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ABSTRAK 

Pitadjeng. 2008. Keefektifan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 
Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran pada Penjumlahan 
Pecahan di Kelas IV SD. Tesis. Program Studi Pendidikan Matematika 
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. 
Sri Mulyani ES, M. Pd., Pembimbing II: Dra. Nur Karomah D, M. Si.  

 
Kata kunci: keefektifan, pembelajaran berbasis masalah, jigsaw,  

CD pembelajaran. 
 

Pembelajaran pecahan khususnya operasi pecahan di SD selama ini belum 
dapat memberikan hasil belajar yang optimal. Diharapkan dengan PBM bernuansa 
Jigsaw berbantuan CD Pembelajaran proses belajar siswa meningkat dan hasil 
belajarnya menjadi optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki 
keefektifan model pembelajaran PBM bernuansa Jigsaw berbantuan CD 
Pembelajaran (Model I) dan PBM bernuansa Jigsaw (Model II). Pada penelitian 
ini model pembelajaran disebut efektif jika (1) prestasi belajar siswa mencapai 
standar KKM 65, (2) prestasi, aktivitas, kreatifitas, dan sikap siswa dari model 
pembelajaran lebih tinggi dari konvensional, dan (3) ada pengaruh aktivitas, 
kreatifitas, dan sikap terhadap prestasi siswa dari model pembelajaran. Rumusan 
masalah: (1) apakah prestasi belajar dari kedua model pembelajaran yang diteliti 
mencapai ketuntasan > 65? (2) apakah ada perbedaan prestasi, aktivitas, 
kreatifitas, dan sikap siswa dari ketiga model pembelajaran? (3) apakah ada 
pengaruh kreatifitas, aktifitas, dan sikap terhadap prestasi dari kedua model 
pembelajaran yang diteliti? Populasi penelitian: siswa kelas IV dari SD-SD 
Kampus di Kota Semarang yang mempunyai lab komputer. Sampel penelitian: 3 
dari 4 kelas IV di SD Koalisi Nasional 01, 03, 07 Ngaliyan Semarang. Pemilihan 
kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan random sampling (undian kelas). 
Pengambilan data melalui eksperimen. Kelas eksperimen pertama (E1) dengan 
Model I, kelas eksperimen kedua (E2) dengan Model II, dan kelas kontrol dengan 
konvensional. Cara pengumpulan data: tes, pengamatan, dan angket. Analisis 
data: uji banding one-way anava yang dilanjutkan dengan HSD0,05 Sceffe serta 
analisis regresi linear ganda. Variabel penelitian: prestasi belajar, aktivitas, 
kreatifitas, dan sikap siswa. Hipotesis penelitian: (1) Prestasi belajar dari kedua 
model pembelajaran yang diteliti mencapai ketuntasan > 65. (2) Ada perbedaan 
prestasi, aktivitas, kreatifitas, dan sikap siswa dari ketiga model pembelajaran. (3) 
Ada pengaruh kreatifitas, aktifitas, dan sikap terhadap prestasi belajar dari Model 
I dan dari Model II. Hasil penelitian: (1) prestasi belajar dari Model I mencapai 
ketuntasan > 65, (2) prestasi belajar dari Model II mencapai ketuntasan = 65, (3) 
ada pengaruh kreatifitas, aktifitas, dan sikap siswa terhadap prestasi belajar dari 
Model I sebesar 40,3% dan dari Model II sebesar 58,7%. Kesimpulan penelitian: 
(1) Model I merupakan model pembelajaran yang sangat efektif, (2) Model II 
merupakan model pembelajaran yang efektif. Saran: (1) para guru SD sebaiknya 
menggunakan Model I pada pembelajarannya, (2) bagi sekolah yang belum 
mempunyai lab computer atau CD pembelajaran dapat menggunakan Model II. 
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ABSTRACT 
 
Pitadjeng. 2008. The Effectiveness of Problem-Based Learning with Jigsaw 

Orientation and Assisted with Learning CDs to Teach Fraction Addition for 
Grade IV of Primary School. Thesis. Mathematics Education. Postgraduate 
Program of Semarang State University. Advisors I: Prof. Dr. Sri Mulyani M. 
Pd., and Advisors II: Dra. Nur Karomah D, M. Si. 

 
Key words: effectiveness, problem-based learning, jigsaw, learning CD. 
 

The learning activities to teach fraction operation in Primary School have 
not reached optimal learning achievement. The use of teaching and learning 
activities with Jigsaw orientation assisted with learning CDs will improve the 
students' learning process and achievement. This study is meant to examine the 
effectiveness of the teaching and learning process with jigsaw orientation and 
assisted with learning CDs (Model I), and the teaching and learning process with 
jigsaw orientation (Model II). Learning is said to be effective when (1) the 
students' learning achievement meet the minimum mastery level of 65, (2) the 
students' achievement activities, creativity, and attitudes in this learning model are 
higher than that in the conventional learning, and (3) there is some effect of the 
students' activities, creativity, and attitudes on their learning achievement. The 
problems are formulated as follows: (1) does the students' learning achievement 
improve the two models meet the minimum mastery level of >65? (2) Is there any 
difference in students' achievement, activities, creativity, and attitudes of the three 
learning model? (3) Is there any effect of the students' activities, creativity, and 
attitudes on their learning achievement in the two models under study? The 
population consisted of all Grade IV students of Primary Schools in Semarang 
equipped with a computer laboratory. The sample was 3 out of 4 Grade IV classes 
of National Coalition Primary School 01, 03, 07 Ngaliyan of Semarang. The 
experimental class and the control class were selected by using a random 
sampling technique. The data were taken from the experiment. First experimental 
class (E1) was taught by using Model I, second experimental class (E2) was taught 
by using Model II, and the control class was taught by using a conventional 
model. The data were collected by using tests, observation, and questionnaires. 
Data analysis includes one way anava comparison test, followed by HSD0.05 
Sceffe and multiple linear regression analysis. The variables of the study were 
learning achievement, activities, creativity, and attitudes of the students. The 
hypotheses of the study were (1) the achievement of the students taught by two 
learning models meet the requirement of mastery level of >65, (2) there is a 
difference in the students' achievement, activities, creativity, and attitudes from 
three learning models and (3) there is some effect of the students' activities, 
creativity, and attitudes on their learning achievement in Model I and Model II. 
The results of the study show that (1) the students' learning achievement from 
Model I meets the minimum mastery level of >65 (2) the students' learning 
achievement from Model II meet the minimum mastery level of >65 (3) there is 
some effect of students activities, creativity, and attitudes on their learning 
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achievement of Model I at 40.3% and of Model II at 58.7%. It can be concluded 
that (1) Model I is a very effective model of learning; (2) Model II is an effective 
model of learning. It is suggested that (1) teachers use Model I in their teaching 
and learning, (2) for schools with no computer facilities and learning CDs Model 
II can be used. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

1.3 Latar Belakang Masalah 

Banyak siswa SD yang masih mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika, khususnya pada materi pecahan. Temuan hasil penelitian Soedjadi 

menunjukkan bahwa di jenjang pendidikan dasar salah satu masalah yang 

menonjol masih berkisar pada materi pecahan. Demikian juga Alhadad dalam 

penelitiannya menemukan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan belajar 

pecahan. Ditemukan bahwa 60% siswa kelas V SD tidak dapat menentukan 

pecahan yang senilai dalam penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda 

(Khabibah, 2005). 

Kesulitan belajar pecahan juga dialami oleh siswa-siswa SD di daerah 

kota Semarang, seperti temuan dari hasil penelitian Pitadjeng dan Wahyuningsih 

(2003). Hampir semua siswa kelas V SD Sekaran 02 Semarang mengalami 

kesulitan dalam menjumlahkan pecahan dan mengalikan pecahan meskipun masih 

terbatas mengalikan pecahan  dengan bilangan cacah. Demikian juga pernyataan 

para guru SD yang mengajar di wilayah kota Semarang tentang kesulitan belajar 

matematika para siswanya. Mereka rata-rata menyatakan bahwa salah satu materi 

matematika yang dirasa sulit bagi siswanya adalah tentang pecahan. 

Dari hasil observasi terhadap lomba Matematika bagi siswa SD sekota 

Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan “Sanggar Aksara” pada tanggal 15 

Februari 2004, didapat data bahwa peserta lomba yang draw untuk mendapatkan 
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kejuaraan dengan kemampuan 96% menyelesaikan soal inti (dalam bentuk 

obyektif tes), setelah dites dengan pemecahan masalah maksimal hanya mampu 

menyelesaikan 50%. Sedangkan peserta lomba yang draw dengan kemampuan 

menyelesaikan soal inti lebih rendah, hasil tes pemecahan masalahnya juga lebih 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa topik pemecahan masalah bagi siswa SD 

merupakan topik yang lebih sulit jika dibandingkan dengan topik-topik yang lain 

dalam pelajaran matematika. 

Penyebab kesulitan belajar matematika yang dialami oleh para siswa 

antara lain adalah: (1) Siswa tidak sepenuhnya mengerti pada materi matematika 

yang dipelajari. Hal ini terjadi antara lain disebabkan materi yang mereka pelajari 

adalah konsep matematika yang abstrak. Menurut Hermes semua konsep-konsep 

matematika memiliki sifat yang abstrak sebab hanya ada dalam pikiran manusia. 

Hanya pikiran yang dapat “melihat” obyek matematika. Karena siswa SD masih 

pada tahap operasi konkret, maka pikiran mereka masih belum mampu “melihat” 

objek matematika tanpa bantuan hal yang konkret; dan (2) Cara guru mengajarkan 

matematika (Khabibah, 2005). 

Hasil wawancara terhadap 103 guru SD (mahasiswa S1 PGSD UT Pokjar 

Kendal) tentang model pembelajaran yang biasa dipakai mereka dalam mengajar 

siswa SD, menyatakan bahwa 100% dari mereka memakai metode ekspositorik. 

Demikian pula hasil observasi mahasiswa PGSD yang PPL di SD di daerah Kota 

Semarang, hampir 100% guru SD mengajar siswanya dengan metode ekspositorik 

dengan menggunakan alat peraga untuk membantu siswa memahami konsep 

matematika. Cara mengajar mereka disebut dengan cara konvensional.  
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Situasi tersebut sesuai dengan pernyataan Marpaung yang menyatakan 

bahwa proses pembelajaran di sekolah didominasi oleh golongan yang 

memandang matematika sebagai produk yang sudah ada dan perlu ditransfer ke 

pikiran anak. Pembelajaran seperti itu dapat mengakibatkan anak belajar hanya 

dengan hafalan daripada belajar bermakna. Sedangkan menurut Schoenfeld 

metode mengajar yang terfokus pada buku pegangan mendorong perkembangan 

pengetahuan prosedural siswa yang penggunaannya terbatas pada situasi sekolah. 

Hal ini menyebabkan kurangnya kemampuan siswa untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah diuraikan di atas (Khabibah, 

2005).  

Banyak metode mengajar dan pendekatan mengajar yang efisien untuk 

membantu siswa dalam memahami matematika. Menurut Muijs (2008), yang 

dimaksud dengan pengajaran yang efektif (effektive teaching) di sini adalah 

pengajaran yang menghasilkan prestasi belajar yang tinggi. Pengajaran 

matematika yang efektif melibatkan pengajaran antara lain untuk memahami, 

menggunakan problem-solving, maupun rote learning (mempelajari setiap hal di 

luar kepala). Salah satu dari pengajaran yang menggunakan problem-solving 

adalah pembelajaran berbasis masalah (PBM) atau problem based instruction 

(PBI). 

Menurut Arends (1997), pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik 

dan bermakna dengan tujuan untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, 
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mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Dengan demikian secara garis 

besar, pada pembelajaran berbasis masalah guru menyajikan kepada siswa 

masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan bagi 

mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. 

Pembelajaran kooperatif model Jigsaw merupakan salah satu alternatif 

untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Hal ini 

sangat mungkin terjadi karena dalam pembelajaran model Jigsaw setiap siswa 

mendapat tugas dan kesempatan untuk menjelaskan suatu topik tertentu kepada 

teman sekelompoknya. 

Menurut Arends (1997), pembelajaran model Jigsaw menuntut setiap 

siswa untuk bertanggung jawab atas ketuntasan bagian pelajaran yang harus 

dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok lainnya. 

Tanggung jawab ini memaksa mereka untuk belajar/mempersiapkan diri dalam 

memahami dan menguasai materi yang akan dipresentasikan. 

Simpulan dari hasil penelitian Widada (1998) menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran kooperatif Jigsaw mampu 

mengurangi kecenderungan guru untuk mendominasi kegiatan pembelajaran 

melalui ceramah, serta mampu membawa siswa untuk mendominasi kegiatan 

pembelajaran. Jadi dengan pembelajaran kooperatif Jigsaw diharapkan keaktifan 

siswa meningkat dan akhirnya hasil belajarnya meningkat. 

Dengan kemajuan teknologi komputer yang berkembang terus, sangat 

dimungkinkan proses belajar-mengajar dapat dibantu dengan komputer. Pada saat 

ini, komputer tidak sekedar sebagai alat bantu administrasi saja, tetapi telah 
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memasuki dunia pembelajaran. Dengan perangkat lunak (software) dan perangkat 

kerasnya yang semakin maju, komputer dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

proses belajar-mengajar. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

komputer sebagai multimedia dapat digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar 

(Dwijanto, 2007). Dari hasil observasi, lebih dari 50% SD-SD di kota Semarang 

yang bekerjasama dengan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 

dan pelatihan/pendidikan penggunaan komputer bagi siswanya. Dengan 

memberikan les dasar komputer pada siswa SD yang dimasukkan pada pelajaran 

ekstra kurikuler, perusahaan ini memasok komputer pada sekolah. Dengan 

demikian penggunaan komputer untuk pendidikan sudah bukan hal yang asing 

bagi siswa-siswa SD tersebut. 

Melihat beberapa hasil penelitian serta hasil observasi tersebut di atas, 

perlu diupayakan solusinya agar ada peningkatan prestasi belajar siswa pada 

bidang matematika, khususnya pada materi pecahan. Selain itu diperlukan juga 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu 

diupayakan adanya perbaikan strategi membelajarkan pecahan di SD, agar dapat 

mencapai prestasi belajar yang optimal. Salah satu alternatifnya  adalah dengan 

model Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 

Pembelajaran. 

Hal tersebut di atas sangat memungkinkan, karena pada model pem-

belajaran tersebut menggunakan model Jigsaw yang membuat keaktifan siswa 

dalam belajar meningkat, pemahamannya meningkat, sehingga prestasi belajarnya 

juga meningkat. Pada pembelajaran ini juga menggunakan pendekatan di mana 
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siswa dihadapkan pada masalah otentik dan bermakna yang dapat memberikan 

kemudahan bagi mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Dengan 

demikian diharapkan kemampuan mereka dalam meneliti dan menemukan jadi 

meningkat, sehingga prestasi belajarnya pun meningkat. Pada model ini juga 

digunakan alat peraga yang sesuai untuk pembelajaran pecahan. Dengan 

menggunakan CD Pembelajaran dan alat peraga, siswa belajar dengan melibatkan 

lebih dari satu indera, yaitu penglihatan (mata), pendengaran (telinga), dan peraba 

(tangan). Penggunaan media seperti ini sesuai dengan pendapat Schramm (1984: 

39) yang menyatakan bahwa penggunaan media yang melibatkan lebih dari satu 

indera pada diri siswa akan lebih baik daripada menggunakan sarana 

pembelajaran yang hanya merangsang satu indera. Lain daripada itu, dengan 

media tersebut, siswa SD yang menurut Piaget masih pada tahap operasi konkret, 

lebih dapat memahami konsep matematika yang abstrak, dalam hal ini adalah 

konsep operasi pecahan. 

CD Pembelajaran termasuk media pembelajaran yang berbantuan 

komputer. Yang dimaksud CD Pembelajaran pada pembahasan ini adalah CD 

yang berisikan pembelajaran konsep operasi pecahan di SD, yang dikemas dalam 

pembelajaran berbasis masalah, yang berupa gambar-gambar yang bergerak, tulis-

an, dan suara yang mengiringi gerakan dan tulisan tersebut. 

Melalui CD Pembelajaran siswa dapat belajar dan berlatih berulang-

ulang menurut tuntunan dari CD. Mereka belajar melalui gambar atau gerakan 

yang dilihat, tuntunan narasi yang didengar, serta melaksanakan tuntunan tersebut 

untuk berlatih menyelesaiakan masalah yang dihadapi. Dengan adanya CD 
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Pembelajaran, setiap siswa dapat belajar sendiri melalui tuntunan dari CD di 

rumah didampingi orang tua maupun di kelas didampingi guru, sehingga 

kesempatan mereka untuk belajar dan berlatih bertambah banyak. Mereka juga 

dapat mengulang mempelajari lagi jika belum memahami. Kesempatan belajar 

dan berlatih yang bertambah, diharapkan hasil belajar mereka menjadi meningkat. 

Hal ini sesuai dengan “hukum latihan” menurut Thorndike (Karso, 1999) yang 

menyatakan bahwa jika hubungan stimulus-respon sering terjadi, maka hubungan 

akan semakin kuat. Dengan kata lain, stimulus dan respon memiliki hubungan 

satu sama lain secara kuat jika proses pengulangan sering terjadi. 

Selain CD Pembelajaran juga digunakan alat peraga kartu-kartu pecahan 

(Fraction Number Card Set). Penggunaan alat peraga ini memberikan kesempatan 

siswa memanipulasi benda-benda konkret untuk membantu memahami konsep-

konsep pecahan yang abstrak. Salah satu temuan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Pitadjeng dan Wahyuningsih (Pitadjeng, 2006) menyatakan bahwa bagi 

siswa SD, memanipulasi benda konkret untuk belajar tak ubahnya seperti bermain 

yang asyik dan menyenangkan. Menurut Kline (Dryden & Vos, 2002), belajar 

akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Jadi dengan 

memanipulasi benda konkret diharapkan belajar siswa menjadi efektif karena 

dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan tersebut 

di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tentang  “Keefektifan 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 

Pembelajaran pada Penjumlahan Pecahan Di Kelas IV SD” 
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1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, diidentifikasi masalah berikut ini. 

1.3.1 Hasil belajar topik pecahan khususnya pada penjumlahan pecahan dan 

pemecahan masalah siswa klas IV SD masih rendah. 

1.3.1 Penyebab kesulitan belajar siswa SD karena karakteristik matematika  yang 

abstrak dan strategi pembelajaran yang digunakan guru. 

1.3.1 Diperlukan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa yang meliputi kreatifitas, aktivitas, sikap, dan prestasi belajar. Untuk 

itu dicobakan model Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa Jigsaw 

Berbantuan CD Pembelajaran (Model I) dan Pembelajaran Berbasis 

Masalah Bernuansa Jigsaw (Model II). 

1.3.1 Perlu diketahui apakah rata-rata ketuntasan belajar dari kelas dengan Model 

I dan Model II lebih tinggi dari standar KKM yaitu 65 dengan ketuntasan 

klasikal 75%. 

1.3.1 Perlu diketahui adanya perbedaan prestasi belajar, aktivitas, kreatifitas, dan 

sikap siswa dari antara Model I,  Model II, dan pembelajaran konvensional 

(Model III) tentang penjumlahan pecahan pada siswa kelas IV SD. 

1.3.1 Perlu diketahui adanya pengaruh kreatifitas, aktifitas, dan sikap siswa 

terhadap prestasi belajar pada PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 

Pembelajaran (Model I) dan pada PBM Bernuansa Jigsaw (Model II). 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut di atas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1.3.1 Apakah prestasi dari Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa 

Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran (Model I) dapat mencapai tingkat 

tuntas belajar yang lebih tinggi dari 65? 

1.3.2.Apakah prestasi dari Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa Jigsaw 

(Model II) dapat mencapai tingkat tuntas belajar yang lebih tinggi dari 65? 

1.3.3.Apakah ada perbedaan hasil belajar yang meliputi prestasi belajar, 

aktivitas, kreatifitas, dan sikap siswa tentang operasi penjumlahan 

pecahan pada siswa kelas IV SD dari antara Pembelajaran Berbasis 

Masalah Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran (Model I), 

Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa Jigsaw (Model II), dan 

Pembelajaran Konvensional (Model III)? 

1.3.4.Apakah ada pengaruh kreatifitas, aktifitas, dan sikap siswa terhadap 

prestasi belajar (kemampuan matematik) pada siswa dengan 

Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 

Pembelajaran (Model I)? 

1.3.5.Apakah ada pengaruh kreatifitas, aktifitas, dan sikap siswa terhadap 

prestasi belajar (kemampuan matematik) pada siswa dengan 

Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa Jigsaw (Model II)? 

