

8 
Memberi kesempatan bertanya dan tangga-

pan pada siswa 
   √ Baik 

9 Penguasaan Materi   √  Cukup baik 

10 Membimbing siswa membuat rangkuman   √  Cukup baik 

11 Memberikan Evaluasi    √ Baik 

12 Interaksi Guru dengan Siswa    √ Baik 

13 Pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu    √ Baik 

14 KBM sesuai dengan skenario dan silabus    √ Baik 

JUMLAH 6+48 = 54  

Persentase 96,42%  

 

TABEL 8 

HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA SIKLUS II 

No Nama 
KEAKTIFAN 

Aktif Pasif 

1 X-1   

2 X-2   

3 X-3   

4 X-4   
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5 X-5   

6 X-6   

7 X-7   

8 X-8   

9 X-9   

10 X-10   

11 X-11   

12 X-12   

13 X-13   

14 X-14   

Jumlah 13 1 

Persentase  92,9 7,1 

 

Refleksi. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

oleh teman sejawat, pada siklus II terjadi 

peningkatan yang signifikan dibanding-

kan dengan Silus I, baik dalam hal Ak-

tivitas siswa dan guru dalam proses pem-

belajaran, maupun dalam hal ketuntasan 

belajarnya. 

Dari frekuensi data tersebut 

diketahui kategori Kurang Baik dalam 

prestasi belajar adalah nilai 30 dan 40 

dengan  frekuensi nilai 30 adalah sebesar 

0 atau sebesar (..0…%), nilai 40 dengan 

frekuensi 0 atau sebesar (..0..%), kategori 

Cukup dalam prestasi belajar adalah 

nilai 50 dan 60 dengan  frekuensi nilai 50 

adalah sebesar 1 atau (7,1%) dan nilai 60 

dengan frekuensi 2 atau sebesar (14,2%), 

Kategori klasifikasi hasil belajar Baik 

adalah nilai 70 dan 80 dengan frekuensi 

nilai 70 adalah sebesar 3 (21,4%), dan 

nilai 80 dengan frekuensi 5 atau sebesar 

(35,7%), sedangkan klasifikasi nilai 

Sangat Baik adalah nilai 90 dan 100 

dengan frekuensi nilai 90 adalah sebesar 

1 atau (7,1%), dan nilai 100 dengan frek-

uensi 2 atau sebesar (14,2%). Dari 

pendistribusian hasil belajar yang di 

kategorikan ini jika dibandingkan dengan 

siklus I maka persentase kategori nilai 

Baik adalah kategori yang memiliki 

persentase tertinggi yaitu nilai 80 sebesar 

(35,7%). Sesangkan kategori Sangat 

Baik juga telah mencapai masing-masing 

persentase sebesar 7,1 % dan 14,2% 

Artinya hasil belajar siswa telah 

meningkat secara signifikan 

dibandingkan siklus I, karena nilai 

dengan frekuensi terbanyak adalah 

kategori Nilai Baik adalah 80 dengan 

persentase 35,7% kemudian Kategori 

Sangat Baik juga mengalami peningkatan 

yaitu masing-masing nilai 90 dan 100 

diperoleh sebesar (7,1%) nilai 90 dan 

(14,2%) siswa mendapatkan nilai 100, 

yang artinya hampir semua siswa kelas V 

SDN 1 Batuah telah mencapai nilai di 

atas KKM yang telah ditetapkan oleh 

SDN 1 Batuah. 

Ketuntasan belajar siswa juga 

mengalami peningkatan dimana pada 

siklus I ketuntasan belajar siswa hanya 

mencapai 64,3% sedangkan pada siklus 

II meningkat secara signifikan menjadi 

92,9% atau 13 siswa dari 14 siswa telah 

mencapai ketuntasan belajar matematika 

khususnya pada materi pokok simetri 

lipat dan simetri putar. 
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Selain itu aktivitas guru juga 

mengalami peningkatan, dimana pada 

siklus I hanya mencapai 55,35% 

sedangkan pada siklus II telah meningkat 

menjadi 96,42% dan aktivitas siswa juga 

dalam pembelajaran telah meningkat, 

dimana pada siklus I hanya mencapai 

64,3% siswa yang aktif sedangkan pada 

siklus II dapat dikatakan hampir semua 

siswa telah aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dengan model jigsaw, 

karena keaktifan siswa pada siklus II 

telah mencapai 92,9%.  

