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ABSTRAK 

 

 
 Kecenderungan siswa di SMP N 8 Pekalongan yang tidak mau bertanya 

kepada guru meskipun mereka belum mengerti, sangat mempengaruhi proses 
pembelajaran dan hasil pembelajaran. Metode pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Jigsaw merupakan metode pembelajaran yang mengelompokkan 
siswa dalam kelompok-kelompok kecil sehingga siswa dapat belajar bersama dan 

yang menjadi tutor adalah teman mereka sendiri. Dalam hal ini, jika ada bagian 
materi yang belum dimengerti mereka dapat bertanya pada teman mereka sendiri.  

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan metode 
pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa serta  bagaimana evaluasi kerja guru dan proses belajar siswa 
dengan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VII B 
MP N 8 Pekalongan pada pokok bahasan segitiga. 

 Subyek dari penelitian ini adalah peserta didik kelas VII B SMP N 8 
Pekalongan tahun pelajaran 2007/2008 dengan 40 peserta didik yang terdiri 19 

peserta didik laki-laki dan 21 peserta didik perempuan. Kelas dibagi menjadi 10 
kelompok belajar, dengan satu kelompok terdiri dari 4 orang peserta didik. Setelah 

dikenai tindakan diberikan tes formatif. Hasil rata-rata nilai pada tes formatif 
dibandingkan dengan indikator keberhasilan. Selama proses pembelajaran 

dilakukan observasi baik untuk guru maupun peserta didik dengan menggunakan 
pedoman observasi sistematik. 

 Berdasarkan hasil tes formatif pada siklus 1 diperoleh nilai rata-rata 
peserta didik sebesar 60,88 dengan ketuntasan klasikal 50 %,hasil tes formatif 

pada siklus 2 diperoleh nilai rata-rata peserta didik sebesar 64,00 dengan 
ketuntasan klasikal 75 %, dan hasil tes formatif pada siklus 3 diperoleh nilai rata-

rata peserta didik sebesar 67,75 dengan ketuntasan klasikal 90 %. Dari hasil 
observasi dapat diketahui bagaimana evaluasi kerja guru selalu melakukan 

perubahan kearah perbaikan dan dapat diketahui pula sikap siswa yang 
bersemangat dalam belajar matematika. Hal ini menunjukan bahwa model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar 
peserta didik kelas VII B MP N 8 Pekalongan pada pokok bahasan segitiga.  

 Jadi disarankan agar model pembelajaran Cooperative Learning tipe 
Jigsaw diterapkan dalam proses pembelajaran sebagai salah satu alternatif metode 

pembelajaran, karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

 

 

 

 

 

 