1.4.Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1.4.1.Untuk mengetahui apakah tingkat ketuntasan prestasi belajar yang dapat 

dicapai oleh siswa dengan Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa 

Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran (Model I) dan Pembelajaran 

Berbasis Masalah Bernuansa Jigsaw (Model II) lebih tinggi dari standar 

KKM yaitu 65 dengan ketuntasan belajar klasikal 75%. 

1.4.2.Untuk mengetahui adanya perbedaan prestasi belajar, aktivitas, 

kreatifitas, dan sikap siswa kelas IV SD yang mendapat pembelajaran 

dengan PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran,  PBM 

Bernuansa Jigsaw, dan Pembelajaran Konvensional. 

1.4.3.Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kreatifitas, aktivitas, dan sikap 

siswa terhadap prestasi belajarnya pada pembelajaran dengan PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran dan pembelajaran 

dengan PBM Bernuansa Jigsaw. 

1.5 .Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat  sebagai informasi  

bagi bidang pendidikan pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1.5.1.1 Masukan guna memperluas wawasan bagi guru dalam memilih 

pendekatan pembelajaran. 

1.5.1.2 Menambah bahan rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya matematika. 
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1.5.1.3 Menambah khasanah karya ilmiah dalam mata pelajaran 

matematika. 

1.6. Manfaat Praktis 

1.6.1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi para 

guru matematika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di SD melalui Pembelajaran Berbasis Masalah 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD atau dengan Pembelajaran 

Berbasis Masalah Bernuansa Jigsaw. 

1.6.2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh penerapan 

model Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa Jigsaw 

Berbantuan CD Pembelajaran atau dengan Pembelajaran Berbasis 

Masalah Bernuansa Jigsaw yang dapat membantu siswa untuk aktif 

dalam proses belajar dan dalam kebiasaan berfikir kritis dan kreatif. 

1.6.3. Penilitian ini dapat memberikan pengalaman dan meningkatkan 

kemampuan kerja profesional peneliti yang sangat berguna dalam 

melaksanakan tugas. 

1.6.4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja para 

guru di SD Koalisi Nasional 01,03, 07 Ngaliyan Semarang dalam 

menyelenggara-kan proses pembelajaran. 

1.7. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang diamati adalah aktivitas siswa belajar, 

kreatifitas siswa dalam menyelesaikan masalah dan sikap siswa terhadap kegiatan 
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pembelajaran matematika. Selain itu juga akan diteliti prestasi belajar siswa pada 

penjumlahan pecahan senama di kelas IV Sekolah Dasar. 

1.8. Batasan Istilah 

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran, diberikan 

batasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1.8.1. Keefektifan. Keefektifan dari kata “efektif” yang berarti dapat 

membawa hasil, berhasil guna. Keefektifan adalah suatu keadaan 

dimana tujuan/sasar-an pembelajaran merupakan suatu ukuran 

keberhasilan. Semakin berhasil pembelajaran tersebut dalam 

mencapai sasarannya berarti semakin tinggi tingkat keefektifannya 

(Mulyasa, 2004). Pengajaran yang efektif (effektive teaching) 

adalah pengajaran yang menghasilkan prestasi belajar yang tinggi 

(Muijs, 2008). 

1.8.2. Ukuran keefektifan dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini. 

Rata-rata prestasi belajar (nilai rata-rata kelas) siswa dengan model 

pembel-ajaran yang dimaksud (Model I dan Model II) dapat 

mencapai standar KKM yang ditetapkan sekolah, yaitu 65 dengan 

ketuntasan klasikal 75%.  

1.8.3. Prestasi belajar, aktivitas, kreatifitas, dan sikap siswa dengan 

Model I dan Model II lebih tinggi dari siswa dengan Model III 

(konvensional). 
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1.8.4. Ada pengaruh aktivitas, kreatifitas dan sikap siswa terhadap 

prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran yang dimaksud 

(Model I dan Model II). 

1.8.5. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan 

permasalahan yang otentik dan bermakna dengan tujuan untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri 

dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan 

kemandirian dan percaya diri (Arends, 1997). 

1.8.6. Jigsaw adalah suatu model pembelajaran kooperatif dengan siswa 

belajar pada kelompok kecil yang terdiri atas 4 – 6 siswa secara 

heterogen. Mereka bekerjasama dengan saling ketergantungan yang 

positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Setiap anggota 

kelompok bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi 

pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut 

kepada anggota kelompok yang lain (Arends, 1997).   

1.8.7. Compact Disk (CD) adalah salah satu bentuk multimedia yang 

menerapkan kombinasi antara berbagai media teks, gambar, video 

dan suara sekaligus dalam tayangan tunggal (Wibawanto, 2004). 

1.8.8. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru, 

berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada (Dwijanto, 

2007). Produk krea-tifitas merupakan sesuatu yang baru bagi diri 
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sendiri dan tidak harus merupakan sesuatu yang baru bagi orang 

lain atau dunia pada umumnya (Slameto, 2003). 

1.8.9. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan yang dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung untuk dapat mencapai 

tujuan pembelajaran (Khabibah, 2005). 

1.8.10. Sikap seorang siswa merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajarnya. Sikap merupakan sesuatu yang 

dipelajari, dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi 

terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari individu dalam 

kehidupan. Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek yang 

disertai dengan perasaan positif atau negatif (Slameto, 2003: 188). 

1.8.11. Prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau 

kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya 

sesuai dengan bobot yang dicapainya (Ridwan, 2008). Dalam 

penelitian ini standart prestasi belajar yang diinginkan sebagai 

standart KKM adalah 65 dengan ketuntasan belajar klasikal 75%. 
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2. Teori-teori 

Dalam penelitian ini digunakan acuan teori-teori sebagai berikut. 

2.1. Teori Pembelajaran Matematika 

Menurut Orton (1992: 2), mengajar matematika memerlukan teori 

karena digunakan antara lain untuk membuat keputusan di kelas, teori 

belajar juga diperlukan untuk dasar mengobservasi tingkah laku siswa 

dalam belajar. Dalam pembahasan ini akan dibahas beberapa teori belajar 

yang sekiranya dapat dijadikan acuan. 

2.1.1. Teori Piaget 

Pada umumnya siswa SD berumur sekitar 7-12 tahun. Menurut Piaget 

(Hudoyo, 1988: 45), anak seumur ini pada periode operasi konkret. Periode ini 

disebut operasi konkret sebab berpikir logiknya didasarkan pada manipulasi fisik 

obyek-obyek. Operasi konkret hanyalah menunjukkan kegiatan adanya hubungan 

dengan pengalaman empirik konkret yang lampau dan masih kesulitan dalam 

mengambil kesimpulan yang logik dari pengalaman-pengalaman khusus. 

Pengerjaan-pengerjaan logik dapat dilakukan dengan berorientasi ke obyek-obyek 

atau peristiwa-peristiwa yang langsung dialami siswa. Siswa belum 

memperhitungkan semua kemungkinkan dan mencoba menemukan kemungkinan 

yang akan terjadi. Siswa masih terikat pada pengalaman pribadi. 

Dalam belajar, menurut Piaget, struktur kognitif yang dimiliki seseorang 

terjadi karena proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses 
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mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan 

struktur mental yang sudah dimiliki seseorang. Adapun akomodasi adalah proses 

menstruktur kembali mental sebagai akibat informasi dan pengalaman baru 

(Hudoyo, 1988: 47). 

Jadi belajar tidak hanya menerima informasi dan pengalaman lama yang 

dimiliki siswa untuk mengakomodasikan informasi dan pengalaman baru. Untuk 

itu yang perlu diperhatikan pada tahap operasi konkret adalah pembelajaran yang 

didasarkan pada benda-benda konkret lebih memudahkan siswa dalam memahami 

konsep-konsep matematika. 

2.1.2. Teori Dienes 

Perkembangan konsep matematika, menurut Dienes (Resnick & Ford, 

1981: 120), dapat dicapai melalui pola berkelanjutan, yang setiap seri dalam 

rangkaian kegiatan belajarnya dari konkret ke simbolik. Tahap belajar adalah 

interaksi yang direncanakan antara satu segmen struktur pengetahuan dan belajar 

aktif, yang dilakukan melalui media matematika yang didesain secara khusus. 

Dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari pengembangan konsep 

bermula dari permainan bebas. Anak-anak diberi kebebasan untuk mengatur 

benda, selama permainan pengetahuan anak muncul. Guru dapat mengarahkan 

pengetahuan dan mempertajam konsep yang sedang dipelajari. Menurut Dienes, 

permainan matematika sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan 

tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan 

menajamkan pengertian matematika pada anak-anak. 
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Pada periode permainan terstruktur, siswa mulai mengabstraksikan 

konsep. Menurut Dienes (Resnick, 1981), untuk membuat konsep abstrak, seorang 

anak memerlukan: 1) Mengumpulkan bermacam-macam pengalaman, 2) Menolak 

yang tidak relevan dengan pengalaman ini. Proses pemahaman (abstraction) 

berlangsung selama belajar, tetapi untuk pengajaran konsep matematika yang 

lebih sulit perlu dikembangkan materi matematika secara konkret agar konsep 

matematika dapat dipahami dengan tepat. Dienes berpendapat bahwa harus 

dinyatakan dalam berbagai penyajian (multiple embodiment), sehingga anak-anak 

dapat bermain dengan bermacam-macam material yang dapat mengembangkan 

minat siswa. Berbagai penyajian (multiple embodiment) dapat mempermudah 

proses pengklarifikasian abstraksi konsep. 

Menurut Dienes, variasi sajian hendaknya tampak berbeda antara satu 

dan mainnya sesuai dengan prinsip variabilitas perseptual (perseptual variability), 

sehingga siswa-siswa dapat melihat struktur dari berbagai pandangan yang 

berbeda-beda dan memperkaya imajinasinya tentang setiap konsep yang disajikan. 

Beragam sajian perseptual membuat konsep-konsep tersebut berkembang secara 

bebas dari materi spesifik. Berbagai sajian (multiple embodiment) juga membuat 

adanya manipulasi secara penuh tentang variabel-variabel matematika yang 

berkaitan dengan prinsip Dienes mengenai variabilitas matematika. Variasi 

matematika dimaksudkan untuk membuat lebih jelas mengenai sejauh mana 

sebuah konsep dapat digeneralisasikan terhadap konteks yang lain. 

Berhubungan dengan tahap belajar, suatu waktu siswa dihadapkan pada 

permainan terkontrol dengan berbagai sajian. Kegiatan ini merupakan kesempatan 
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untuk membantu siswa menemukan cara-cara dan juga untuk mendiskusikan 

temuan-temuannya. Langkah selanjutnya, menurut Dienes, adalah memotivasi 

siswa untuk mengabstrasikan pelajaran tanpa material konkret dengan gambar 

yang sederhana, grafik, peta, dan akhirnya memadukan simbol-simbol dengan 

konsep tersebut. Langkah-langkah ini merupakan suatu cara untuk memberi 

kesempatan kepada siswa ikut berpartisipasi dalam proses penemuan dan 

formalisasi melalui percobaan matematika. Proses pembelajaran ini juga lebih 

melibatkan siswa pada kegiatan belajar secara aktif dari pada hanya sekedar 

menghafal. Pentingnya simbolisasi adalah untuk meningkatkan kegiatan 

matematika ke suatu bidang baru. Siswa-siswa pada masa ini bermain dengan 

simbol dan aturan dengan bentuk-bentuk konkret dan mereka memanipulasi untuk 

mengatur serta mengelompokkan aturan-aturan. Pada masa ini siswa 

menggunakan simbol-simbol sebagai obyek manipulasi dan mengarah kepada 

struktur pemikiran matematika yang lebih tinggi. Siswa-siswa harus mampu 

mengubah fase manipulasi konkret, agar pada suatu waktu simbol tetap terkait 

dengan pengalaman konkret. 

2.1.3. Teori Bruner 

Menurut Bruner (Hudoyo, 1988: 56), belajar matematika adalah belajar 

tentang konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam 

materi yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep 

dan struktur-struktur matematika. 

Pemahaman terhadap konsep dan struktur suatu materi menjadikan 

materi itu mudah dipahami secara lebih komprehensif. Selain itu siswa lebih 
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mudah mengingat materi bila yang dipelajari mempunyai pola yang terstruktur. 

Dengan memahami konsep dan struktur akan mempermudah terjadinya transfer. 

Dalam belajar, Bruner hampir selalu memulai dengan memusatkan 

manipulasi material. Siswa harus menemukan keteraturan dengan cara pertama-

tama memanipulasi material yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang 

sudah dimiliki siswa. Berarti siswa dalam belajar haruslah terlibat aktif mentalnya 

yang dapat diperlihatkan dari keaktifan fisiknya.  

Bruner melukiskan perkembangan mental anak melalui 3 tahap, yaitu: (1) 

Tahap enaktif. Pada tahap enaktif ini, dalam belajar anak-anak menggunakan atau 

memanipulasi obyek-obyek secara langsung. (2) Tahap ikonik. Pada tahap ini 

kegiatan anak-anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari 

obyek-obyek. Anak tidak memanipulasi langsung obyek-obyek seperti pada tahap 

ebaktif, melainkan sudah dapat memanipulasi dengan memakai gambaran dari 

obyek-obyek. (3) Tahap simbolik. Tahap ini merupakan tahap manipulasi simbol-

simbol secara langsung dan tidak lagi ada kaitannya dengan obyek-obyek. 

2.1.4. Teori Thorndike 

Thorndike (Karso, 1999), mengemukakan beberapa hukum belajar yang 

dikenal dengan sebutan “Law of Effect”. Menurut hukum ini belajar akan lebih 

berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa 

senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat 

siswa mendapat pujian atau ganjaran lainnya. Stimulus ini termasuk 

reinforcement. 
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Teori belajar stimulus-respon yang dikemukakan oleh Thorndike ini 

disebut juga koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa pada hakekatnya belajar 

merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat 

beberapa dalil atau hukum yang dikemukakan Thorndike, yang mengakibatkan 

munculnya stimulus-respon ini, yaitu hukum kesiapan (law of readiness), hukum 

latihan (law of exercise) dan hukum akibat (law of effect). 

Hukum kesiapan menerangkan bagaimana kesiapan seorang anak didik 

dalam melakukan suatu kegiatan/belajar. Seorang anak didik yang telah memiliki 

kecenderungan (siap) untuk bertindak atau melakukan kegiatan tertentu, dan dia 

kemudian benar-benar melakukan kegiatan tersebut, maka tindakannya akan 

melahirkan kepuasan bagi dirinya.  

Seorang anak didik yang tidak mempunyai kecederungan (tidak siap) 

untuk bertindak atau melakukan kegiatan tertentu, tetapi ternyata melakukan 

kegiatan/tindakan, maka apa yang dilakukannya itu menimbulkan rasa tidak puas 

bagi dirinya. Untuk menghilangkan ketidakpuasannya, anak tersebut akan 

melakukan tindakan lain. Anak yang tidak mempunyai kecenderungan (tidak siap) 

untuk belajar matematika (mungkin tidak suka atau takut pada pelajaran 

matematika, ternyata dia belajar matematika (pada pelajaran matematika), maka 

dia tidak puas. Dia akan mengganggu temannya atau melakukan tindakan yang 

aneh-aneh untuk menghilangkan ketidakpuasannya. 

Dari ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa seorang anak didik akan 

lebih berhasil dalam belajar matematika, dan mendapat kepuasan, jika dia telah 

siap untuk melakukan kegiatan belajar matematika. 
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Hukum latihan menyatakan bahwa jika hubungan stimulus-respon sering 

terjadi, maka hubungan akan semakin kuat. Sedangkan makin jarang hubungan 

stimulus-respon digunakan, maka makin lemahlah hubungan yang terjadi. 

Hukum latihan pada dasarnya mengungkapkan bahwa stimulus dan 

respon akan memiliki hubungan satu sama lain secara kuat jika proses 

pengulangan sering terjadi. Makin banyak kegiatan ini dilakukan, maka hubungan 

yang terjadi akan bersifat otomatis. Seorang anak didik yang dihadapkan pada 

suatu persoalan yang sering ditemuinya akan segera melakukan tanggapan secara 

cepat sesuai dengan pengalamannya pada waktu sebelumnya. Anak yang sering 

diberi latihan menggunakan kemampuan matematisnya untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi, akan cepat tanggap dan dapat menyelesaikan masalah 

semacam yang terjadi di dalam hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa 

pengulangan yang memberikan dampak positif adalah pengulangan yang 

frekuensinya teratur, bentuk pengulangannya tidak membosankan dan 

kegiatannya disajikan dengan cara yang menarik.  

Dari uraian teori-teori belajar yang dipaparkan di atas, terlihat adanya 

saling keterkaitan antara teori belajar Dienes, Piaget, dan Bruner. Dienes 

berpendapat bahwa konsep-konsep matematika dipelajari menurut tahap-tahap 

bertingkat seperti tahap perkembangan intelektual yang dikemukakan oleh Piaget. 

Dienes juga berpendapat seperti Bruner, bahwa konsep matematika dapat 

dimengerti jika pertama-tama disajikan kepada siswa dalam bentuk konret. Jadi 

ketiganya berpendapat bahwa konsep matematika dapat difahami oleh siswa jika 

pertama-tama disajikan dalam bentuk konkret. Untuk itu sangat diperlukan media 
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yang berupa benda-benda konkret yang menjembatani siswa untuk dapat 

memahami konsep matematika yang sedang dipelajari. Sedangkan teori belajar 

Thorndike menunjukkan perlunya pengulangan yang memberikan dampak positif 

yaitu pengulangan yang frekuensinya teratur, bentuk pengulangannya tidak 

membosankan dan kegiatannya disajikan dengan cara yang menarik. 

 

2.2. Pengajaran Matematika yang Efektif  

Pembelajaran yang efektif ditandai dengan adanya sikap yang 

menekankan pada pembelajaran di mana siswa menjadi mampu mengerti cara 

belajar, dan adanya aktivitas yang menyenangkan pada proses pembelajaran 

(Mulyasa, 2004). Menurut Muijs (2008: 338), pengajaran matematika yang efektif 

melibatkan pengajaran antara lain untuk memahami, menggunakan problem-

solving, maupun rote learning (mempelajari setiap hal di luar kepala). Sesuai 

dengan pendapat Muijs, yang dimaksud dengan pengajaran yang efektif di sini 

adalah pengajaran yang menghasilkan prestasi belajar yang tinggi. 

Faktor-faktor kelas yang memberikan kontribusi pada hasil belajar yang 

efektif adalah sesi yang terstruktur, cara mengajar yang menantang secara 

intelektual, lingkungan yang berorientasi tugas, komunikasi antara guru dan 

murid, dan fokus yang terbatas di setiap sesinya. Untuk itu diperlukan 

kemampuan guru dalam memanajemen kelas yang efektif. 

Elemen-elemen manajemen kelas yang efektif meliputi: memulai 

pelajaran tepat waktu, penataan tempat duduk yang tepat, mengatasi gangguan 

yang berasal dari luar kelas, menetapkan aturan dan prosedur yang jelas, peralihan 
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yang lancar antar segmen pelajaran, aturan yang jelas untuk murid yang berbicara 

selama pelajaran, memberikan pekerjaan rumah, memberikan aturan yang jelas 

pada murid yang telah menyelesaikan pekerjaanya, mengakhiri pelajaran dengan 

strategi yang efektif. 

 

2.3. Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Arends (1997), pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik 

dan bermakna dengan tujuan untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Dengan demikian secara garis 

besar, pada pembelajaran berbasis masalah guru menyajikan kepada siswa 

masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan bagi 

mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri (Ibrahim, 2000). 

Ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut: (1) pengajuan 

pertanyaan atau masalah. Pertanyaan atau masalah yang diajukan untuk dijawab 

atau diselesaikan siswa secara social penting dan secara pribadi bermakna bagi 

siswa. (2) berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Masalah yang diajukan pada 

siswa dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau 

masalah tersebut dari berbagai mata pelajaran. (3) penyelidikan autentik. PBM 

mengharuskan para siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari 

penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. (4) menghasilkan produk/karya dan 

memamerkannya. Para siswa harus menghasilkan produk/karya nyata yang akan 
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dipresentasikan pada teman-temannya tentang apa yang telah dipelajari. (5) kerja 

sama. Para siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menemukan solusi. 

PBM dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam-

puan berfikir, pemecahan masalah, dan ketrampilan intelektual. Dalam PBM para 

siswa belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajar yang otonom dan 

mandiri. 