Berdasarkan data di atas, 

ditunjukkan dengan hasil yang dilakukan 

pada siklus 2 ini, menunjukkan hasil 

belajar siswa jauh lebih meningkat jika 

dibandingkan dengan kegiatan 

sebelumnya baik pada data hasil belajar 

pra siklus maupun siklus I. Terlihat 

banyak siswa lebih cepat memahami 

materi yang diberikan oleh guru, hal ini 

dikarenakan aktivitas guru dan aktivitas 

siswa juga meningkat sehingga hasil 

belajar siswa tersebut jauh lebih baik 

dibandingkan kegiatan sebelumnya.  

Berdasarkan hasil pengolahan da-

ta tersebut diatas, maka refleksi yang 

disampaikan oleh peneliti adalah :  

a. Model jigsaw sangat cocok 

digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran matematika 

untuk siswa kelas V Sekolah Dasar. 

b. Dengan mengimplementasikan model 

jigsaw dalam pembelajaran, kegiatan 

belajar mengajar sangat efektif se-

hingga dapat mempengaruhi hasil 

belajar yang diperoleh oleh siswa se-

bagai pembelajar. 

c. Prestasi belajar siswa dalam mengi-

kuti kegiatan belajar matematika un-

tuk siswa kelas V Sekolah Dasar, 

sangat dipengeruhi oleh model pem-

belajaran yang disampaikan oleh 

guru. Hal ini dibuktikan oleh model 

jigsaw yang dilakukan oleh peneliti 

dalam menyampaikan materi “Sime-

tri Lipat dan Simetri Putar” kepada 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

1 Batuah. 

 

Dengan demikian dapat dipastikan 

bahwa selama kegiatan pembelajaran dengan 

model jigsaw, pencapaian hasil belajar siswa 

lebih baik dibandingkan dengan strategi 

yang tradisional. Artinya kegiatan pembela-

jaran disekolah selama ini masih didasari 

paradigma lama bahwa pengetahuan meru-

pakan perangkat fakta – fakta yang harus 

dihafal. Kelas masih berfokus pada guru se-

bagai sumber utama pengetahuan (teacher 

Centered), kemudian ceramah menjadikan 

pilihan utama strategi belajar. Namun 

demikian sebaliknya untuk model jigsaw 

memungkinkan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran lebih efektif (student 

centered). 

 

B.  Pembahasan. 

Berdasarkan pada rumusan masalah 

yang disampaikan pada Bab I maka dalam 

pembahasan ini akan dijawab permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah dampak penggunaan mod-

el jigsaw dalam pembelajaran terhadap 

prestasi belajar “Simetri Lipat dan Simetri 

Putar” pada siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 1 Batuah? Model jigsaw berdam-

pak positif pada upaya peningkatan pres-

tasi belajar materi pokok“Simetri Lipat 

dan Simetri Putar” siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 1 Batuah Tahun Pelajaran 

2017/2018.  Hal ini dibuktikan pada 

kegiatan belajar mengajar yang telah dil-

akukan melalui beberapa siklus kegiatan. 

Dampak positif penggunaan model jigsaw 

diantaranya : 

1) Siswa lebih termotivasi dalam bela-

jar. 

2) Siswa lebih kreatif dan aktif dalam 

kegiatan belajar. 

3) Siswa lebih berani mengemukakan 

dan menjawab pertanyaan – pertan-

yaan. 

4) Siswa lebih bertanggung jawab. 

5) Prestasi belajar lebih meningkat. 

Disisi lain dampak positif dari 
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model jigsaw ini adalah guru akan lebih 

aktif serta dapat meningkatkan wawasan 

pengetahuan yang disampaikan kepada 

siswa, sehingga guru akan memiliki ke-

mampuan yang lebih profesional. 

Disamping itu siswa yang lebih kreatif 

dan mempunyai kemampuan lebih akan 

merasa baik dibandingkan dengan siswa 

dibawahnya. 

 

b. Apakah dengan mengimplementasikan 

model jigsaw dalam belajar “Simetri 

Lipat dan Simetri Putar” dapat mening-

katkan prestasi belajar siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 1 Batuah? Dengan 

mengimplementasikan model jigsaw da-

lam pembelajaran dapat berpengaruh ter-

hadap peningkatan prestasi belajar yang 

dilakukan oleh siswa kelas V Sekolah Da-

sar Negeri 1 Batuah pada Tahun Pelajaran 

2017/2018. Hal ini dibuktikan hasil eval-

uasi belajar yang dilakukan oleh siswa 

melalui beberapa siklus.  