Sintaks pembelajaran berbasis masalah berturut-turut sebagai berikut. (1) 

Orientasi siswa pada masalah. Pada kegiatan ini guru menje-laskan tujuan 

pembelajaran, logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi 

atau cerita untuk memunculkan masalah, dan memotivasi siswa untuk terlibat 

dalam pemecahan masalah. (2) Pengorganisasian siswa untuk belajar. Pada 

kegiatan ini guru membimbing siswa untuk mendefinisikan dan mengor-

ganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. (3) Penye-

lidikan individual/kelompok. Pada kegiatan ini guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan ekspe-rimen untuk menda-

patkan penjelasan dan pemecahan masalah. (4) Pengembangan dan penyajian 

hasil karya. Pada kegiatan ini guru membimbing siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membim-

bing mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. (5) Analisis dan evaluasi 

proses pemecahan masalah. Pada kegiatan ini guru membimbing siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses 

yang mereka gunakan. 
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Berdasarkan sintaks PBM tersebut, maka menurut Trianto (2007), peran 

guru di kelas PBM antara lain sebagai berikut: (1) mengajukan masalah atau 

mengorientasikan siswa kepada masalah autentik (masalah kehidupan sehari-hari, 

(2) memfasilitasi /membimbing penyelidikan, misalnya melakukan observasi atau 

eksperimen/percobaan, (3) memfasilitasi dialog siswa, dan (4) mendukung belajar 

siswa. 

Sesuai dengan sintaks pembelajaran berbasis masalah, yang harus 

diperhatikan guru dalam pelaksanaan PBM adalah sebagai berikut. (1) Tugas-

tugas perencanaan. Sebelum melaksanakan PBM guru merencanakan: penetapan 

tujuan, merancang situasi masalah, mengorganisasikan sumberdaya dan rencana 

logistik. (2) Tugas interaktif. Dalam pelaksanaan PBM guru memfasilitasi/mem-

bimbing orientasi siswa pada masalah, yaitu dengan menyajikan masalah yang 

membangkitkan minat dan keinginan siswa untuk memecahkannya. Selanjutnya 

guru mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dalam hal ini guru memfasilitasi 

siswa untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas pelaporan. Selain itu 

guru juga mengorganisasikan siswa dalam belajar kooperatif. Tugas berikutnya 

adalah guru membimbing siswa dalam penyelidikan baik mandiri maupun 

kelompok. Pada tahap akhir PBM guru membantu siswa untuk menganalisis dan 

mengevaluasi proses berfikir mereka sendiri, serta ketrampilan penyelidikan yang 

mereka gunakan. (3) Lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen. Guru perlu 

memiliki seperangkat aturan yang jelas agar pembelajaran berlangsung lancar dan 

tertib, dapat menangani perilaku siswa dengan cepat dan tepat, serta dapat 

mengelola pembelajaran kelompok. Karena bahan dan peralatan yang digunakan 
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cukup banyak, untuk efektifitas kerjanya guru perlu memiliki aturan dan prosedur 

yang jelas dalam pengelolaan, penyimpanan dan pendistribusian bahan. Guru juga 

harus menjelaskan aturan, tata karma dan sopan santun kepada siswa sebelum 

mereka melakukan penyelidikan di luar kelas atau di masyarakat. (4) Assesmen 

dan evaluasi. Teknik penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran 

derbasis masalah adalah menilai hasil pekerjaan siswa dalam penyelidikannya. 

Pada penelitian ini masalah yang diajukan pada siswa adalah masalah 

sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan senama. Misalnya untuk 

mengenalkan konsep penjumlahan pecahan di kelas IV, diberikan masalah sebagai 

berikut. "Bu Ani mempunyai sebuah kue berbentuk lingkaran. Kue itu dipotong 

menjadi empat bagian yang sama. Dua potong diberikan pada tetangga sebelah 

kirinya, sedangkan satu potong diberikan pada tetangga sebelah kanannya. Berapa 

bagian dari keseluruhan kue yang diberikan bu Ani pada tetangganya?" 

 

2.4. Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

Pembelajaran Jigsaw termasuk pembelajaran kooperatif. Oleh karena itu 

perlu dikaji dulu tentang pembelajaran kooperatif. 

2.4.1. Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif 

Pembelajaran Kolaboratif adalah sebuah metode pengajaran dan belajar 

di mana siswa bekerja sama untuk untuk mencari pertanyaan yang signifikan 

dalam pekerjaan yang penuh makna. Kelompok siswa mendiskusikan mata 

pelajaran atau beberapa pelajar dari sekolah yang berbeda bekerja sama melalui 

internet untuk berbagi pengalaman adalah dua contoh Pembelajaran Kolaboratif. 
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Pembelajaran Kooperatif yang akan menjadi fokus utama dalam 

pembahasan ini, adalah contoh khusus dari Pembelajaran Kolaboratif. Dalam 

Pembelajaran Kooperatif, siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dengan 

aktivitas yang terstruktur. Secara individu, mereka bertanggung jawab atas 

tugasnya masing-masing, dan pekerjaan kelompok sebagai keseluruhan adalah 

juga diperhitungkan. Kelompok kooperatif bekerja berhadapan muka, dan belajar 

untuk bekerja sebagai tim (Slavin, 1995). 

Dalam kelompok kecil, siswa dapat berbagi kemampuan, dan 

membangun kemampuan mereka yang lebih lemah. Mereka membangun 

kemampuan interpersonal. Mereka belajar menyelesaikan konflik. Kelompok 

kooperatif dipimpin oleh siswa yang dipilih, yaitu yang objektif. Siswa 

melibatkan diri dalam beberapa kegiatan yang meningkatkan pemahaman mereka 

terhadap hal yang sedang dicari (jawabnya). 

Untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana pembelajaran kooperatif 

dapat terlaksana, tiga hal yang dibutuhkan. Pertama, siswa perlu merasa aman, 

tetapi juga tertantang. Kedua, kelompok dibuat sekecil mungkin sehingga tiap 

anggota dapat ikut serta. Ketiga, tugas yang dikerjakan oleh siswa harus 

dijelaskan sejelas mungkin. Teknik cooperative dan collaborative learning 

dijelaskan di.sini agar dapat membantu kegiatan ini, yang mungkin dilakukan oleh 

para guru. 

Pembelajaran kolaboratif terjadi ketika para siswa bekerja sama. 

Contohnya, ketika mereka bekerja sama dalam mengerjakan PR. Pembelajaran 

kooperatif terjadi ketika para siswa bekerja sama dalam satu tempat dalam 
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pekerjaan terstruktur dalam kelompok kecil. Kelompok-kelompok gabungan 

kemampuan dapat secara khusus membantu para siswa dalam membangun 

kemampuan sosial mereka. 

Kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam bekerja sama dalam 

sebuah kelompok hendaknya sungguh-sungguh dibedakan. Ada yang digunakan 

untuk menulis makalah dan yang lain menyelesaikan PR atau tugas terstruktur. 

Dalam dunia kerja, menjadi tim kerja adalah salah satu kunci keberhasilan bisnis, 

dan pembelajaran kooperatif menjadi alat yang berguna dan cocok. 

Karena pembelajaran kooperatif hanya merupakan sebuah alat, bagai-

manapun juga, dapat digabungkan dalam kelas yang menggunakan berbagai pen-

dekatan. Pembelajaran kooperatif juga dapat diunakan di berbagai jenjang sekolah 

dari SD sampai perguruan tinggi pada berbagai bidang studi, disesuaikan dengan 

materi dan tujuannya. Oleh karena itu, banyak diciptakan ahli-ahli pembelajaran 

tentang model-model pembelajaran kooperatif. Salah satunya adalah pembelajaran 

kooperatif Jigsaw. Hasil penelitian Daroni (2002) menunjukkan bahwa pembe-

lajaran dengan model jigsaw dapat meningkatkan perkembangan sikap siswa yang 

positip terhadap materi pelajaran, lingkungan sekolah, serta teman lain dengan 

tidak memperhatikan latar belakangnya. Akibatnya dalam diri siswa berkembang 

keterampilan berinteraksi sosial, kesadaran terhadap perbedaan pandangan 

meningkat, serta kompetensi sosial lebih besar.  

Pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) selain berdampak positif 

bagi siswa, juga berdampak positif bagi guru. Menurut Slamet (2007), sangat 

efektif untuk mengondisiskan guru dalam berpartisipasi secara aktif menyusun 
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program-program sekolah di awal tahun pembelajaran secara terus-menerus. Pada 

tahun berikutnya partisipasi guru menyususn RAPBS, RENSTRA, potret sekolah, 

dan profil sekolah makin meningkat dan pengerjaannya lebih cepat.  

2.4.2. Keuntungan Pembelajaran Kooperatif dalam Kelompok Kecil 

Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dari pembelajaran kolaboratif 

dan kooperatif dalam kelompok kecil antara lain sebagai berikut. (1) Perayaan 

perbedaan. Para siswa belajar untuk bekerja dengan berbagai macam manusia. 

Termasuk hubungan kelompok kecil, mereka punya kesempatan untuk bercermin 

dan menjawab perbedaan tanggapan dari peserta belajar dan membawa pada 

munculnya pertanyaan. Kelompok kecil juga mengijinkan siswa untuk 

menambahkan sudut pandang mereka pada pokok permasalahan berdasar pada 

perbedaan budaya mereka. Pertukaran ini membantu para siswa mengerti budaya 

lain dan berbagai sudut pandang dengan lebih baik. (2) Perbedaan pengetahuan 

tiap individu. Ketika muncul pertanyaan, setiap siswa memiliki tanggapan yang 

bervariasi. Beberapa tanggapan ini membantu kelompok untuk menciptakan 

produk yang menunjukkan luasnya sudut pandang dan dengan demikian semakin 

lengkap dan menyeluruh. (3) Pembangunan hubungan interpersonal. Para siswa 

belajar untuk berhubungan dengan pembimbing mereka dan siswa yang lain 

ketika mereka bekerja sama dalam kelompok kerja. Ini akan sangat membantu 

para siswa yang memiliki kesulitan dalam kemampuan sosial. Mereka merasa 

untung karena struktur interaksi dengan yang lain. (4) Secara aktif meningkatkan 

para siswa dalam belajar. Setiap anggota mendapat kesempatan untuk ikut serta 

dalam kelompok kecil. Para siswa disiapkan untuk menggunakan kemampuan 
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mereka dan berpikir dengan kritis tentang masalah-masalah yang terkait dengan 

pokok bahasan ketika mereka bekerja sebagai tim. (5) Ada banyak kesempatan 

untuk timbal balik secara personal. Karena ada banyak pertukaran di antara para 

siswa dalam kelompok kecil, para siswa akan menerima lebih banyak timbal balik 

personal tentang gagasan dan tanggapan mereka. Timbal balik ini tidak selalu 

muncul dalam kelompok besar, di mana satu atau dua siswa bertukar gagasan dan 

yang lain hanya mendengarkan. 

Mengkaji dari beberapa keuntungan pembelajaran kooperatif yang telah 

dipaparkan, maka pada penelitian ini digunakan pembelajaran model Jigsaw. 

2.4.3. Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

Model Jigsaw dikembangkan oleh Elliot Aronson dan para koleganya 

pada tahun 1978. Model Jigsaw yang lebih praktis dan lebih mudah digunakan 

adalah model Jigsaw II (Slavin, 1995). Model ini dapat digunakan bilamana 

materi yang yang harus dikaji berbentuk narasi tertulis yang biasanya berisi cerita, 

biografi, atau narasi yang serupa maupun materi deskriptif, termasuk masalah 

matematika (Asma,2006). 

Model pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif 

dengan siswa belajar pada kelompok kecil yang terdiri atas 4 – 6 siswa secara 

heterogen. Mereka bekerjasama dengan saling ketergantungan yang positif dan 

bertanggung jawab secara mandiri. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab 

atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan 

materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain (Arends, 1997). Model 

pembelajaran Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa 
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secara mandiri dan dituntut adanya saling ketergantungan yang positif terhadap 

teman sekelompoknya. 

2.4.4. Skema Model Pembelajaran Jigsaw 

Agar lebih jelas, gambaran garis besar pembelajaran model Jigsaw dapat 

dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. Sintaks Pembelajaran Jigsaw 

Sintaks kegiatan pembelajaran model Jigsaw berturut-turut sebagai 

berikut. (1) Dibuat kelompok asal yang heterogen terdiri atas 4 – 6 siswa. 

Diusahakan kemampuan awal setiap kelompok seimbang. (2)  Anggota kelompok 

diberi tugas-tugas yang berbeda serta lembar pakar untuk difokuskan pada saat 

membaca/memahami. (3) Setelah selesai membaca/mema-hami tugaasnya, siswa 

Kelompok asal (setiap kelompok terdiri atas 4-6 siswa) 

Skema Pembelajaran Model Jigsaw 

Kelompok pakar (anggota kelompok terdiri atas utusan dari kelompok 
asal yang mendapat tugas sama) 

Gambar 1. Skema Pembelajaran Model Jigsaw 
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yang mendapat tugas sama berkumpul di kelompok pakar untuk mendiskusikan 

tugasnya dan mencari solusinya. (4) Setelah memperoleh solusi tugasnya, mereka 

kembali ke kelompok asal, dan secara bergantian menyampaikannya kepada 

anggota yang lain hasil solusi tugasnya. (5) Kegiatan berikutnya adalah diskusi 

kelas yang dipimpin oleh guru untuk menyamakan persepsi dari semua tugas 

mereka. (6) Kegiatan ini diakhiri dengan siswa mengerjakan kuis yang diberikan 

guru (dimodivikasi dari kegiatan model Jigsaw menurut Slavin (Manoy, 2000). 

Kunci pembelajaran Jigsaw adalah interdependensi untuk setiap siswa 

bergantung pada anggota kelompoknya yang memberikan informasi yang 

diperlukan agar dapat mengerjakan kuis dengan baik. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran model Jigsaw sebagai berikut (Slavin, 1995). (1) Membaca. Siswa 

memperoleh topik-topik pakar dan membaca materi tersebut untuk mendapatkan 

informasi. (2) Diskusi kelompok pakar. Siswa dengan topik-topik pakar yang 

sama bertemu untuk mendiskusikan topik tersebut. (3) Laporan kelompok. 

Anggota kelompok pakar kembali kekelompoknya untuk menjelaskan topik pada 

kelompoknya. (4) Kuis. Siswa memperoleh kuis individu yang mencakup semua 

topik. (5) Penghargaan kelompok. Perhitungan skor kelompok dan menentukan 

penghargaan kelompok. 

Setelah kuis dilakukan, maka dilakukan perhitungan skor perkembangan 

individu dan skor kelompok. Skor individu setiap kelompok memberi sumbangan 

pada skor kelompok berdasarkan rentang skor yang diperoleh pada kuis 

sebelumnya dengan skor terakhir. Arends (1997) memberi petunjuk perhitungan 

skor kelompok sebagaimana terlihat pada table 1 berikut. 
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Table 1. Sumbangan Skor Siswa terhadap Skor Kelompok 

 

No. Skor Tes Nilai Perkembangan 

1 Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 5 

2 10 poin hingga 1 poin di bawah skor dasar 10 

3 Sama dengan skor dasar sampai 10 poin 

diatasnya 

20 

4 Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30 

5 Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor dasar) 30 

 

Dalam menentukan tingkat penghargaan yang diberikan untuk prestasi 

kelompok, menurut Arends (1997) dapat dilihat pada table 2 berikut. 

 

Table 2. Tingkat Penghargaan Kelompok 

Tingkat penghargaan kelompok 

Rata-rata kelompok Penghargaan 

15 poin Good team (kelompok bagus) 

20 poin Great team (kelompok hebat) 

25 poin Super team (kelompok super) 

 

Ada satu hal penting yang harus diperhatikan pada kegiatan penerapan 

pembelajaran kooperatif model Jigsaw, yaitu materi pembelajaran tersebut harus 

horizontal atau topik-topik pakar harus paralel. Arti dari “materi pembelajaran 
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harus horizontal” adalah topik untuk suatu kelompok pakar bukan merupakan 

prasyarat bagi topik kelompok pakar yang lainnya pada suatu kegiatan 

pembelajaran (satu petemuan). Berdasar paparan tersebut di atas, maka model 

pembelajaran Jigsaw dapat diterapkan pada siswa SD kelas tinggi. 

2.5. Media Pembelajaran 

Menurut Sudjana (2002), media pembelajaran dapat mempertinggi proses 

belajar siswa, karena media belajar adalah alat bantu siswa dalam belajar. Agar 

dapat memahami tentang media pembelajaran, berikut ini dibahas tentang manfaat 

media pembelajaran, jenis media pembelajaran, peran media pembelajaran, dan 

criteria pemilihan media pembelajaran. 

2.5.1. Manfaat media pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran dalam proses pembelaran sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran jadi lebih menarik bagi siswa, sehingga menumbuhkan motivasi 

siswa untuk belajar. (2) Pembelajaran menjadi lebih bermakna, siswa lebih dapat 

memahami materi pembelajaran, siswa lebih dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

(3) Metode mengajar yang dapat digunakan oleh guru lebih bervariasi. (4) 

Kegiatan siswa dalam belajar lebih bervariasi, seperti mendengar, mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

2.5.2. Jenis media pembelajaran 

Ada 4 jenis media pembelajaran yang biasa dipakai dalam proses belajar-

mengajar, yaitu: (1) Media grafis yang juga disebut media dua dimensi, misalnya 

gambar, foto, grafik, diagram, poster, komik,dll. (2) Media tiga dimensi yaitu 

dalam bentuk model, misalnya model geometri, diorama, dll. (3) Media proyeksi, 
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seperti slide, film, penggunaan OHP dengan transparansinya, penggunaan 

komputer dan CD. (4) Media lingkungan, yaitu lingkungan digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

 

2.5.3. Peran media pembelajaran 

Peranan media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut ini. (1) 

Alat untuk memperjelas materi pembelajaran. (2) Alat untuk mengangkat atau 

menimbulkan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa. 

(3) Sumber belajar bagi siswa. 

2.5.4. Kriteria pemilihan media pembelajaran 

Pemilihan media harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

(1) Ketepatan media dengan tujuan pembelajaran, artinya media dipilih atas dasar 

tujuan pembelajaran. (2) Dukungan media terhadap isi bahan pembelajaran, 

artinya mempermudah siswa memahami materi pembelajaran. (3) Kemudahan 

memperoleh media, artinya mudah diperoleh atau mudah dibuat guru. (4) 

Ketrampilan guru dalam menggunakan media, artinya media yang dipilih harus 

sudah dikuasai penggunaanya oleh guru. (5) Tersedia, artinya media siap 

digunakan pada waktu harus digunakan. (6) Sesuai dengan taraf berpikir siswa, 

artinya pesan yang terkandung dalam media dapat dipahami siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pembahasan ini dipilih media 

CD Pembelajaran dan alat peraga kartu-kartu pecahan yang sesuai untuk 

pembelajaran penjumlahan pecahan. 

2.5.5. Alat Peraga Kartu-kartu pecahan (Fraction Number Card Set (FNCS)) 



36 
 

 
 

Kartu-kartu pecahan (FNCS) adalah alat peraga yang berupa kartu-kartu 

model bangun datar berbentuk lingkaran atau persegi yang terbuat dari 

transparansi atau karton (dianjurkan dari transparansi agar lebih fleksibel), yang 

menyatakan suatu pecahan. Satu set kartu untuk konsep pecahan awal terdiri atas 

satu kartu perduaan (dengan warna merah untuk bagian yang menyatakan 

pembilang), 2 kartu pertigaan (dengan warna hijau untuk bagian yang menyatakan 

pembilang 1 dan 2), 3 kartu perempatan (dengan warna kuning untuk menyatakan 

bagian pembilang 1, 2, dan 3), dan masing-masing satu kartu tanpa warna untuk 

perduaan, pertigaan, perempatan, perenaman, dan perduabelasan. Kelompok kartu 

ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan akan membicarakan 

pecahan perlimaan, dibuat kartu untuk pecahan perlimaan dengan warna yang 

berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar satu set kartu untuk konsep 

awal pada Gambar 2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Satu set kartu pecahan dasar. 



37 
 

 
 

Dengan demikian, untuk pembelajaran konsep awal, satu set kartu terdiri 

atas 11 kartu seperti pada gambar di atas. Selanjutnya dapat dikembangkan sendiri 

menurut keperluan. 

Kartu-kartu pecahan bentuk lingkaran digunakan untuk membantu anak 

memahami konsep pecahan, relasi pecahan (=, <, >), serta operasi penjumlahan, 

pengurangan, dan pembagian pecahan. Sedangkan bentuk persegi selain dapat 

digunakan seperti pada bentuk lingkaran, juga dapat digunakan untuk membantu 

memahami konsep operasi perkalian pecahan. Untuk pengembangan masalah, alat 

peraga kartu pecahan dapat berbentuk persegi panjang, segitiga, pita, dan lainnya.  

Pada penelitian ini, alat peraga kartu-kartu pecahan digunakan baik pada 

kelas-kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Jadi kartu-kartu pecahan hanya 

dipakai sebagai control, karena siswa masih pada tahap operasi konkret. 

2.5.6. CD Pembelajaran 

 CD Pembelajaran termasuk media pembelajaran yang berbantuan 

komputer. Karena di dalam CD Pembelajaran terdapat program pembelajaran 

yang dirancang sedemikian sehingga siswa belajar secara aktif dan kreatif untuk 

mencapai tujuan belajarnya, maka CD pembelajaran ini dapat digolongkan pada 

pengajaran berprogram. Menurut Schramm (1984: 33), seorang siswa dapat 

belajar efektif baik dengan program komputer, atau dengan program yang dicetak. 

Komputer dapat diprogram dengan memperhitungkan kesalahan yang mungkin 

dibuat siswa, serta bagian-bagian yang harus dipelajari dengan baik, serta 

menyediakan waktu latihan yang lebih banyak. Komputer memungkinkan siswa 

mengetahui materi pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari. 
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Karena dalam CD Pembelajaran ini menyampaikan pesan yang berupa 

gambar-gambar yang dilihat, maka media ini membuat pembelajaran lebih efektif. 

Ini sesuai dengan pendapat Sudjana (2002: 9), yang menyatakan bahwa 

pengajaran akan lebih efektif apabila objek dan kejadian yang menjadi bahan 

pengajaran dapat divisualisasikan secara realistik menyerupai keadaan yang 

sebenarnya. Karena media ini juga menyampaikan pesan-pesan yang bersifat 

auditif, yaitu narasi-narasi yang didengar siswa, maka dengan media ini siswa 

lebih kompleks dalam menggunakan inderanya untuk belajar. 

Mengacu pada efektifitas penggunaan CD sebagai media pembelajaran, 

maka pada penelitian ini menggunakan CD Pembelajaran. Pembuatan CD untuk 

penelitian ini dengan program macro media flash versi 8. Program pembelajaran 

yang disampaikan oleh CD ini dirancang merupakan pembelajaran matematika 

dengan pendekatan masalah yang disebut dengan Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem-Based Instuction). Sedangkan untuk pembelajaran kelompok dirancang 

sesuai dengan pembelajaran kooperatif Jigsaw. Materi pembelajaran pada CD 

adalah penjumlahan pecahan senama untuk kelas IV SD. 

2.6. Pecahan 

2.6.1. Pengertian pecahan 

Pecahan adalah bentuk , dengan b  serta a, b bilangan bulat. Untuk 

siswa SD, a,b diambil bilangan cacah. Meskipun pengertian pecahan dan bilangan 

pecah berbeda, namun untuk mempermudah bagi siswa SD dalam mempelajari 

tidak dibahas perbedaannya. Jadi bagi siswa SD istilah pecahan juga digunakan 

untuk pengertian bilangan pecah. 
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Ada dua hal yang digunakan untuk mendasari pengertian pecahan pada 

siswa SD, yaitu (1) pecahan melambangkan perbandingan bagian yang sama dari 

suatu benda terhadap keseluruhan benda tersebut, (2) pecahan melambangkan 

perbandingan himpunan bagian yang sama dari suatu himpunan terhadap 

keseluruhan himpunan semula (Karim. 1999). 

Contoh (1): 

 

 

 

 

 

Contoh (2): 

 

 

 

 

Untuk pembelajaran pengertian pecahan pada siswa SD digunakan alat 

peraga benda-benda konkret pada kehidupan sehari-hari atau model bangun datar. 

Pemilihan benda konkret yang digunakan adalah yang bentuknya teratur, serta 

mudah dibagi dalam bagian yang sama. Untuk permulaan disarankan menggu-

nakan bentuk-bentuk lingkaran atau bola, agar dapat terlihat perbedaan antara 

bentuk satuan dengan bentuk bagiannya. Teori belajar yang digunakan pada 

umumnya menggunakan teori belajar Bruner. Pada penelitian ini pembahasan 

Gambar 3. Pengertian pecahan pertama 

. Mewakili bilangan 1 (satu) . Yang di arsir mewakili bilangan 2
1 (setengah) 

Gambar 4. Pengertian pecahan kedua 

. Mewakili bilangan 1 (satu) 2b. Yang di arsir mewakili bilangan 5
2 (dua per lima) 
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tentang pengertian pecahan diberikan sebagai pengingat pada siswa SD karena 

materi ini termasuk materi prasyarat untuk belajar operasi penjumlahan pecahan. 

2.6.2. Pembelajaran pecahan di SD 

Pembelajaran pecahan di SD tidak diberikan secara deduktif, tetapi 

dimulai dengan intuitif. Oleh karena itu pada siswa tidak dimulai dengan 

pembicaraan tentang definisi pecahan. Pada pembahasan berikut ini hanya 

difokuskan pada konsep operasi penjumlahan pecahan di SD.  

Penjumlahan pecahan yang dibicarakan pada pembahasan untuk 

penelitian ini terbatas pada penjumlahan dengan penyebut sama.  

Contoh:  

 

 

 

 

 

 

Bentuk umum penjumlahan pecahan senama: 
b

ca
b
c

b
a +

=+  

Pada umumnya siswa memahami konsep penjumlahan pecahan secara 

intuitif, dengan bantuan memanipulasi alat peraga. Untuk mendapatkan rumus-

rumus penjumlahan pecahan, digunakan cara induktif setelah siswa memahami 

konsep penjumlahan pecahan. Sedangkan cara deduktif dipakai untuk 

memberikan latihan-latihan dalam menjumlahkan pecahan serta latihan-latihan 

Gambar 5. Penjumlahan pecahan senama 

4
1  

4
2  + = 4

3  



41 
 

 
 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan, setelah siswa 

mendapatkan rumus penjumlahan pecahan. Dengan demikian dapat dikatakan 

pada umumnya pembelajaran pecahan dilakukan dengan cara intuitif  induktif 

 deduktif. Pada Pembelajaran Berbasis Masalah di penelitian ini, siswa 

memahami konsep penjumlahan pecahan dengan cara deduktif-intuitif. Dikatakan 

deduktif karena siswa menggunakan aturan-aturan atau rumus yang telah dimiliki 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi, misalnya penjumlahan bilangan 

cacah. Dikatakan intuitif karena siswa menggunakan intuisi dalam pengalaman 

dan pengetahuan kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Sedangkan 

untuk menemukan rumus penjumlahan pecahan siswa menggunakan cara induktif. 

Selanjutnya siswa menggunakan cara deduktif untuk menyelesaikan latihan-

latihan dan pemecahan masalah. 

 

2.7. Sintaks PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD  

Berdasarkan pada teori-teori tentang pembelajaran yang telah dipaparkan 

tersebut, teristimewa pembelajaran berbasis masalah dan kooperatif jigsaw, maka 

penelitian ini menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa 

Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran. Adapun skema sintaks pembelajarannya 

seperti pada Gambar 6 berikut. 

 

 

 

 

Sintaks PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran 

Guru mengorganisasikan siswa ke dalam 
kelompok kooperatif (kelompok asal) 

yang terdiri dari 4-6 siswa secara 
heterogen 

uru membagi tugas masalah dan 
orientasi siswa pada masalah 

yang menjadi tugasnya 
melalui CD 

Guru menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa untuk 

belajar melalui CD 

swa kembali pada kelompok asal dan 
secara bergantian 

mempresentasikan solusinya pada 
anggota lain dengan bantuan CD 

uru mengorganisasi siswa untuk 
belajar (siswa yang mendapat 

tugas sama membentuk 
kelompok pakar) 

Guru dan siswa  menganalisis dan 

Siswa mencari solusi masalah/ 
penyelidikan di kelompok pakar 

dengan bantuan CD 

swa mengerjakan kuis individu yang terdapat pada
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2.8. Pengertian Aktivitas Belajar 

Dalam belajar diperlukan suatu aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar 

adalah berbuat, ”learning by doing.” Berbuat untuk mengubah tingkah laku yang 

ditunjukkan dengan melakukan perbuatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada 

aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas  merupakan prinsip yang sangat penting dalam  

proses pembelajaran. Seperti dikemukakan Frobel (Sardiman, 2007) bahwa dalam 

belajar sangat memerlukan kegiatan berfikir dan berbuat. Dalam buku yang sama 

Montessori menegaskan bahwa anak-anak memiliki tenaga untuk berkembang 

sendiri sehingga lebih  banyak melakukan aktivitas dalam pembentukan  diri anak 

itu sendiri, sedangkan pendidik memberi bimbingan dan merencanakan segala 

kegiatan yang akan diperbuat oleh anak didik/siswa. Jadi pada pembelajaran, ak-

tivitas belajar siswa adalah kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembela-

jaran berlangsung untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran (Khabibah, 2005). 

Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud aktivitas belajar itu adalah 

aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar, kedua 

aktivitas itu harus selalu berkaitan. Sehubungan dengan hal ini, Piaget (Sardiman, 

2007) menerangkan bahwa seseorang anak itu berfikir sepanjang ia berbuat. 

Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berfikir. Oleh karena itu agar anak berfikir 

sendiri maka harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Berfikir pada taraf 

verbal baru akan timbul setelah anak itu berfikir pada taraf perbuatan, jelas bahwa 

aktivitas itu dalam arti luas, baik yang bersifat fisik maupun mental. Kaitan antar 

keduanya akan membuahkan aktivitas belajar yang optimal. Menurut Paul B. 

Diedrich (Sardiman, 2007) aktivitas siswa dalam belajar digolongkan atas 8 
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kelompok sebagai berikut. (1) Visual Activities, meliputi: memperhatikan dari 

gambar demonstrasi , membaca,  percobaan dari pekerjaan orang lain. (2) Oral 

Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. (3) Listening 

Activities, sebagai contoh  mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik. (4)  

Writing Activities, seperti: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. (5)   

Drawing Activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. (6) 

Motor Activities, misalnya: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak. (7) Mental Activities, misalnya: 

menanggapi, mengingat, memecahkan masalah, menganalisa hubungan, 

mengambil keputusan. (8) Emotional Activities, seperti: menaruh minat, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup, merasa bosan. 

Jadi klasifikasi aktivitas di atas menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah 

cukup kompleks dan bervariatif. Jika berbagai aktivitas tersebut dapat 

dikondisikan selama proses pembelajaran maka pembelajaran  akan menjadi lebih 

dinamis. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi 

yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini 

akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing - 

masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas 

yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

Pada penelitian ini aktivitas siswa yang diperhitungkan adalah aktivitas 

ideal siswa, yaitu aktivitas yang diharapkan pendidik dilakukan siswa selama 
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proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Data aktivitas 

siswa berupa skor aktivitas siswa selama pembelajaran yang diperoleh dari hasil 

pengamatan.  

 

2.9. Pengertian Kreatifitas 

Kreatifitas artinya daya cipta. Karena daya cipta sebagai kemampuan 

untuk menciptakan hal-hal yang  sama sekali baru adalah hal yang hampir tidak 

mungkin, maka dapat dikatakan kreatifitas merupakan gabungan (kombinasi) dari 

hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Munandar mendefinisikan kreatifitas sebagai 

kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau 

unsur-unsur yang ada (Dwijanto, 2007). 

Menurut Moreno yang penting dalam kreatifitas itu bukanlah penemuan 

sesuatu yang belum pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan bahwa produk 

kreatifitas itu merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus 

merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya. 

Misalnya seorang siswa menciptakan untuk dirinya sendiri suatu hubungan baru 

dengan siswa/orang lain. Atau seorang siswa menciptakan suatu cara bagi dirinya 

sendiri untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan atau menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya. Dengan demikian jelas bahwa kreatifitas juga 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa (Slameto, 

2003). 

Dalam kehidupan nyata, manusia memerlukan kemampuan kreatifitas 

untuk dapat menghadapi perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindarinya. Jadi 
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guru diharapkan juga menaruh perhatian pada peningkatan kreatifitas para 

siswanya dalam pembelajaran yang dikelolanya. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kreatif siswa adalah dengan PBM. 

Pada penelitian ini, untuk menilai kreatifitas siswa, akan dikembangkan 

alat evaluasi yang dikemukakan oleh Munandar, yaitu empat tindakan kreatif 

dalam kajian matematika yaitu kelancaran (fluency) menjawab, keluwesan 

jawaban (fleksibilitas), dan keaslian (orisinalitas) dalam berpikir matematik, serta 

kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) 

suatu gagasan matematik. 

Kelancaran menjawab adalah kemampuan siswa di dalam menjawab 

masalah matematika secara tepat dan singkat. Dengan jawaban yang tepat, maka 

akan diperoleh efisiensi waktu penyelesaian masalah.  

Keluwesan menjawab adalah kemampuan menjawab masalah 

matematika, melalui cara yang tidak baku. Cara tidak baku ini diperlukan ketika 

masalah yang muncul memerlukan berbagai cara yang mungkin dapat ditempuh 

dan cara yang tidak baku merupakan alternatif jawaban yang tepat. 

Keaslian adalah kemampuan menjawab masalah matematika dengan 

menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri. Masalah yang relatif baru bagi 

siswa memerlukan ide, cara baru dari siswa untuk dapat menyelesaikan  masalah 

tersebut. Dalam menyelesaikan masalah bentuk ini, siswa harus bekerja keras 

mulai dari memahami masalah, mengembangkan ide untuk menjawab, cara 

mengerjakan, dan menyusun jawaban yang tepat. 
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Elaborasi adalah kemampuan untuk memperluas jawaban masalah, 

memunculkan masalah baru atau gagasan baru. Bentuk masalah ini adalah suatu 

masalah yang ketika selesai dijawab akan dapat memunculkan masalah baru bagi 

siswa yang dapat memperluas pengetahuan siswa. Karena diperkirakan siswa 

belum mampu melakukan elaborasi, maka pada penelitian ini tidak diambil skor 

untuk elaborasi. 

Pada penelitian ini data kreatifitas siswa berupa rata-rata skor penga-

matan terhadap hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan masalah/tugas baik 

secara individu maupun kelompok selama dalam proses pembelajaran dengan 

pengamatan terhadap hasil pekerjaan PR. 

 

2.10. Pengertian Sikap siswa 

Sikap seorang siswa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

hasil belajarnya. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, dan sikap menentukan 

bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari 

individu dalam kehidupan (Slameto, 2003: 188).  Menurut Triandis (Slameto, 

2003: 188), "an idea charged with emotion which predisposes a class of actions to 

a particular class of social situations." Dari pendapat di atas dapat diambil 

simpulan bahwa sikap memiliki 3 komponen, yaitu (1) komponen kognitif, (2) 

komponen afektif, dan (3) komponen tingkah laku.  

Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek yang disertai dengan perasaan 

positif atau negatif. Seorang siswa akan bersikap positif terhadap objek yang 

dianggap bernilai atau menguntungkan baginya. Kebalikannya dia akan bersikap 
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negative terhadap objek yang dianggap tidak berharga atau merugikan dirinya. 

Sikap ini kemudian  mendasari dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang satu sama lain saling berkaitan. 

Siswa yang bersikap positif melakukan perbuatan yang positif, 

sebaliknya orang yang bersikap negatif akan melakukan perbuatan yang negative. 

Misalnya, siswa yang tidak menyukai suatu mata pelajaran akan malas untuk 

mempelajari materi pelajaran itu, akibatnya prestasinya rendah. Sebaliknya, siswa 

yang menyukai suatu pelajaran akan bersemangat dan tekun untuk mempelajari 

pelajaran itu, akibatnya prestasinya tinggi. Oleh karena itu sebaiknya guru 

berusaha agar para siswa yang diampunya dapat bersikap positif terhadap materi 

dan proses pembelajaran yang dikelolanya, karena sikap siswa merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

Sikap siswa yang dinilai pada penelitian ini adalah respon positif siswa 

terhadap pembelajaran matematika. Respon positif siswa, yaitu jawaban siswa 

yang menyatakan bahwa: (1) senang dengan materi dan kegiatan pembelajaran 

yang diberikan, (2) ingin belajar dengan model pembelajaran itu lagi, (3) belajar 

dengan model pembelajaran itu membuat mereka lebih memahami yang dipelajari 

(operasi penjumlahan pecahan), dan (4) belajar dengan model pembelajaran itu 

membuat mereka lebih senang belajar matematika. 

 

2.11. Pengertian Prestasi belajar 

Membahas tentang prestasi belajar tidak dapat lepas dari pembahasan 

tentang belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
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memperoleh suatu perubahan tingkah laku (Slameto, 2003). Hasil belajar atau 

perubahan tingkah laku yang diperoleh setelah belajar terdapat pada 3 aspek, yaitu 

aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor.  

Menurut Winkel (Ridwan, 2008) mengatakan bahwa prestasi belajar 

adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam 

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. Sedangkan 

menurut Nasution (Ridwan, 2008) prestasi belajar adalah kesempurnaan yang 

dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan 

sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, 

sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu 

memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa prestasi 

belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, 

menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar. 

Prestasi belajar siswa sesuai dengan tingkat keberhasilannya dalam mempelajari 

materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport pada setiap 

bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar. Prestasi belajar siswa 

dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat memperli-

hatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Pada umumnya guru SD mengajar matematika dengan konvensional, 

yaitu menggunakan metode ekspositorik yang menggunakan alat peraga jika ada. 
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Hal ini menyebabkan prestasi belajar matematika siswa SD masih rendah, karena 

matematika abstrak dan siswa SD masih pada tahap operasi konkret. Kerendahan 

prestasi siswa pada matematika teristimewa pada topik pecahan dan pemecahan 

masalah. 

Untuk dapat menghasilkan prestasi belajar matematika siswa SD yang 

tinggi, diperlukan pembelajaran matematika yang efektif. Salah satu pembelajaran 

matematika yang efektif adalah menggunakan pendekatan problem solving yang 

disebut pembelajaran berdasarkan masalah (PBM). Selain meningkatkan kemam-

puan untuk memecahkan masalah, PBM juga meningkatkan kreatifitas siswa.  

Salah satu ciri dari PBM adalah siswa belajar secara kelompok. Salah satu 

pembelajaran kooperatif yang sangat meningkatkan aktifitas, pemahaman, sikap 

positif dan kemandirian siswa adalah kooperatif jigsaw. Jadi model pembelajaran 

matematika yang merupakan penggabungan dari keduanya yang diberi nama PBM 

Bernuansa Jigsaw tentu akan lebih efektif, sehingga prestasi belajarnya menjadi 

tinggi, dan dapat mencapai KKM yang ditetapkan sekolah. 

Untuk dapat memahami matematika yang abstrak, siswa SD memerlukan 

alat peraga atau media pembelajaran yang tepat. Penggunaan media pembelajaran 

yang tepat dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman siswa. Jadi jika pada 

pembelajaran topik pecahan siswa menggunakan alat peraga kartu pecahan, maka  

akan membuat siswa lebih aktif dan dapat memahami topik pecahan. 

Menurut Schramm (1984: 33), seorang siswa dapat belajar efektif baik 

dengan program komputer, atau dengan program yang dicetak. Sudjana (2002: 9), 

menyatakan bahwa pengajaran akan lebih efektif apabila objek dan kejadian yang 
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menjadi bahan pengajaran dapat divisualisasikan secara realistik menyerupai 

keadaan yang sebenarnya. Karena dengan CD pembelajaran siswa lebih kompleks 

dalam menggunakan inderanya untuk belajar, maka pembelajaran akan lebih 

efektif. Jadi belajar matematika materi pecahan dengan menggunakan PBM 

bernuansa Jigsaw dan dengan bantuan CD Pembelajaran diharapkan dapat 

membuat pembelajaran semakin efektif, sehingga prestasi belajar siswa menjadi 

optimal dan dapat melebihi KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 65. 

Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar skema 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema Kerangka Berpikir PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran 

Gambar 7. Skema Kerangka Berpikir PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD  
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2.4. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir tersebut di 

atas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut. 

2.4.1 Hipotesis 1: prestasi belajar dari PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 

Pembelajaran (Model I) mencapai ketuntasan belajar lebih tinggi dari 65. 

2.4.2 Hipotesis 2: prestasi belajar dari PBM Bernuansa Jigsaw (Model II) 

mencapai ketuntasan belajar lebih tinggi dari 65. 

2.4.3 Hipotesis 3: ada perbedaan hasil belajar yang meliputi prestasi, aktivitas, 

kreatifitas, dan sikap siswa dari pembelajaran dengan model PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran, PBM Bernuansa Jigsaw, 

dan Pembelajaran Konvensional, serta PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan 

CD Pembelajaran yang paling efektif. 