 Siklus 1 didapatkan data nilai 

distribusi dan di persentasekan kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan kategori Ku-

rang Baik dalam prestasi belajar adalah 

nilai 30 dan 40 dengan  frekuensi nilai 30 

adalah sebesar 0 atau sebesar (..0…%), 

nilai 40 dengan frekuensi 0 atau sebesar 

(..0..%), kategori Cukup dalam prestasi 

belajar adalah nilai 50 dan 60 dengan  

frekuensi nilai 50 adalah sebesar 5 atau 

(35,7%) dan nilai 60 dengan frekuensi 3 

atau sebesar (21,4%), Kategori klasifikasi 

hasil belajar Baik adalah nilai 70 dan 80 

dengan frekuensi nilai 70 adalah sebesar 3 

(21,4%), dan nilai 80 dengan frekuensi 2 

atau sebesar (14,3%), sedangkan 

klasifikasi nilai Sangat Baik adalah nilai 

90 dan 100 dengan frekuensi nilai 90 

adalah sebesar 1 atau (7,1%), dan nilai 

100 dengan frekuensi 0 atau (0%). Dari 

pendistribusian hasil belajar yang di 

kategorikan ini jika dibandingkan 

berdasarkan 4 kategori tersebut maka 

persentase kategori nilai Cukup adalah 

kategori yang memiliki persentase 

tertinggi yaitu nilai 50 sebesar (35,7%). 

Artinya hasil belajar siswa masih belum 

maksimal seperti yang diharapkan karena 

nilai 50 adalah nilai dibawah KKM yang 

telah ditetapkan oleh SDN 1 Batuah 

Artinya sebagian dari siswa masih belum 

mencapai ketuntasan belajar. 

Hal ini terjadi disebabkan karena 

kurang maksimalnya penggunaan 

pendekatan pembelajaran model jigsaw 

oleh guru. seperti pada kegiatan awal guru 

lupa memberikan motivasi kepada siswa, 

Penggunaan Metode dan Teknik 

Pembelajaran yang belum maksimal, serta 

kurangnya interaksi guru dan siswa, 

sehingga menyebabkan siswa cenderung 

tidak aktif dan mengakibatkan hasil 

belajar siswa menjadi kurang mengalami 

peningkatan. 

Sedangkan pada Siklus 2 terlihat 

hasil belajar jauh lebih meningkat, seperti 

pada hasil belajar dengan kategori 

Kurang Baik dalam prestasi belajar 

adalah nilai 30 dan 40 dengan  frekuensi 

nilai 30 adalah sebesar 0 atau sebesar 

(..0…%), nilai 40 dengan frekuensi 0 atau 

sebesar (..0..%), kategori Cukup dalam 

prestasi belajar adalah nilai 50 dan 60 

dengan  frekuensi nilai 50 adalah sebesar 

1 atau (7,1%) dan nilai 60 dengan 

frekuensi 2 atau sebesar (14,2%), 

Kategori klasifikasi hasil belajar Baik 

adalah nilai 70 dan 80 dengan frekuensi 

nilai 70 adalah sebesar 3 (21,4%), dan 

nilai 80 dengan frekuensi 5 atau sebesar 

(35,7%), sedangkan klasifikasi nilai 

Sangat Baik adalah nilai 90 dan 100 

dengan frekuensi nilai 90 adalah sebesar 1 

atau (7,1%), dan nilai 100 dengan 

frekuensi 2 atau sebesar (14,2%). Dari 

pendistribusian hasil belajar yang di 

kategorikan ini jika dibandingkan dengan 

siklus I maka persentase kategori nilai 

Baik adalah kategori yang memiliki 

persentase tertinggi yaitu nilai 80 sebesar 

(35,7%). Sesangkan kategori Sangat Baik 

juga telah mencapai masing-masing 

persentase sebesar 7,1 % dan 14,2% 

Artinya hasil belajar siswa telah 

meningkat secara signifikan dibandingkan 
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siklus I, karena nilai dengan frekuensi 

terbanyak adalah kategori Nilai Baik 

adalah 80 dengan persentase 35,7% 

kemudian Kategori Sangat Baik juga 

mengalami peningkatan yaitu masing-

masing nilai 90 dan 100 diperoleh sebesar 

(7,1%) nilai 90 dan (14,2%) siswa 

mendapatkan nilai 100, yang artinya 

hampir semua siswa kelas V SDN 1 

Batuah telah mencapai nilai di atas KKM 

yang telah ditetapkan oleh SDN 1 Batuah. 