2.4.4 Hipotesis 4: ada pengaruh kemampuan kreatifitas siswa, aktivitas siswa, 

dan sikap siswa terhadap prestasi belajarnya pada PBM Bernuansa Jigsaw 

Berbantuan CD Pembelajaran. 

2.4.5 Hipotesis 5: ada pengaruh kemampuan kreatifitas siswa, aktivitas siswa, 

dan sikap siswa terhadap prestasi belajarnya pada PBM Bernuansa Jigsaw. 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

 

3. Rancangan penelitian 

3.1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian true eksperimen, dengan 

menggunakan Control group post-test design (Arikunto,2006) untuk 

melihat perbedaan proses eksperimen yang dirancang terhadap 

pembelajaran yang lainnya. Jadi setelah penelitian ini berakhir maka dapat 

dilihat perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen pertama (E1)  

yang belajar menggunakan PBM bernuansa Jigsaw berbantuan CD 

Pembelajaran, kelompok eksperimen kedua (E2) yaitu kelompok yang 

belajar menggunakan  PBM bernuansa Jigsaw,  dan kelompok kontrol 

yang belajar menggunakan konvensional.  

3.2. Desain penelitian 

Penelitian ini dirancang dalam 2 desain, yaitu (1) desain awal, 

desain untuk mengumpulkan data tentang prestasi,aktivitas, kreatifitas, dan 

sikap siswa, dan (2) desain analisis final, yaitu desain analisis regresi pada 

kelas E1 dan E2 dan one-way anava antara ketiga kelas E1, E2, dan C 

tentang prestasi, aktivitas, kreatifitas, dan sikap. 

Pada pembelajaran di kelas eksperimen pertama (E1), eksperimen kedua 

(E2), dan kontrol konsentrasi penelitian tidak hanya pada hasil belajar pada aspek 

kognitif saja, tetapi juga pada proses pembelajarannya. Oleh karena itu pada saat 

proses pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap aktifitas dan kreatifitas siswa 
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dengan lembar observasi. Setelah proses pembelajaran pada penelitian itu diberi 

angket untuk mendapatkan data sikap siswa. Selanjutnya data aktivitas, kreatifitas, 

dan sikap yang diperoleh bersama dengan data prestasinya akan dianalisis lebih 

lanjut. Untuk lebih jelasnya, desain penelitian tersebut digambarkan pada skema 

berikut ini. 
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3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa-siswa kelas IV dari SD-SD 

Negeri Kampus di Kota Semarang minimal 3 SD dengan ektrakurikuler 

komputer yaitu SD yang sudah mempunyai laboratorium komputer. 

Sedangkan sampelnya diambil 3 kelas dari siswa-siswa kelas IV SD 

Koalisi Nasional 01, 03, 07 Ngaliyan yang telah teruji homogen. 

Pemilihan sampel diawali dengan uji homogenitas dari hasil tes 

kemampuan awal pada siswa kelas IV salah satu kampus (dalam hal ini 

termasuk kelas-kelas IV SD Koalisi Nasional 01, 03, dan 07 Ngaliyan) 

dengan instrumen tes yang telah diujicobakan dan diperbaiki. Jika didapat 

kelas-kelas yang homogen, maka dipilih 3 kelas sebagai sampel penelitian 

dengan cara random sampling. Agar tidak mengacaukan sistem kelas di 

sekolah tersebut, maka random sampling dikenakan pada kelasnya dengan 

cara undian. 

Dua kelas dijadikan kelas eksperimen, dan satu kelas sebagai kelas 

control. Satu kelas eksperimen diberi model Pembelajaran Berbasis 

Masalah Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran (Model I), 

selanjutnya disebut kelas E1. Satu kelas eksperimen lainnya diberi model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa Jigsaw (Model II), selanjutnya 

disebut kelas E2. Sedangkan kelas kontrol (C) diberi Pembelajaran 

Konvensional (Model III) yaitu pembelajaran yang biasa dipakai oleh guru 

kelas SD tersebut. 
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Materi yang diberikan pada ketiga kelas sama, yaitu penjumlahan 

pecahan senama dan penerapannya dalam masalah kehidupan sehari-hari. 

Untuk keseragaman, materi disiapkan peneliti. 

Menggunakan cara seperti tersebut di atas, maka setelah tes 

kemampuan awal dilaksanakan pada tanggal 5 April 2008. Hasil dari tes 

kemampuan awal seperti pada Tabel 3 berikut.  

Tabel 3. Kemampuan awal siswa kelas IV SD terteliti 

Uraian Kelas IVA Kelas IVB Kelas IVC Kelas IVD 
anyak siswa 37 35 42 43 
ata-rata 46.3513514 42.71429 45.714286 45.11627907 
lai minimal 20 20 20 20 
lai maksimal 80 80 75 75 

ariansi 288 259.3277 235 274 
D 16.9823703 16.10366 15.324595 16.56474929 
atas minimal 12.3866108 10.50697 15.065096 11.98678048 
atas maksimal 80.3160919 74.9216 76.363475 78.24577766 

 

Keempat kelas merupakan kelas-kelas yang homogen. Untuk uji 

homogenitas ke-4 kelas tersebut digunakan uji Barlett (Walpole, 1986). Dari haril 

tes ke-4 kelas, didapat hasil b = 0,205444 sedangkan  = 7,815 dengan α = 0,05, 

dan daerah kritis B>7,815. Kriteria kelas-kelas homogen jika b < .  

Karena 0,205444<7,815, jadi keempat kelas tersebut merupakan kelas-

kelas homogen, sehingga dapat digunakan sebagai sampel. 

Menggunakan cara undian, diperoleh pembagian kelas yang digunakan 

untuk sampel penelitian sebagai berikut: (1) Kelas IVA (37 siswa) dengan guru 

kelas ibu Wasiyati mendapat PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD (Model I), 

selanjutnya disebut sebagai kelas eksperimen 1 (E1). (2) Kelas IVC (42 siswa) 
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dengan guru kelas bapak Heri mendapat pembelajaran dengan PBM Bernuansa 

Jigsaw (ModelII), selanjutnya disebut sebagai kelas eksperimen 2 (E2). (3) Kelas 

IVD (43 siswa) dengan guru kelas bapak Budi sebagai kelas kontrol dengan 

pembelajaran konvensional seperti yang biasa digunakan oleh guru, selanjutnya 

disebut sebagai kelas kontrol (C).  

Untuk melihat apakah ketiga kelas yang digunakan sebagai sampel 

berdistribusi normal, diuji dengan one-sample K-S test. Dari perhitungan dengan 

SPSS12.0, diperoleh seperti pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test di 

lampiran 1. Berikut ini adalah cuplikan dari tabel tersebut. 

Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (awal) 

 kelas_IVA kelas_IVC kelas_IVD 

N 37 42 43 

Asymp. Sig. (2-tailed) .180 .112 .245 

 

Kriteria berdistribusi normal jika sig. (2-tailed)>0,05, untuk α=0,05. 

Tampak dari Tabel 4 bahwa ketiga kelas A, C, dan D berturut-turut berdistribusi 

normal, karena 0,180>0,05; 0,112>0,05; dan 0,245>0,05. Dengan demikian ketiga 

kelas baik untuk digunakan sebagai sampel. 

Jadi siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 122 

siswa. Pembelajaran dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Dasar dari 

pengambilan keputusan ini adalah: (1) atas kerelaan guru-kelas, (2) agar guru 

kelas mendapat pengetahuan dan pengalaman menggunakan model pembelajaran 

matematika yang lain dari biasanya yaitu Model I dan Model II, (3) peneliti dapat 

observasi lebih fokus, dan (4) tidak terlalu banyak memakan waktu untuk adaptasi 
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bagi guru dan murid. Untuk itu peneliti memberikan pengarahan kepada guru-

guru kelas yang digunakan sebagai kelas eksperimen tentang cara menerapkan 

model pembelajaran yang diteliti sebelum melaksanakan penelitian. Materi yang 

terdapat di CD juga diberikan kepada guru kelas control sebagai acuan untuk 

pelaksanaan pembelajarannya. 

 

3.2. Variable penelitian 

Variable pada penelitian ini sebagai berikut. 

3.2.1. Untuk Hipotesis 1: Variable penelitiannya prestasi belajar pada kelas  E1 

dengan Model I.  

3.2.2. Untuk Hipotesis 2: Variable penelitiannya prestasi belajar pada kelas E2 

dengan Model II. 

3.2.3. Untuk Hipotesis 3: Variabel penelitiannya prestasi belajar dari ketiga 

kelas. 

3.2.4. Untuk Hipotesis 4: 

3.2.5. Variabel independen: aktivitas, kreativitas, dan sikap siswa pada kelas E1 

dengan Model I. 

3.2.6. Variabel dependen: prestasi belajar pada kelas E1 dengan Model I. 

3.2.7. Untuk Hipotesis 5: 

3.2.8. Variable independen: aktivitas, kreativitas, dan sikap siswa pada kelas E2 

dengan Model II. 

3.2.9. Variable dependen: prestasi belajar pada kelas E2 dengan Model II. 
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3.3. Definisi Operasional Variabel 

3.3.1. Aktivitas siswa. Aktivitas siswa yang diperhitungkan adalah aktivitas ideal 

siswa, yaitu aktivitas yang diharapkan pendidik dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selama 

proses pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa 

dengan lembar pengamatan untuk aktivitas. Adapun yang diamati dari 

aktivitas siswa meliputi: menyelesaikan tugas, membuat catatan, 

menyampaikan pendapat atau gagasan atau penjelasan, mengajukan 

pertanyaan, mendengarkan/memper-hatikan penjelasan guru/teman, dan 

menulis hasil kerja kelompok pada proses pembelajaran penelitian. Hasil 

pengamatan ini merupakan nilai aktifitas siswa. 

Lembar observasi aktivitas belajar siswa dan lembar penskoran terdapat di 

Lampiran 12. 

3.3.2. Kreatifitas siswa. Kreatif siswa meliputi kelancaran menjawab (fluency), 

keluwesan menjawab (fleksibilitas), dan keaslian ide (originalitas).  

Kelancaran menjawab adalah kemampuan siswa di dalam menjawab 

masalah matematika secara tepat dan singkat. Dengan jawaban yang tepat 

maka akan diperoleh efisien waktu penyelesaian masalah. 

Keluwesan menjawab adalah kemampuan menjawab masalah matematika, 

melalui cara yang tidak baku. Cara tidak baku ini diperlukan ketika 

masalah yang muncul memerlukan berbagai cara yang mungkin dapat 

ditempuh dan cara yang tidak baku merupakan alternatif jawaban yang 

tepat. 

Keaslian adalah kemampuan menjawab masalah matematika dengan 

menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri. Masalah yang relatif baru 

bagi siswa memerlukan ide, cara baru dari siswa untuk dapat 

menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menyelesaikan masalah bentuk 
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ini, siswa harus bekerja keras mulai dari memahami masalah, 

mengembangkan ide untuk menjawab, cara mengerjakan, dan menyusun 

jawaban yang tepat. 

Selama proses pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap hasil tugas 

yang dikerjakan siswa dengan lembar pengamatan untuk kreatifitas. Selain 

itu dilakukan pengamatan terhadap hasil PR yang dikerjakan siswa di 

rumah. Kedua hasil pengamatan tersebut dirata-rata untuk menentukan 

kreatifitas siswa. Lembar observasi kreatifitas siswa dan lembar 

penskorannya terdapat di Lampiran 13. 

3.3.3. Sikap siswa. Sikap siswa yang dinilai adalah respon positif siswa, yaitu 

sikap siswa terhadap pembelajaran matematika yang meliputi rasa suka 

atau tidak suka pada pembelajaran matematika yang diterima saat 

penelitian. Respon siswa yang dicari adalah jawaban siswa yang 

menyatakan bahwa: (1) senang dengan materi dan kegiatan pembelajaran 

yang diberikan, (2) ingin belajar dengan model pembelajaran itu lagi, (3) 

belajar dengan model pembelajaran itu membuat mereka lebih memahami 

yang dipelajari (penjumlahan pecahan senama), dan (4) belajar dengan 

model pembelajaran itu membuat mereka lebih senang pada pelajaran 

matematika dan belajar matematika. 

Lembar angket sikap siswa dan lembar penskorannya terdapat di Lampiran 

14. 

3.3.4. Prestasi belajar. Prestasi belajar (pengetahuan matematik), yaitu rata-rata 

hasil kuis dan tes tentang konsep operasi penjumlahan pecahan senama 

dan penerapannya pada pemecahan masalah. Silabus dan materi 

disesuaikan dengan KTSP (Depdiknas, 2006). 
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Lembar tes untuk prestasi belajar siswa dan penskorannya terdapat di 

Lampiran 16. 

 

3.4. Data dan Cara Pengumpulannya 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang 

meliputi aktivitas, kreatifitas, prestasi belajar (kemampuan matematika), dan sikap 

siswa. 

Sesuai dengan data yang diperlukan, maka cara pengumpulan data adalah 

sebagai berikut. 

5.1. Tes, dan kuis, digunakan untuk mencari data tentang prestasi belajar. Tes 

yang dilaksanakan pada awal (sebelum) pelaksanaan penelitian eksperimen ini, 

digunakan untuk menentukan homogenitas kelas-kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Materi tes merupakan materi prasyarat untuk belajar operasi penjumlahan 

pecahan dan penerapannya pada pemecahan masalah. 

Hasil kuis dan tes yang diberikan pada akhir pembelajaran atau selama 

eksperimen, dianalisis untuk menjawab tentang keefektifan model pembelajaran 

yang dicobakan. Materi tes dan kuis adalah operasi penjumlahan pecahan senama 

dan penggunaannya pada pemecahan masalah (soal cerita).  

 

3.4.1. Observasi. Observasi dilakukan untuk mencari data tentang aktivitas siswa 

dan kreativitas siswa.  

3.4.2. Observasi terhadap hasil pekerjaan siswa, yaitu cara siswa menyelesaikan 

tugas dan PR dengan lembar observasi untuk kreatifitas, digunakan untuk 

melihat data kreatifitas siswa. Diperoleh dari mengamati hasil kerja siswa 

terhadap tugas yang diberikan selama proses pembelajaran (selama 

eksperimen) dan hasil PR.  Hasil kedua pengamatan tersebut dirata-rata dan 

dianalisis. 
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3.4.3. Observasi terhadap aktivitas siswa yang dilakukan selama proses belajar 

dengan menggunakan lembar observasi untuk aktivitas siswa, digunakan 

untuk mencari data tentang aktivitas siswa. Observasi dengan lembar 

observasi untuk kreatifitas yang dilakukan selama proses pembelajaran 

digunakan untuk mencari data tentang kreativitas siswa. 

3.4.4. Angket, digunakan untuk mencari data tentang sikap siswa terhadap 

pelajaran matematika dan belajar matematika. Angket diberikan sesudah 

pelaksanaan eksperimen. 

 

3.5. Instrument Penelitian 

3.5.1. Instrument pada penelitian ini adalah: RPP lengkap untuk pembelajaran 

penjumlahan pecahan senama di kelas IV SD, lembar observasi, lembar 

angket, dan tes. Uji validitas yang digunakan untuk instrument RPP adalah 

validitas isi, yaitu kesesuaian isi dengan KTSP, dilakukan oleh para ahli, 

dalam hal ini adalah para pembimbing dan evaluator. Demikian pula untuk 

untuk instrument observasi dan angket hanya dilakukan uji validitas isi oleh 

para ahli, dalam hal ini adalah para dosen pembimbing tesis dan penguji 

proposal tesis ini.  

3.5.2. Uji validitas dan reliabilitas untuk instrument tes dilakukan dengan uji coba 

instrument pada siswa kelas IV untuk kemampuan awal yang merupakan 

kemampuan prasyarat untuk mempelajari penjumlahan pecahan, dan pada 

siswa kelas V untuk prestasi belajar karena kelas IV pada saat itu belum 

mempelajari operasi penjumlahan pecahan. Ujicoba instrument tes 
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dilakukan di SD Sultan Agung I dan II pada tanggal 4 Februari 2008. Siswa 

dari sekolah yang melaksa-nakan uji coba tidak digunakan sebagai sampel.  

3.5.3. Hasil uji coba untuk kemampuan awal dianalisis uji reliabilitas, validitas, 

dan analisis butir soal dengan iteman untuk kemampuan awal yang terdapat 

di Lampiran 14. Dari hasil uji tersebut diperoleh reliabilitas, validitas, dan 

analisis instrument tes untuk kemampuan awal sebagai berikut. 

(1)  Reliabilitas Soal. Dari Scale Statistics tampak α (Alpha) = 0.383, 

sedangkan rtabel = 0,244. Ketentuan reliable jika α > rtabel (Arikunto, 2002). 

Karena 0.383 > 0,244, jadi secara keseluruhan soal termasuk reliable. (2) 

Validitas Soal. Dari Scale Statistics tampak Mean Biserial =0.358, 

sedangkan rtabel =0,244. Ketentuan valid rphis >  rtabel (Arikunto, 2002). 

Karena 0.358 > 0,244, jadi secara keseluruhan soal termasuk valid. (3) 

Analisis butir soal. Dengan melihat Prop. Correct setiap soal, diperoleh: 9 

soal termasuk sukar, 8 soal termasuk sedang, dan 3 soal termasuk mudah. 

Dengan melihat Point Biser dari Item Statistics, diperoleh: 4 soal berdaya 

pembeda rendah, 6 soal berdaya pembeda cukup, 9 soal berdaya pembeda 

baik, dan 1 soal berdaya pembeda baik sekali. Dengan melihat Point Biser 

dari Item Statistics, diperoleh 5 soal diperbaiki dan 2 soal dicek kuncinya. 

Dengan demikian, setelah soal diperbaiki, dapat digunakan sebagai 

instrument pada penelitian ini. 

3.5.4. Hasil uji coba untuk prestasi belajar dianalisis uji reliabilitas, validitas, dan 

analisis butir soal dengan iteman untuk prestasi yang terdapat di Lampiran 14. 
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Dari hasil uji tersebut diperoleh reliabilitas, validitas, dan analisis instrument tes 

untuk prestasi belajar sebagai berikut.  

(1) Reliabilitas Soal. Dari Scale Statistics tampak α (Alpha) = 0.706, sedangkan 

rtabel=0,266. Ketentuan reliable jika α>rtabel (Arikunto, 2002). Karena 0.706>0,266, 

jadi secara keseluruhan soal termasuk reliable. (2) Validitas Soal. Dari Scale 

Statistics tampak Mean Biserial =0.500, sedangkan rtabel =0,266. Ketentuan valid 

rphis >  rtabel (Arikunto, 2002). Karena 0.500 > 0,266, jadi secara keseluruhan soal 

termasuk valid. (3) Analisis butir soal. Dengan melihat Prop. Correct setiap soal, 

diperoleh: 2 soal termasuk sukar, 17 soal termasuk sedang, dan 1 soal termasuk 

mudah. Dengan melihat Point Biser dari Item Statistics, diperoleh: 4 soal berdaya 

pembeda rendah, 6 soal berdaya pembeda cukup, 9 soal berdaya pembeda baik, 

dan 1 soal berdaya pembeda baik sekali. Dengan melihat Point Biser dari Item 

Statistics, diperoleh 5 soal diperbaiki, 3 soal diganti, dan 2 soal dicek kuncinya. 

Dengan demikian, setelah soal diperbaiki, dapat digunakan sebagai instrument 

pada penelitian ini. 

Dari kedua pembahasan uji instrument tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

keduanya termasuk valid dan reliable, meskipun ada beberapa butir soal yang 

harus diperbaiki atau diganti. Dengan demikian instrument tes dapat digunakan 

setelah dilakukan perbaikan. Untuk itu hasil secara lengkap dapat dilihat di 

Lampiran 14 "Hasil Uji Coba Instrumen Tes". 

 

3.6. Pelaksanaan Eksperimen dan Pengumpulan Data 

Setelah kelas-kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh, dalam waktu 

yang bersamaan pada ketiga kelas dilaksanakan pembelajaran tentang topik yang 

sama, yaitu tentang operasi penjumlahan pecahan. Satu kelas eksperimen E1 diberi 

Model I. Kelas eksperimen E2 diberi Model II. Sedangkan kelas kontrol (C) 

dengan Pembelajaran Konvensional (Model III) yang seperti biasa dilakukan oleh 

guru kelasnya. 

Eksperimen ini dilakukan dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama 

dilaksanakan pada tanggal 14 April 2008, difokuskan untuk mencari solusi dari 
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masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan 

senama. Dengan mencari solusi masalah tersebut diharapkan siswa dapat 

memahami konsep penjumlahan pecahan senama. Pertemuan kedua dilaksanakan 

pada tanggal 28 April 2008, difokuskan pada penyelidikan untuk menemukan 

rumus penjumlahan pecahan senama. Untuk itu siswa diberi soal-soal mencari 

hasil jumlah pecahan senama dengan bantuan alat peraga kartu-kartu pecahan. 

Selanjutnya jawaban pada soal-soal tersebut digeneralisasikan untuk menemukan 

rumus penjumlahan pecahan senama. Materi yang terdapat di CD juga diberikan 

siswa di kelas dengan Model II, dan juga diberikan pada guru kelas kontrol untuk 

dipakai sebagai acuan. 

Pembagian untuk kelompok diskusi secara heterogen pada kelas E1 dan 

E2 dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Pembagian dilakukan berdasarkan 

hasil tes kemampuan awal dan pengetahuan guru terhadap siswanya, dan diu-

sahakan agar kemampuan kelompok seimbang. Setiap kelompok terdiri atas 5 – 6 

siswa. Jadi pada kelas E1 terbagi atas 7 kelompok, dan pada kelas E2 terbagi atas 8 

kelompok. Sedangkan pada kelas control oleh gurunya tidak dilakukan pembagian 

kelompok untuk diskusi karena guru hanya menggunakan metode ceramah secara 

klasikal. 

Selama proses pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap aktivitas 

siswa dengan menggunakan panduan lembar pengamatan untuk aktivitas siswa 

yang telah disediakan. Pengamatan untuk kreativitas siswa dengan menggunakan 

lembar pengamatan dilaksanakan selama proses belajar dan penyelesaian tugas 

(LKS dan PR). Pada akhir pertemuan kedua diberikan kuis. Setelah pertemuan 

kedua, pada jam pelajaran matematika minggu berikutnya, yaitu pada tanggal 5 

Mei 2008 diberikan tes prestasi belajar siswa. Hasil dari kedua tes tersebut, yaitu 

dari kuis dan tes, dirata-rata untuk mendapatkan nilai prestasi belajar siswa. 

Pada akhir pertemuan penelitian ini diberikan angket pada siswa untuk 

mencari data tentang sikap siswa terhadap pembelajaran matematika sesudah 

menggunakan model pembelajaran yang dicobakan. Hasil tes dan kuis, tugas, 

angket dan pengamatan dari kelas-kelas eksperimen dan kelas kontrol dianalisa 

untuk menguji kebenaran hipotesis. 
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3.7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan berturut-turut sebagai berikut. 

3.7.1. Menguji hipotesis 1, digunakan uji banding satu variable pada kelas E1 

dengan Model I. 

X : prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan Model I. 

H0 :  μ=65 (mean siswa yang diberi pembelajaran dengan Model I = 65). 

H1 : μ >65 (mean siswa yang diberi pembelajaran dengan Model I >65). 

 Kriteria  H0 diterima jika sig.(2-tailed)>0,05. 

Perhitungan statistik dilakukan melalui program SPSS12.0. 

 

3.7.2. Menguji hipotesis 2, digunakan uji banding satu variable pada kelas E2 

dengan Model II. 

X : prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan Model II. 

H0 :  μ=65 (mean siswa yang diberi pembelajaran dengan Model II = 65). 

H1: μ >65 (mean siswa yang diberi pembelajaran dengan Model II >65). 

 Kriteria  H0 diterima jika sig.(2-tailed)>0,05. 

Perhitungan statistik dilakukan melalui program SPSS12.0. 

 

3.7.3. Untuk menguji hipotesis 3, digunakan uji banding ONE-WAY ANAVA. 

Jika ternyata ada perbedaan dilakukan uji lanjut dengan HSD0,05 dengan 

menggunakan Scheffe karena n tidak sama. 

X1 : prestasi belajar siswa dengan Model I.  

X2 : prestasi belajar siswa dengan Model II. 

X3 : hasil belajar siswa dengan model Konvensional (Model III). 

H0:  (prestasi belajar siswa dari ke-3 model pembelajaran sama). 

H1 : tidak semua sama (tidak semua prestasi belajar siswa dari ketiga model sama) 

Kriteria H0 diterima jika sig >0,05. 

Perhitungan statistik dilakukan melalui program SPSS12.0. 
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Uji banding ONE-WAY ANAVA juga dilakukan pada aktivitas, kreativitas, dan 

sikap. 

 

3.7.4. Untuk menguji hipotesis 4, digunakan uji Analisis Regresi Linier Ganda 

pada kelas E1 dengan Model I. 

Model persamaan liniernya: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε  

dengan ε  N(0,σ2) 

Bentuk persamaan estimasinya adalah:  

Untuk variable dependen Y = prestasi kelas E1, dan variable independen: X1= 

aktivitas kelas E1, X2= kreatifitas kelas E1, dan X3= sikap kelas E1. 

Perhitungan statistik dilakukan dengan program SPSS12.0. 

3.7.5. Untuk menguji hipotesis 5, digunakan uji Analisis Regresi Linier Ganda 

pada kelas E2 dengan Model II. 

Model persamaan liniernya: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε  ε  N(0,σ2) 

Bentuk persamaan estimasinya adalah:  

Untuk variable dependen Y = prestasi kelas E2, dan variable independen X1= 

aktivitas kelas E2, X2= kreatifitas kelas E2, dan X3= sikap kelas E2. 

Perhitungan statistik dilakukan dengan program SPSS12.0. 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Hasil-Hasil Penelitian 

Hasil-hasil penelitian eksperimen dari ketiga kelas sebagai berikut. 

Kelas E1 dengan Model I 

4.1.1. Statistik kelas E1 

Hasil penelitian pada kelas E1 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Data Statistik Kelas E1 

No Variable N Mean Varian SD Minimum Maksimum 
1 estasi 37 79.1216 131 11.42938 50.00 97.50 
2 tivitas 37 78.3785 8 2.84642 58.33 80.21 
3 eatifitas 37 73.7057 37 6.12015 62.50 89.59 
4 kap 37 89.6959 68 8.23065 75.00 100.00 

 

4.1.2. One-Sample T-Test untuk prestasi belajar kelas E1 

Dari Tabel 5 sudah nampak bahwa prestasi kelas E1 = 79.1216 > 65. 

Untuk mengetahui apakah berlaku bagi populasi, yaitu mean prestasi siswa yang 

belajar dengan Model I > 65 dilakukan uji satu sampel pihak kanan. Hasil uji satu 

sampel prestasi kelas E1 seperti pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. One-Sample T-Test prestasi E1 

Test Value = 65 

t 
  

df 
  

Sig. (2-tailed) 
  

an Difference 
  

5% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
stasi_E1 7.516 36 .000 14.12162 10.3109 17.9324 

 

Dari Tabel 6 tampak bahwa Sig. (2-tailed)= 0.00<0,05. Jadi H0 (μ=65) 

ditolak dan H1 (μ>65) diterima. Jadi rata-rata prestasi siswa yang belajar dengan 

Model I dapat mencapai lebih dari 65 yaitu standart KKM yang ditetapkan. 

Dari Lampiran 1 pada tabel data siswa kelas E1, dapat dihitung bahwa 

banyaknya siswa yang belum mencapai nilai 65 hanya 4 siswa. Jadi sebanyak 33 

siswa sudah memenuhi tuntas belajar sesuai dengan standart KKM yang 

67 



68 
 

 
 

ditentukan. Dengan demikian ketuntasan klasikal siswa dengan Model I =  = 

0,89 = 89 % > 75%.  

4.1.3. Analisis Regresi Linier Ganda pada kelas E1 

Dicari bagaimana pengaruh variable aktivitas, kreatifitas, dan sikap siwa 

pada prestasi belajarnya pada kelas E1. Untuk itu sebagai variable independen 

adalah X1=aktivitas E1, X2=kreatifitas E1, dan X3=sikap siswa E1, serta sebagai 

variable dependen adalah Y=prestasi belajar E1. Sebelumnya akan diselidiki 

apakah variable dependen normal. Hasil uji normalitas prestasi belajar kelas E1 

dengan K-S seperti pada cuplikan Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Cuplikan One-Sample K-S Test Prestasi E1 

Prestasi_E1 
37

ymp. Sig. (2-tailed) .607
 

Kriteria berdistribusi normal jika sig. (2-tailed) > 0,05, untuk α=0,05. 

Dari tabel terlihat sig.(2-tailed)=0,607<0,05. Jadi data berdistribusi normal. 

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier ganda. Hasil perhitungan dengan 

SPSS12.0 terdapat di Lampiran 9. 

Bentuk persamaan regresi linear ganda sebagai berikut. 

Bentuk persamaan: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε dengan ε  N(0,σ2).  

Bentuk persamaan estimasinya adalah:  

Dari tabel "Coefficients(a)" di lampiran 9, didapat koefisien a, b1, b2, dan 

b3. Cuplikan dari Tabel 8 tersebut sebagai berikut. 

Tabel 8. Cuplikan Coefficients(a) kelas E1 

Model Unstandardized Coefficients Sig. B Std. Error 
onstant) -98.144 50.936 .063 
_aktivitas  1.810 .723 .017 
_kreatifitas  .457 .333 .180 
_sikap  .019 .193 .923 
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Dari Tabel 8 tersebut di atas tampak untuk Constant: B = -98.144, untuk 

X1: B = 1.810, untuk X2: B = 0.457, dan untuk X3: B = 0.019. Sehingga bentuk 

estimasi persamaan linear: .  

Sebelum menentukan seberapa besar pengaruh variabel independent 

(aktivitas, kreativitas dan sikap) terhadap variabel dependent (prestasi belajar) 

pada kelas E1, terlebih dahulu dilakukan uji keberartian dan kelinearan persamaan 

regresi.  

Hipotesis untuk keberartian koefisien regresi adalah H0: koefisien regresi 

tidak berarti, dan H1: koefisien regresi berarti. Kriteria H0 diterima jika Fhitung < 

Ftabel  untuk α = 0.05 atau diperoleh nilai probabilitas (sig.) > 0.05.  

Keberartian dan kelinieran persamaan regresi dapat dilihat dari hasil 

perhitungan statistik pada Tabel ANOVA(b) yang terdapat di Lampiran 9 seperti 

berikut ini. 

 Tabel 9. ANOVA(b) kelas E1 

del Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

gression 1894.584 3 631.528 7.421 .001(a)
sidual 2808.118 33 85.094    
al 4702.703 36     

a  Predictors: (Constant), X3_sikap , X2_kreatifitas, X1_aktivitas  
b. Dependent Variable: Y_prestasi 

 

Dari Tabel 9 tampak bahwa sig.=0.001<0.05. Jadi H0 ditolak. Berarti 

koefisien regresi berarti. Dengan kata lain, ada pengaruh dari variable independen 

(aktivitas, kreatifitas, dan sikap) terhadap variable dependen (prestasi) pada siswa 

yang mendapat pembelajaran dengan Model I. 

Besarnya pengaruh variable independen terhadap variable dependen 

dapat dilihat pada Tabel "Model Summary (b)" di Lampiran 9. Cuplikannya 

seperti pada Tabel 10 berikut. 

 Tabel 10. Cuplikan Model Summary(b) kelas E1 

Model R R Square Durbin-Watson 

1 .635(a) .403 2.068 
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Dari Tabel 10 tampak R Square = 0,403. Jadi terdapat pengaruh dari 

aktivitas, kreatifitas, dan sikap terhadap prestasi belajar pada siswa dengan Model 

I sebesar 40,3%. Artinya aktivitas, kreatifitas, dan sikap siswa yang diajar dengan 

Model I memberikan kontribusi sebesar 40,3% terhadap prestasi belajarnya. Sisa-

nya yang 59,7% dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.2. Kelas E2 dengan Model II 

4.2.1. Statistik kelas E2 

Data statistik hasil penelitian pada kelas E2 tampak pada Tabel 11. 

Tabel 11. Data Statistik Kelas E2 

No Variable N Mean Varian SD Minimum Maksimum 
1 estasi 42 67.9762 103 10.15487 47.50 87.50 
2 tivitas 42 70.5345 127 6.49292 58.33 80.21 
3 eatifitas 42 58.5810 131 11.44992 37.50 79.17 
4 kap 42 88.5417 49 7.02737 75.00 100.00 

 

4.2.2. One-Sample T-Test untuk prestasi belajar kelas E2 

Dari Tabel 11 nampak bahwa prestasi kelas E2 = 67,9762 > 65. Untuk 

mengetahui apakah berlaku bagi populasi bahwa mean prestasi siswa dengan 

Model II > 65 dilakukan uji satu sampel pihak kanan. Hasil uji satu sampel 

prestasi kelas E2 seperti pada Tabel 12  berikut. 

Tabel 12. One-Sample T-Test Prestasi E2 

 

Test Value = 65 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
prestasi_E2 1.899 41 .065 2.97619 -.1883 6.1407

 

Dari Tabel 12 tampak bahwa Sig. (2-tailed)= 0.65>0,05. Jadi H0 (μ=65) 

diterima dan H1 (μ>65) ditolak. Jadi rata-rata prestasi belajar siswa yang menda-

pat pembelajaran Model II dapat mencapai 65. 

Dari Lampiran 1 pada tabel data siswa kelas E2, dapat dihitung siswa 

yang belum mencapai nilai 65 sebanyak 10 siswa. Jadi ada 32 siswa yang  sudah 

memenuhi tuntas belajar sesuai dengan standart KKM yang ditentukan. Ketun-
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tasan klasikal siswa dengan Model II =  = 0,76 = 76 %. Dengan demikian siswa 

dengan Model II dapat memenuhi standart KKM yang ditentukan, yaitu 65 

dengan ketuntasan klasikal 76% > 75%. 

4.2.3. Analisis Regresi Linier Ganda pada kelas E2 

Dicari bagaimana pengaruh variable aktivitas, kreatifitas, dan sikap siwa 

pada prestasi belajarnya pada kelas E2. Untuk itu sebagai variable indepen adalah 

X1=aktivitas E2, X2=kreatifitas E2, dan X3=sikap siswa E2, serta sebagai variable 

dependen adalah Y=prestasi belajar E2. 

Sebelumnya akan diselidiki apakah variable dependen normal. Hasil uji 

normalitas prestasi belajar kelas E2 dengan K-S seperti pada cuplikan Tabel 13 

berikut. 

Tabel 13. Cuplikan One-Sample K-S Test Prestasi E2 

 prestasi_E2 
42

ymp. Sig. (2-tailed) .317

 

Kriteria berdistribusi normal jika sig. (2-tailed) > 0,05, untuk α=0,05. 

Dari tabel terlihat sig.(2-tailed) = 0,317 > 0,05. Jadi data berdistribusi normal. 

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier ganda. Hasil perhitungan dengan 

SPSS12.0 terdapat di Lampiran 10. 

Bentuk persamaan regresi linear ganda sebagai berikut. 

Bentuk persamaan: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε dengan ε  N(0,σ2).  

Bentuk persamaan estimasinya adalah:  

Dari Tabel "Coefficients(a)" di Lampiran 10, didapat koefisien a, b1, b2, 

dan b3.  

Cuplikan dari tabel tersebut seperti di Tabel 14 berikut. 
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Tabel 14. Cuplikan Coefficients(a) kelas E2 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t 
 

g. 
B d. Error 

onstant) -25.760 14.012 -1.838 .074 
tivitas_E2 .303 .100 3.017 .005 
eatifitas_E2 .088 .095 .929 .359 
kap_E2 .876 .159 5.512 .000 

 

Dari Tabel 14 tersebut di atas tampak untuk Constan:t B =-25.760, untuk 

X1: B=0.303, untuk X2: B=0.088, dan untuk X3: B=0.876. Sehingga bentuk 

estimasi persamaan linear: .  

Sebelum menentukan seberapa besar pengaruh variabel independent 

(aktivitas, kreativitas dan sikap) terhadap variabel dependent (prestasi belajar) 

pada kelas E2, terlebih dahulu dilakukan uji keberartian dan kelinearan persamaan 

regresi.  

Hipotesis  untuk keberartian koefisien regresi adalah H0: koefisien regresi 

tidak berarti, H1: koefisien regresi berarti, dengan kriteria H0 diterima jika Fhitung < 

Ftabel  untuk α = 0.05 atau diperoleh nilai probabilitas (sig.) > 0.05. 

Keberartian dan kelinieran persamaan regresi dapat dilihat dari hasil 

perhitungan statistik pada Tabel ANOVA(b) untuk E2 yang terdapat di Lampiran 

10 seperti berikut. 

Tabel 15. ANOVA(b) E2 
 

del 
m of 

Squares an Square . 
gression 2483.105 3 827.702 18.026 .000(a)
sidual 1744.871 38 45.918    
al 4227.976 41     

a  Predictors: (Constant), sikap_E2, kreatifitas_E2, aktivitas_E2 
b  Dependent Variable: prestasi_E2 

Dari Tabel 15 tampak bahwa sig.=0.000<0.05. Jadi H0 ditolak. Berarti 

koefisien regresi berarti. Dengan kata lain, ada pengaruh dari variable independen 

(aktivitas, kreatifitas, dan sikap) terhadap variable dependen (prestasi) pada siswa 

yang mendapat pembelajaran dengan Model II. 
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Pengaruh variable-variabel independen terhadap variable dependen dapat 

dilihat pada Tabel "Model Summary (b)" di Lampiran 10.  Cuplikannya seperti 

pada Tabel 16 berikut. 

Tabel 16. Cuplikan Model Summary(b) kelas E2 

Model R R Square Durbin-Watson 
1 .766(a) .587 1.602 

 

Dari Tabel 16 tampak R Square = 0.587. Jadi terdapat pengaruh dari 

aktivitas, kreatifitas, dan sikap terhadap prestasi belajar pada siswa dengan Model 

I sebesar 58.7%. Artinya aktivitas, kreatifitas, dan sikap siswa yang diajar dengan 

Model I memberikan kontribusi sebesar 58.7% terhadap prestasi belajarnya. Sisa-

nya yang 41.3% dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.3. Kelas C (kontrol) dengan Model III (konvensional) 

Data statistik hasil penelitian pada kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 

17 berikut. 

Tabel 17. Data Statistik Kelas C  
No Variable N Mean Varian SD Minimum Maksimum 
1 estasi 43 51.0465 256 15.99137 22.50 90.00 
2 tivitas 43 56.3242 30 5.56926 40.63 68.75 
3 eatifitas 43 42.4897 219 14.78830 25.00 66.67 
4 kap 43 86.6291 100 9.10211 56.25 100.00 

 

4.4. One-Way ANAVA prestasi belajar dari ketiga kelas E1, E2, dan C 

Data statistik prestasi ketiga kelas seperti pada Tabel 18 berikut. 

Tabel 18. Descriptives (Prestasi) 
Prestasi 

 N Mean d. Deviation td. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Min. Max. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

as_E1 1216 42938 7898 75.3109 82.9324 50.00 97.50 
as_E2 9762 15487 6693 64.8117 71.1407 47.50 87.50 
as_C 0465 99137 3866 46.1251 55.9679 22.50 90.00 
al 2 3893 19486 5675 62.3073 68.4713 22.50 97.50 
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Sebelum dilaksanakan uji banding dengan ANAVA, diperiksa apakah 

data ketiganya berdistribusi normal. Untuk melihat apakah prestasi belajar dari 

ketiga kelas berdistribusi normal, diuji dengan one-sample K-S test. Perhitungan 

dengan SPSS12.0, terdapat di Lampiran 5, " Hasil Perhitungan Statistik Uji 

Banding Prestasi Kelas E1, E2, dan C dengan ONE-WAY ANAVA". Cuplikan 

dari Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test adalah seperti Tabel 19 berikut. 

 

Tabel 19. Cuplikan One-Sample K-S Test Prestasi   

prestasi_E1 prestasi_E2 prestasi_C 
37 42 43

ymp. Sig. (2-tailed) .607 .317 .742

 

Kriteria berdistribusi normal jika sig. (2-tailed) > 0,05, untuk α=0,05. 

Tampak dari Tabel 19 bahwa prestasi ketiga kelas berturut-turut berdistribusi 

normal, karena sig (2-tailed) ketiga kelas berturut-turut 0,607>0,05; 0,317>0,05; 

dan 0,742>0,05. Dengan demikian dapat dilakukan uji banding. 

Langkah pengujian sebagai berikut. Pertama dilakukan uji perbedaan 

mean dengan one-way anava. Jika terdapat perbedaan dilakukan uji HSD0,05 

dengan Scheffe. Hasil uji banding mean prestasi belajar yang dilanjutkan dengan 

Post Hoc Tests dengan menggunakan SPSS12.0, terdapat di Lampiran 5. 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan mean prestasi dapat dilihat 

dari cuplikan Tabel ANOVA di Lampiran 5 sebagai berikut. 

Tabel 20.  Cuplikan ANOVA  

 Sum of 
Squares df ean Square F Sig. 

ween Groups 16104.170 2 8052.085 48.711 .000 

 

Kriteria H0 ( ) diterima jika sig.>0,05.  