Ketuntasan belajar siswa juga 

mengalami peningkatan dimana pada 

siklus I ketuntasan belajar siswa hanya 

mencapai 64,3% sedangkan pada siklus 

II meningkat secara signifikan menjadi 

92,9% atau 13 siswa dari 14 siswa telah 

mencapai ketuntasan belajar matematika 

khususnya pada materi pokok simetri 

lipat dan simetri putar.  

Ini berarti bahwa perbaikan 

pembelajaran siklus II dapat dikatakan 

tuntas atau berhasil karena siswa yang 

memperoleh nilai 60 dengan dengan 

kriteria keberhasilan siswa dikatakan 

tuntas jika mencapai ketuntasan belajar 

klasikal sebesar (85%) dan nilai rata-rata 

sebesar 70 sebagai batas ketuntasan 

belajar yang telah ditetapkan telah 

dicapai bahkan melebihi batas 

ketuntasan yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar (92,9%) dengan rata-rata nilai 

sebesar 76,4. 

  Selain itu aktivitas guru juga 

mengalami peningkatan, dimana pada 

siklus I hanya mencapai 55,35% 

sedangkan pada siklus II telah meningkat 

menjadi 96,42% dan aktivitas siswa juga 

dalam pembelajaran telah meningkat, 

dimana pada siklus I hanya mencapai 

64,3% siswa yang aktif sedangkan pada 

siklus II dapat dikatakan hampir semua 

siswa telah aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dengan model jigsaw, 

karena keaktifan siswa pada siklus II 

telah mencapai 92,9%. Artinya aktivitas 

dalam proses belajar belajar baik guru 

maupun siswa juga telah dicapai bahkan 

melebihi dari target yang ditetapkan.  

Dari kedua kegiatan siklus terse-

but menunjukkan bahwa pada setiap si-

klus, kegiatan selalu  mengalami pening-

katan baik prestasi aktivitas belajar yang 

diperoleh. Dengan demikian dapat disim-

pulkan bahwa model jigsaw memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pen-

ingkatan prestasi belajar siswa di kelas V 

SDN 1 Batuah pada mata pelajaran ma-

tematika materi pokok “Simetri Lipat dan 

Simetri Putar” khususnya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan 

hasil penelitian ini, dapat peneliti sim-

pulkan : 

  Model jigsaw dapat mening-

katkan prestasi dan aktivitas belajar 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Hal ini 

dibuktikan dengan semakin 

meningkatnya hasil belajar siswa kelas V 

SD Negeri 1 Batuah, yang terdaftar pada 

semester II tahun pelajaran 2017/2018, 

jika dibandingkan dari sebelum 

pemberian tindakan yaitu ketuntasan 

belajar siswa hanya mencapai 42,9% atau 

baru 6 dari 14 siswa yang mencapai 

KKM yaitu 60. Sedangkan setelah 

pemberian tindakan, hasil belajar siswa 

kelas V menunjukkan adanya 

peningkatan yang signifikan yaitu 

menjadi 64,3% pada siklus I, kemudian 

meningkat lagi pada siklus II menjadi 

92,9%. Disamping peningkatan prestasi 

atau hasil belajar, aktivitas siswa dan 

guru juga terlihat aktif, hal ini dibuktikan 

dengan peningkatan aktivitas baik siswa 

maupun guru dalam proses pembelajaran 

telah mencapai bahkan melebihi dari 

target yang telah ditetapkan sebagaimana 

yang telah dipaparkan dalam pembahasan 

penelitian. 

 

Saran 

Supaya pembelajaran lebih efek-

tif dan lebih meningkatkan keaktifan 

siswa, hal-hal yang perlu diperhatikan 

oleh guru khususnya Guru Sekolah Dasar 
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hendaknya mempertimbangkan pem-

berian materi pembelajaran dengan 

mengenalkan kepada siswa melalui 

berbagai macam model pembelajaran. 

Salah satunya adalah model jigsaw. 

Karena pendekatan pembelajaran model 

jigsaw telah terbukti mampu 

meningkatkan prestasi maupun aktivitas 

belajar siswa. 
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