Pada Tabel 20 tampak bahwa sig = 0,000 kurang dari 0,05. Jadi 

signifikan H0 ditolak, artinya ada mean prestasi yang berbeda dari antara ketiga 

model pembelajaran. Jadi perlu dilakukan uji lanjutan dengan HSD0,05 Scheffe. 
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Hasil perhitungan dengan Sceffe dapat dilihat pada Tabel Multiple Comparisons 

pada Lampiran 5, yang cuplikannya pada Tabel 21 berikut.   

Tabel 21. Culikan Multiple Comparisons  

(I) HASIL (J) HASIL Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
LAS_E1 LAS_E2 11.14543(*) 2.89887 .001 3.9595 18.3314

LAS_C 28.07511(*) 2.88304 .000 20.9284 35.2218

LAS_E2 LAS_C 16.92968(*) 2.78927 .000 10.0154 23.8440

 

Tampak pada Tabel 21 tersebut di atas bahwa antara E1 dengan E2: sig = 

0,001<0,05, antara E1 dengan C: sig = 0,000<0,05, dan antara E2 dengan C: sig = 

0,000<0,05. Berarti prestasi siswa dari Model I berbeda dengan prestasi siswa dari 

Model II berbeda dengan prestasi siswa dari Model III (konvensional). Dengan 

notasi dinyatakan dengan:  . 

Dari tabel tersebut di atas juga tampak antara E1 dengan E2 nilai lower 

bound dan upper bound keduanya positip. Berarti . Jadi . 

Berarti prestasi siswa dengan Model I lebih tinggi dari prestasi siswa dengan 

Model II. 

Dari tabel tersebut di atas juga tampak antara E1 dengan kontrol nilai 

lower bound dan upper bound keduanya positip. Berarti . Jadi 

. Berarti prestasi siswa dengan Model I lebih tinggi dari prestasi siswa 

dengan Model III (konvensional). 

Dari tabel tersebut di atas juga tampak antara E2 dengan kontrol, nilai 

lower bound dan upper bound keduanya positip. Berarti . Jadi 

. Berarti prestasi siswa dengan Model II lebih tinggi dari prestasi siswa 

dengan Model III (konvensional). 
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Jadi dapat dikatakan bahwa . Atau prestasi siswa dengan 

model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran lebih tinggi dari 

prestasi siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi dari prestasi 

siswa dengan model konvensional. Berarti prestasi siswa dengan model PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran yang tertinggi. 

Tabel Prestasi pada tingkat keberartian α = 0,05 berikut ini, memperjelas 

kelompok prestasi dari ketiga model pembelajaran.  

Tabel 22. PRESTASI 
                    Scheffe  

HASIL N 
Subset for alpha = .05 

1 2 3 
LAS_C 43 51.0465   
LAS_E2 42  67.9762  
LAS_E1 37   79.1216

 

4.5. One-Way ANAVA aktivitas belajar dari ketiga kelas E1, E2, dan C 

Data statistik aktivitas belajar ketiga kelas seperti pada Tabel 23 berikut. 

 
Tabel 23. Descriptives (Aktivitas) 

Aktivitas 

 N Mean d. Deviation td. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Min. Max. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

as_E1 37 78.3785 2.84642 .46795 77.4294 79.3275 73.96 84.38 
as_E2 42 70.5345 6.49292 1.00188 68.5112 72.5579 58.33 80.21 
as_C 43 56.3242 5.56926 .84930 54.6102 58.0382 40.63 68.75 
al 122 67.9049 10.53874 .95413 66.0159 69.7938 40.63 84.38 

 

Sebelum dilaksanakan uji banding dengan ANAVA, diperiksa apakah 

data ketiganya berdistribusi normal. Untuk melihat apakah aktivitas belajar dari 

ketiga kelas berdistribusi normal, diuji dengan one-sample K-S test. Perhitungan 

dengan SPSS12.0, terdapat di Lampiran 6, "Hasil Perhitungan Statistik Uji 

Banding Aktivitas Kelas E1, E2, dan C dengan ONE-WAY ANAVA". Cuplikan 

dari Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test adalah seperti Tabel 24 berikut. 
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Tabel 24. One-Sample K-S Test (Aktivitas) 

aktivitas_E1 aktivitas_E2 aktivitas_C 
37 42 43 

ymp. Sig. (2-tailed) .074 .089 .367 
 

Kriteria berdistribusi normal jika sig (2-tailed)>0,05, untuk α=0,05. 

Tampak dari Tabel 24 bahwa aktivitas ketiga kelas E1, E2, dan C berturut-turut 

berdistribusi normal, karena sig (2-tailed) ketiga kelas berturut-turut 0,074>0,05; 

0.089>0,05; dan 0,367>0,05. Dengan demikian dapat dilakukan uji banding. 

Langkah pengujian sebagai berikut. Pertama dilakukan uji perbedaan 

mean dengan one-way anava. Jika terdapat perbedaan dilakukan uji HSD0,05 

dengan Scheffe. Hasil perhitungan statistik uji banding mean aktivitas belajar 

yang dilanjutkan dengan Post Hoc Tests dengan menggunakan SPSS12.0, terdapat 

di Lampiran 6. 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan mean aktivitas dapat dilihat 

dari cuplikan Tabel ANOVA di Lampiran 6 seperti pada Tabel 25 berikut. 

Tabel 25. ANOVA (untuk Aktivitas) 

 Sum of Squares df ean Square F Sig. 

ween Groups 10116.014 2 5058.007 181.140 .000 

Kriteria H0 ( ) diterima jika sig.>0,05. Dari tabel 25 tampak 

bahwa sig = 0,000 kurang dari 0,05. Jadi signifikan H0 ditolak, artinya ada mean 

aktivitas belajar yang beerbeda dari ketiga model pembelajaran. 

Jadi perlu dilakukan uji lanjutan dengan HSD0,05 Scheffe. Hasil 

perhitungan dengan Sceffe dapat dilihat pada Tabel Multiple Comparisons pada 

Lampiran 6. Cuplikan dari Tabel tersebut sebagai berikut. 

Tabel 26. Multiple Comparisons (untuk Aktivitas) 
     Scheffe  

(I) kelas (J) kelas an Difference 
(I-J) td. Error Sig. 

% Confidence Interval 

wer Bound pper Bound 
as_E1 as_E2 7.84394(*) 1.19143 .000 4.8905 10.7974 

as_C 22.05427(*) 1.18493 .000 19.1170 24.9916 
as_E2 as_C 14.21034(*) 1.14639 .000 11.3686 17.0521 
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Pada Tabel 26 tampak bahwa untuk setiap pasangan 2 kelas sig = 0,000 

kurang dari 0,05. Berarti ada perbedaan mean aktivitas belajar siswa dari antara 

setiap kelas. Tampak pada Tabel 26 tersebut bahwa antara E1 dengan E2 sig. = 

0,000<0,05, antara E1 dengan C (kontrol) sig = 0,000<0,05, dan antara E2 dengan 

C sig = 0,000<0,05. Berarti aktivitas siswa dari Model I berbeda dengan aktivitas 

siswa dari Model II berbeda dengan aktivitas siswa dari model pembelajaran 

konvensional. Dengan notasi dinyatakan dengan:  . 

Dari Tabel 26 tersebut juga tampak antara E1 dengan E2 nilai Lower 

Bound dan Upper Bound keduanya positip. Berarti . Jadi . 

Berarti aktivitas siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 

Pembelajaran lebih tinggi dari aktivitas siswa dengan model PBM Bernuansa 

Jigsaw. 

Dari Tabel 26 tersebut di atas juga tampak antara E1 dengan kontrol nilai 

Lower Bound dan Upper Bound keduanya positip. Berarti . Jadi 

. Berarti aktivitas siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw 

Berbantuan CD Pembelajaran lebih tinggi dari aktivitas siswa dengan model 

konvensional. 

Dari Tabel 26 tersebut di atas juga tampak antara E2 dengan kontrol nilai 

Lower Bound dan Upper Bound keduanya positip. Berarti . Jadi 

. Berarti aktivitas siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw lebih 

tinggi dari aktivitas siswa dengan model konvensional. 

Jadi dapat dikatakan bahwa . Atau aktivitas siswa dengan 

model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran lebih tinggi dari 

aktivitas siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi dari aktivitas 

siswa dengan model konvensional. Jadi aktivitas siswa dengan model PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran yang tertinggi. 
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Tabel Aktivitas pada tingkat keberartian α = 0,05 berikut ini, dapat 

memperjelas kelompok prestasi dari ketiga model pembelajaran. 

Tabel 27. Aktivitas 
                  Scheffe  

as 

Subset for alpha = .05 

1 2 3 
as_C 56.3242   
as_E2  70.5345  
as_E1   78.3785

 

4.6. One-Way ANAVA kreatifitas dari ketiga kelas E1, E2, dan C 

Data statistik kreatifitas ketiga kelas seperti pada Tabel 28 berikut. 

 
Tabel 28. Descriptives 

Kreatifitas 

 N Mean Std. 
Deviation td. Error 

5% Confidence Interval 
for Mean Min. Max. 

wer Bound pper Bound 

as_E1 37 73.7057 6.12015 1.00615 71.6651 75.7462 62.50 89.59 
as_E2 42 58.5810 11.44992 1.76676 55.0129 62.1490 37.50 79.17 
as_C 43 42.4897 14.78830 2.25519 37.9385 47.0408 25.00 66.67 
al 122 57.4964 17.09555 1.54776 54.4322 60.5606 25.00 89.59 

 

Untuk melihat apakah kreatifitas siswa dari ketiga kelas berdistribusi 

normal, diuji dengan one-sample K-S test. Perhitungan dengan SPSS12.0 terdapat 

di Lampiran 7 yaitu " Hasil Perhitungan Statistik Uji Banding Kreatifitas Siswa 

Kelas E1, E2, dan C dengan ONE-WAY ANAVA".  

Cuplikan dari Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test seperti Tabel 

29 berikut. 

Tabel 29. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (untuk Kreatifitas) 

kreatifitas_E1 kreatifitas_E2 kreatifitas_C 
37 42 43 

ymp. Sig. (2-tailed) .410 .070 .110 

 

Kriteria berdistribusi normal jika sig (2-tailed)>0,05, untuk α=0,05. 

Tampak dari Tabel 29 bahwa kreatifitas ketiga kelas E1, E2, dan C berturut-turut 
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berdistribusi normal, karena sig (2-tailed) ketiga kelas berturut-turut 0,410>0,05; 

0,070>0,05; dan 0,110>0,05. Dengan demikian dapat dilakukan uji banding. 

Hasil uji banding mean kreatifitas siswa yang dilanjutkan  Post Hoc Tests 

dengan menggunakan SPSS12.0, terdapat di Lampiran 7.   

Cuplikan dari Tabel ANOVA di Lampiran 7 sebagai berikut. 

Tabel 30. ANOVA (untuk Kreatifitas) 
Kreatifitas 

 Sum of 
Squares df ean Square F Sig. 

ween Groups 19454.513 2 9727.257 72.762 .000 

 

Pada Tabel 30 tersebut, tampak bahwa sig = 0,000 kurang dari 0,05. Jadi 

signifikan H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan mean kreatifitas siswa dari antara 

ketiga model pembelajaran. Jadi perlu dilakukan uji lanjutan dengan HSD0,05 

Scheffe. Hasil perhitungan dengan Sceffe dapat dilihat pada Tabel Multiple 

Comparisons di Lampiran 7. Cuplikannya seperti berikut. 

Tabel 31. Multiple Comparisons (untuk Kreatifitas) 
  Scheffe 

(I) kelas (J) kelas ean Difference 
(I-J) td. Error Sig. 

5% Confidence Interval 

ower Bound pper Bound 

as_E1 as_E2 15.12472(*) 2.60694 .000 8.6624 21.5870 
as_C 31.21602(*) 2.59271 .000 24.7890 37.6430 

las_E2 as_C 16.09130(*) 2.50839 .000 9.8733 22.3093 

 

Pada Tabel 31 tampak bahwa untuk setiap pasangan 2 kelas sig = 0,000 

kurang dari 0,05. Berarti ada perbedaan mean kreatifitas siswa dari antara setiap 

pasangan kelas. Tampak pada tabel tersebut bahwa antara E1 dengan E2 sig = 

0,000<0,05, antara E1 dengan C (kontrol) sig = 0,000<0,05, dan antara E2 dengan 

C sig = 0,000<0,05. Berarti  kreatifitas siswa dengan Moddel I berbeda dengan 

kreatifitas siswa dengan Model II berbeda dengan kreatifitas siswa dengan model 

konvensional. 

Dengan notasi dinyatakan: . 
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Dari Tabel 31 tersebut di atas juga tampak antara E1 dengan E2 nilai 

Lower Bound dan Upper Bound keduanya positip. Berarti . Jadi 

. Berarti kreatifitas siswa dengan Model I lebih tinggi dari kreatifitas 

siswa dengan Model II. 

Dari Tabel 31 tersebut di atas juga tampak antara E1 dengan kontrol nilai 

Lower Bound dan Upper Bound keduanya positip. Berarti . Jadi 

. Berarti kreatifitas siswa dengan Model I lebih tinggi dari kreatifitas 

siswa dengan model konvensional. 

Dari  31 tersebut di atas juga tampak antara E2 dengan kontrol nilai 

Lower Bound dan Upper Bound keduanya positip. Berarti . Jadi 

. Berarti kreatifitas siswa dengan Model II lebih tinggi dari kreatifitas 

siswa dengan model konvensional. 

Jadi dapat dikatakan bahwa . Atau kreatifitas siswa dengan 

model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran lebih tinggi dari 

kreatifitas siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi dari kreatifitas 

siswa dengan model konvensional. Jadi kreatifitas siswa dengan model PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran yang tertinggi. 

Cuplikan Tabel Kreatifitas pada tingkat keberartian α = 0,05 di Lampiran 

7 berikut ini memperjelas kelompok perbedaan kreatifitas siswa dari ketiga model 

pembelajaran. 

Tabel 32. Kreatifitas 
                           Scheffe 

kelas N 
Subset for alpha = .05 

1 2 3 
as_C 43 42.4897   
as_E2 42  58.5810  
as_E1 37   73.7057
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4.7. One-Way ANAVA sikap siswa dari ketiga kelas E1, E2, dan C 

Data statistik sikap siswa ketiga kelas seperti pada Tabel 33 berikut.  

Tabel 33. Descriptives 
Sikap  

N 
 

an Std. Dev 
 

. Error 

% Confidence Interval 
for Mean 

nimum ximum 
wer Bound per Bound 

as_E1 37 89.6959 8.23065 1.35311 86.9517 92.4402 75.00 100.00
as_E2 42 88.5417 7.02737 1.08435 86.3518 90.7315 75.00 100.00
as_C 43 82.1221 9.98337 1.52245 79.0497 85.1945 56.25 100.00
al 122 86.6291 9.10211 .82407 84.9976 88.2606 56.25 100.00

 

Untuk melihat apakah sikap siswa dari ketiga kelas berdistribusi normal, 

diuji dengan one-sample K-S test. Perhitungan dengan SPSS12.0 terdapat di 

Lampiran 8 yaitu " Hasil Perhitungan Statistik Uji Banding Sikap Siswa Kelas E1, 

E2, dan C dengan ONE-WAY ANAVA". 

Cuplikan dari Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test seperti pada 

Tabel 34 berikut. 

Tabel 34. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (untuk Sikap) 

 sikap_E1 sikap_E2 sikap_C 
37 42 43 

ymp. Sig. (2-tailed) .097 .140 .102 

 

Kriteria berdistribusi normal jika sig (2-tailed)>0,05, untuk α=0,05. 

Tampak dari Tabel 34 bahwa sikap siswa dari ketiga kelas E1, E2, dan C berturut-

turut berdistribusi normal, karena sig (2-tailed) ketiga kelas berturut-turut 

0,097>0,05; 0,140>0,05; dan 0,102>0,05. Dengan demikian dapat dilakukan uji 

banding. Hasil uji banding mean sikap yang dilanjutkan Post Hoc Tests dari kelas 

E1, E2, dan C (Kontrol) dengan menggunakan SPSS12.0, terdapat di Lampiran 8. 

Pelaksanaan uji seperti pada uji prestasi. 

Cuplikan dari Tabel ANOVA di Lampiran 8 sebagai berikut. 

Tabel 35. ANOVA (untuk Sikap) 
               Sikap 

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

ween Groups 1375.101 2 687.551 9.459 .000 
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Pada Tabel 35 tampak bahwa sig = 0,000 kurang dari 0,05. Jadi 

signifikan H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan mean sikap siswa dari antara 

ketiga model pembelajaran yaitu Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa 

Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran, Pembelajaran Berbasis Masalah Bernuansa 

Jigsaw, dan konvensional. Jadi perlu dilakukan uji lanjutan dengan HSD0,05 

Scheffe. Hasil perhitungan dengan Sceffe dapat dilihat pada Tabel Multiple 

Comparisons di Lampiran 8.  

Tabel 36. Multiple Comparisons (untuk Sikap) 
Scheffe  

(I) faktor (J) faktor ean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

as_E1 as_E2 1.15428 1.92226 .835 -3.6108 5.9193
as_C 7.57385(*) 1.91176 .001 2.8348 12.3129

as_E2 as_C 6.41957(*) 1.84958 .003 1.8347 11.0045

Pada Tabel 36 tampak antara E1 dan E2 nilai sig = 0,835 > 0,05. Berarti 

tidak ada perbedaan sikap siswa dari model pembelajaran pertama dan kedua. 

Sedangkan antara kelas E1 dan C nilai sig = 0,001 < 0,05 dan antara kelas E2 dan 

C nilai sig = 0,003 < 0,05.  Berarti ada perbedaan sikap antara siswa dari model 

pembelajaran pertama dengan siswa dari model konvensional dan antara siswa 

dari model pembelajaran kedua dengan siswa dari konvensional. 

Dengan notasi dinyatakan; . 

Dari Tabel 36 tersebut di atas juga tampak antara E1 dengan E2 nilai 

Lower Bound negatip sedangkan nilai Upper Bound positip. Berarti antara  sikap 

siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran dan 

sikap siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw tidak dapat disimpulkan atau 

tidak dapat diperkirakan mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. 

Dari Tabel 36 tersebut di atas juga tampak antara E1 dengan kontrol nilai 

Lower Bound dan Upper Bound keduanya positip. Berarti . Jadi 

. Berarti sikap siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan 

CD Pembelajaran lebih tinggi dari sikap siswa dengan model konvensional. 
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Dari Tabel 36 tersebut di atas juga tampak antara E2 dengan kontrol nilai 

Lower Bound dan Upper Bound keduanya positip. Berarti . Jadi 

. Berarti sikap siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi 

dari sikap siswa dengan model konvensional. 

Dari uraian di atas dapat dinyatakan sikap siswa dari kedua model 

pembelajaran pertama dan kedua lebih tinggi dari sikap siswa dari model 

pembelajaran konvensional. Tetapi tidak dapat dinyatakan bahwa sikap siswa dari 

model pertama (PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran) adalah 

yang tertinggi. 

Cuplikan Tabel Sikap pada tingkat keberartian α = 0,05 di Lampiran 6 

berikut ini memperjelas kelompok perbedaan sikap siswa dari ketiga model 

pembelajaran. 

Tabel 37. SIKAP 
                            Scheffe  

faktor N 
Subset for alpha = .05 

1 2 
as_C 43 82.1221  
as_E2 42  88.5417
as_E1 37  89.6959

 

4.8. Pembahasan 

4.8.1. Perbedaan Prestasi Belajar dari Model I, Model II, dan Model III 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan statistik dari uji 

One-Way ANAVA yang dilanjutkan dengan HSD0,05 Scheffe di subbab 1.4, 

jelas bahwa prestasi belajar dari siswa yang belajar dengan PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran berbeda dengan siswa 

yang belajar dengan PBM Bernuansa Jigsaw, dan berbeda dengan siswa 

yang belajar dengan konvensional. Dari hasil uji tersebut juga jelas perbe-

daan peringkat prestasi belajar siswa yang dihasilkan dari ketiga model 

pembelajaran. Perbedaan peringkat prestasi dari yang tertinggi berturut-

turut adalah: pertama PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 



85 
 

 
 

Pembelajaran, kedua PBM Bernuansa Jigsaw, dan yang terakhir 

konvensional. Jadi jelas bahwa prestasi belajar siswa yang belajar dengan 

kedua model pembelajaran PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 

Pembelajaran dan PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi dari prestasi belajar 

siswa yang belajar dengan konvensional. 

Keadaan tersebut di atas dapat terjadi karena pemahaman oleh 

siswa dengan model  PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD lebih 

mendalam dari pada pemahaman oleh siswa yang belajar dengan model 

PBM Bernuansa Jigsaw, apalagi pemahaman oleh siswa dengan model 

konvensional yang hanya duduk-dengar. Ditinjau dari media pelajaran 

yang digunakan pada proses belajar, siswa dengan model pembelajaran 

pertama (PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD) menggunakan CD 

Pembelajaran dan Kartu-kartu Pecahan, sedangkan siswa dengan model 

pembelajaran kedua (PBM Bernuansa Jigsaw) dan model pembelajaran 

ketiga (konvensional) hanya menggunakan kartu-kartu pecahan. Jadi 

prestasi belajar siswa dengan model pertama lebih baik dari siswa dengan 

model kedua dan ketiga. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana (2002), 

yang menyatakan bahwa manfaat media pembelajaran antara lain membuat 

belajar menjadi bermakna. Hal ini juga sesuai dengan teori belajar 

matematika menurut Piaget, Bruner, dan Dienes, yang menyatakan bahwa 

siswa SD masih pada tahap operasi konkret sehingga memerlukan 

memanipulasi benda konkret untuk dapat memahami matematika yang 

abstrak. Oleh karena itu, untuk belajar matematika mereka memerlukan 

media pelajaran, yang merupakan alat bantu untuk belajar. Jadi 

kebermaknaan belajar siswa dengan model pertama lebih tinggi dari siswa 

dengan model kedua dan ketiga karena mendapat bantuan (media belajar) 

lebih banyak. 

Ditinjau dari model pembelajaran kooperatif Jigsaw yang 

digunakan, maka hasil belajar kedua kelas dengan model pertama dan 

kedua lebih baik dari kelas yang menggunakan konvensional. Hal ini 

terjadi karena setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas ketuntasan 
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bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi 

tersebut kepada anggota kelompok yang lain Arends (1997). Jadi setiap 

siswa berusaha memahami materi yang menjadi bagiannya agar dapat 

menjelaskan kepada teman kelompoknya dengan baik. Hal ini 

mengakibatkan siswa menjadi lebih memahami materi yang dipelajari. 

Jadi temuan yang didapat dari pembahasan tersebut di atas adalah: 

(1) ada perbedaan prestasi belajar dari ketiga model pembelajaran, (2) 

prestasi belajar siswa dengan kedua model PBM Bernuansa Jigsaw 

Berbantuan CD Pembelajaran dan PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi dari 

prestasi belajar siswa dengan konvensional. 

 

4.8.2. Perbedaan Aktifitas Siswa dari Model I, Model II, dan Model III 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan statistik dari uji One-

Way ANAVA yang dilanjutkan dengan HSD0,05 Scheffe di subbab 1.5, jelas 

bahwa aktivitas belajar dari siswa yang belajar dengan PBM Bernuansa 

Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran berbeda dengan siswa yang belajar 

dengan PBM Bernuansa Jigsaw, dan berbeda dengan siswa yang belajar 

dengan konvensional. Dari hasil uji tersebut juga jelas perbedaan peringkat 

aktivitas belajar siswa yang dihasilkan dari ketiga model pembelajaran. 

Perbedaan peringkat aktivitas dari yang tertinggi berturut-turut adalah: 

PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran, PBM Bernuansa 

Jigsaw, dan yang terakhir konvensional. Jadi jelas bahwa prestasi belajar 

siswa yang belajar dengan kedua model pembelajaran PBM Bernuansa 

Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran dan PBM Bernuansa Jigsaw lebih 

tinggi dari aktivitas belajar siswa yang belajar dengan konvensional. 

Ditinjau dari media yang digunakan, kelompok perbedaan tersebut 

di atas dapat terjadi antara lain karena adanya faktor kesenangan, 

ketertarikan, dan kesungguhan siswa pada saat mereka belajar. 

Kesenangan, ketertarikan dan kesungguhan siswa pada saat belajar dari 

kelas dengan model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran 

lebih tinggi dari pada siswa dengan model PBM Bernuansa Jigsaw dan 
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konvensional. Hal ini dapat terlihat dari catatan tingkah laku siswa pada 

saat proses belajar pada penelitian ini. Siswa-siswa dengan model PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran tidak pernah 

meninggalkan kelompok belajarnya dan terlihat tekun dalam mengikuti 

setiap kegiatan yang dipandu oleh gurunya. Hal ini terjadi mungkin karena 

belajar dengan CD merupakan hal baru, isi CD menarik dan mudah 

dipahami, atau faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana (2002), 

yang menyatakan bahwa manfaat media pembelajaran antara lain membuat 

belajar menjadi lebih menarik. Sedangkan siswa dengan kedua model lain 

sekali-sekali ijin meninggalkan kelas dengan berbagai alasan pribadi di 

luar kegiatan pembelajaran.  

Ditinjau dari model pembelajaran kooperatif Jigsaw, siswa dari 

model pertama dan model kedua lebih aktif dari siswa model 

konvensional. Pada indikator "menjelaskan", siswa-siswa ini minimal satu 

kali menjelaskan pada temannya, yaitu saat mereka mempresentasikan 

tugasnya di kelompok asal. Sedangkan siswa kelas konvensional tidak 

pernah memberi penjelasan kepada temannya karena tidak diharuskan dan 

tidak diberi kesempatan. Pada indikator "bertanya", siswa-siswa model 

pertama dan kedua dapat bebas bertanya kepada teman diskusinya tentang 

materi yang dirasakan kurang jelas. Sedangkan siswa kelas konvensional 

duduk diam mendengarkan penjelasan dari guru. 

Jadi temuan yang didapat dari pembahasan tersebut di atas adalah: 

(1) ada perbedaan aktivitas siswa dari ketiga model pembelajaran, dan (2) 

aktivitas siswa dari kedua model pembelajaran PBM Bernuansa Jigsaw 

Berbantuan CD Pembelajaran dan PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi dari 

aktivitas siswa dengan konvensional. 

 

4.8.3. Perbedaan Kreatifitas Siswa dari Model I, Model II, dan Model III 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan statistik dari uji One-

Way ANAVA yang dilanjutkan dengan HSD0,05 Scheffe di subbab 1.6, jelas 

bahwa kreatifitas dari siswa yang belajar dengan PBM Bernuansa Jigsaw 
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Berbantuan CD Pembelajaran berbeda dengan siswa yang belajar dengan 

PBM Bernuansa Jigsaw, dan berbeda dengan siswa yang belajar dengan 

konvensional. Dari hasil uji tersebut juga jelas perbedaan peringkat 

kreatifitas siswa yang dihasilkan dari ketiga model pembelajaran. 

Perbedaan peringkat kreatifitas dari yang tertinggi berturut-turut adalah 

dari: PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran, PBM 

Bernuansa Jigsaw, dan yang terakhir konvensional. Jadi jelas bahwa 

kreatifitas siswa yang belajar dengan kedua model pembelajaran PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran dan PBM Bernuansa 

Jigsaw lebih tinggi dari prestasi belajar siswa yang belajar dengan 

konvensional. 

Ditinjau dari model PBM yang digunakan pada siswa dengan 

model pertama (PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD) dan kedua (PBM 

Bernuansa Jigsaw), sangat wajar jika kreatifitas siswa kedua kelas tersebut 

lebih tinggi dari siswa dengan model konvensional. Hal ini sesuai dengan 

teori yang menyatakan bahwa PBM dapat meningkatkan kreatifitas siswa. 

Meskipun demikian, mengapa juga ada perbedaan kreatifitas siswa pada 

model pertama dengan model kedua? Hal ini terjadi mungkin karena ada 

media CD Pembelajaran yang cukup interaktif pada model I. CD ini 

membuat cara kerja/belajar siswa model I menjadi lebih sistematis, 

menjadi lebih kritis, lebih cepat dapat memahami dan lebih terbuka 

wawasannya daripada siswa model II. 

Jadi temuan yang didapat dari pembahasan tersebut di atas adalah: 

(1) ada perbedaan kreatifitas siswa dari ketiga model pembelajaran, dan 

(2) kreatifitas siswa dari kedua model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan 

CD dan PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi dari kreatifitas siswa dengan 

konvensional. 

4.8.4. Perbedaan Sikap Siswa dari Model I, Model II, dan Model III 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan statistik dari uji One-

Way ANAVA yang dilanjutkan dengan HSD0,05 Scheffe di subbab 1.7, jelas 

bahwa sikap siswa yang belajar dengan PBM Bernuansa Jigsaw 
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Berbantuan CD Pembelajaran berbeda dengan siswa yang belajar dengan 

PBM Bernuansa Jigsaw, dan berbeda dengan siswa yang belajar dengan 

konvensional.  

Dari hasil uji tersebut juga jelas perbedaan peringkat sikap siswa 

yang dihasilkan dari ketiga model pembelajaran. Pada Tabel 37 tampak 

bahwa kelompok perbedaan peringkat sikap siswa hanya terbagi menjadi 2 

kelompok. Kelompok dengan peringkat lebih tinggi artinya dengan sikap 

lebih positif adalah kelompok siswa dengan PBM Bernuansa Jigsaw 

Berbantuan CD Pembelajaran dan PBM Bernuansa Jigsaw. Sedangkan 

kelompok kedua adalah kelompok siswa dengan konvensional. Jadi jelas 

bahwa sikap siswa yang belajar dengan kedua model pembelajaran PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran dan PBM Bernuansa 

Jigsaw lebih tinggi dari sikap belajar siswa yang belajar dengan 

konvensional. Dengan kata lain, sikap siswa yang belajar dengan kedua 

model pembelajaran PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 

Pembelajaran dan PBM Bernuansa Jigsaw lebih positif dari sikap belajar 

siswa yang belajar dengan konvensional. 

Adanya perbedaan sikap antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen mungkin karena kegiatan pada model yang digunakan di 

kelas-kelas dengan model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 

Pembelajaran dan PBM Bernuansa Jigsaw memberikan pengalaman baru 

bagi siswa. Hal ini memberikan wawasan baru bagi mereka, bahwa ada 

cara belajar matematika yang lain dari biasanya, yang dapat memberi 

kemudahan dalam memahami materi. Situasi tersebut juga sesuai dengan 

hasil penelitian Daroni (2002) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

model Jigsaw dapat mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

pelajaran.  

Jadi temuan yang didapat dari pembahasan tersebut di atas adalah: 

(1) ada perbedaan sikap siswa dari ketiga model pembelajaran, dan (2) 

sikap siswa dari kedua model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD dan 
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PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi (lebih positif) dari sikap siswa dengan 

konvensional. 

4.8.5. Pengaruh Aktivitas, Kreatifitas, dan Sikap terhadap Prestasinya 

Siswa dengan Model I 

 
Berdasarkan analisis regresi linier pada kelas E1 di subsubbab 

1.1.3, dari Tabel 11 tampak nilai R Square = 0,403=40,3%. Ini 

menunjukkan variable aktivitas, kreatifitas, dan sikap secara bersamaan 

memberikan kontribusi sebesar 0,403 = 40,3% pada prestasinya. Artinya 

variable aktivitas, kreatifitas, dan sikap bersama-sama mempengaruhi 

prestasi belajarnya sebesar 40,3%. 

Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar 

siswa sehingga dapat mempengaruhi prestasinya. Misalnya dari faktor-

faktor intern antara lain kesehatan, inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, dan lain-lain. Dari faktor-faktor ekstern antara lain orang tua, 

guru, teman, suasana rumah, dan lain-lain (Slameto, 2003). Jadi jika dari 3 

faktor yaitu aktivitas belajar, prestasi, dan sikap siswa mempengaruhi 

prestasi sebesar 40,3%, hal ini dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar, karena hampir mencapai 50%.  

Koefisien aktivitas, kreativitas, dan sikap semuanya positif. Artinya 

jika aktivitas belajar, kreatifitas, dan sikap siswa naik, maka prestasi 

belajarnyapun naik. Dengan demikian untuk meningkatkan prestasi belajar 

dapat dilakukan dengan meningkatkan aktivitas, kreatifitas, dan sikapnya.  

 

4.8.6. Pengaruh Aktivitas, Kreatifitas, dan Sikap terhadap Prestasinya 

Siswa dengan Model II 

 
Berdasarkan analisis regresi linier pada kelas E2 di subsubbab 

1.2.3, dari Tabel 16 tampak R Square = 0.587=58,7%. Jadi terdapat 

pengaruh dari aktivitas, kreatifitas, dan sikap pada siswa dengan Model I 
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terhadap prestasi belajarnya sebesar 58.7%. Artinya aktivitas, kreatifitas, 

dan sikap siswa yang diajar dengan Model I memberikan kontribusi 

sebesar 58.7% terhadap prestasi belajarnya. Sisanya yang 41.3% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Melihat banyaknya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa, maka 3 faktor yaitu aktivitas belajar, prestasi, dan 

sikap siswa yang mempengaruhi prestasi sebesar 58,7% dikatakan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar karena melebihi 50%. 

Koefisien aktivitas, kreativitas, dan sikap semuanya positif. Artinya 

jika aktivitas belajar, kreatifitas, dan sikap siswa naik, maka prestasi 

belajarnyapun naik. Dengan demikian untuk meningkatkan prestasi belajar 

dapat dilakukan dengan meningkatkan aktivitas, kreatifitas, dan sikapnya. 

 

4.8.7. Keefektifan Pembelajaran Model I 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan statistik dari uji One-

Sample T-Test untuk prestasi belajar siswa pada kelas E1 di subsubbab 

1.1.2, jelas bahwa rata-rata prestasi belajar siswa yang mendapat PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran lebih tinggi dari KKM 

yang ditetapkan sekolah, yaitu 65. Ketuntasan klasikal yang dicapai 89%, 

jadi lebih tinggi dari ketuntasan klasikal yang ditentukan yaitu 75%. Dari 

nilai lower dan upper yang positif dan besar, yaitu 10,3109 dan 17,9324 

(lihat Tabel 8), menunjukkan bahwa rata-rata pretasi belajar yang dapat 

dicapai oleh siswa yang belajar dengan PBM Bernuansa Jigsaw 

Berbantuan CD Pembelajaran jauh di atas μ = 65. 

Hasil tersebut di atas dapat terjadi, karena dengan menggunakan 

model ini siswa menjadi bersungguh-sungguh dan lebih aktif dalam 

belajar. Observasi terhadap aktifitas siswa selama eksperimen pun 

menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan 

menguasai materi yang menjadi bagiannya, karena dituntut untuk 

mempresentasikan pada teman anggota kelompok asal. Oleh karena itu di 

kelompok pakar  mereka terlihat mengulang-ulang tampilan dari CD yang 
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menjadi bagiannya, sampai merasa mampu memahami materi yang harus 

dipresentasikan. Karena mengulang-ulang materi, mereka jadi lebih 

memahaminya. Pada kelompok asal setiap siswa berusaha 

mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok pakar dengan bantuan 

CD. Secara bergantian mereka menjelaskan materi pada teman anggota 

kelompok asal. Dengan kegiatan tersebut mereka masing-masing dapat 

lebih mamahami dan menguasai materi yang dipelajari. Hal ini 

mengakibatkan rata-rata prestasi yang dicapai menjadi tinggi. Dengan 

demikian, berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa 

model PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran merupakan 

model pembelajaran yang sangat efektif. 

Penguasaan siswa terhadap konsep penjumlahan pecahan senama 

juga tampak pada saat di dikusi kelas untuk membuat rangkuman. Pada 

pertemuan kedua hampir semua siswa (34 dari 37 siswa) dapat membuat/ 

menuliskan rumus penjumlahan pecahan senama dengan menggunakan 

variable-variabel (huruf-huruf) yang diinginkannya. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa mereka menjadi lebih memahami, lebih kritis dan 

kreatifitas mereka meningkat. 

Temuan tersebut di atas sesuai dengan teori tentang Pembelajaran 

Jigsaw yang dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman siswa. Temuan 

tersebut juga sesuai dengan teori tentang Pembelajaran Berbasis Masalah 

yang dapat meningkatkan kreatifitas dan meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah, karena hampir 100% dari soal kuis dan tes 

merupakan soal pemecahan masalah.  

Temuan lain dari penelitian dengan pembelajaran model ini adalah 

dengan adanya CD Pembelajaran minat siswa untuk belajar menjadi tinggi. 

Hal ini terlihat pada peristiwa di pertemuan pertama, yaitu pada saat 

baterai laptop yang digunakan salah satu kelompok (kelompok 6) 

melemah. Pada saat laptop diambil petugas untuk diisi ulang baterainya, 

semua anggota kelompok 6 serempak berdiri dari tempat duduknya dan 

mengikuti laptop yang dibawa oleh petugas. Selanjutnya mereka tetap 



93 
 

 
 

belajar di depan laptop meskipun sambil berdiri karena tempat untuk 

mengisi baterai jauh dari kursi siswa. Minat belajar yang tinggi juga 

terlihat pada salah satu siswa bandel yang tidak disiplin (A28), sehingga 

pada awal pelajaran pertemuan kedua dihukum guru kelas untuk berdiri di 

depan kelas. Semula siswa ini terlihat marah dan tidak perduli dihukum, 

tetapi setelah melihat teman-temannya terlihat senang dan sibuk belajar 

dengan CD, wajahnya menjadi sedih. Setelah diperintah guru kembali ke 

kelompoknya, wajahnya menjadi gembira dan cepat-cepat mengikuti 

kegiatan dengan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya CD 

pembelajaran siswa menjadi senang dalam belajar matematika. Melihat 

rata-rata prestasi yang dicapai siswa, keadaan ini sesuai dengan pendapat 

Kline (Dryden & Vos, 2002), yang menyatakan bahwa belajar akan efektif 

jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. 

Sikap yang diperlihatkan oleh A28 pada peristiwa di atas juga 

menunjuk-kan bahwa PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD dapat  

membantu mengubah sikap siswa dari negative menjadi positif. Sikap 

siswa yang positif dalam belajar matematika juga terlihat dari hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran. Semua siswa terlihat senang, 

tekun, dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua kegiatan dan 

menyelesaikan tugas. 

Dari temuan-temuan yang telah dipaparkan di atas diperoleh: (1) 

prestasi belajar siswa dengan PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD 

Pembelajaran mencapai 65 (KKM yang ditetapkan) bahkan lebih tinggi, 

(2) prestasi belajar, aktivitas, kreatifitas, dan sikap siswa dengan PBM 

Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran lebih tinggi dari prestasi 

belajar, aktivitas, kreatifitas, dan sikap siswa dengan konvensional, dan (3) 

ada pengaruh aktivitas, kreativitas, dan sikap terhadap prestasi. 

Berdasarkan batasan efektifitas pembelajaran pada penelitian ini, jelas 

bahwa PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran merupakan 

suatu pembelajaran yang sangat efektif, karena prestasi yang dicapai 

melampaui KKM yang ditetapkan, dan ketuntasan klasikal mencapai 89%. 
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Oleh karena itu model ini sangat baik digunakan untuk pembelajaran 

matematika di SD. 

4.8.8. Keefektifan Pembelajaran Model II 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan statistik dari uji One-

Sample T-Test untuk prestasi belajar siswa pada kelas E2 di subsubbab 

1.2.2., jelas bahwa rata-rata prestasi belajar siswa yang mendapat PBM 

Bernuansa Jigsaw dapat mencapai KKM yang ditetapkan sekolah, yaitu 

65, dan ketuntasan klasikal yang dicapai 76%. Hasil tersebut masih belum 

memenuhi target peneliti yang memperkirakan prestasi belajar siswa yang 

mendapat PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi dari KKM yang ditetapkan 

sekolah (65). Tidak terpenuhinya prestasi belajar siswa dari target peneliti 

kemungkinan karena guru kurang menguasai pengelolaan pembelajaran 

kelompok. Hal ini terlihat pada waktu siswa belajar dalam kelompok asal 

maupun kelompok pakar. Guru kurang dapat membagi perhatian dan 

bimbingan pada masing-masing kelompok, sehingga ada kelompok yang 

nyaris terabaikan. Padahal salah satu persyaratan untuk menggunakan 

pembelajaran berbasis masalah maupun pembelajaran kooperatif jigsaw 

adalah guru menguasai pembelajaran kelompok. Jadi hasil tersebut diatas 

dimungkinkan dapat lebih tinggi jika guru menguasai pembelajaran 

kelompok. Berbeda dengan peristiwa pada kelas PBM Bernuansa Jigsaw 

Berbantuan CD Pembelajaran. Meskipun guru kurang menguasai 

pembelajaran kelompok, tetapi dengan adanya bantuan CD kekurangan itu 

dapat ditutupi, karena siswa juga mendapat penjelasan dan tuntunan dari 

CD. 

Siswa dengan PBM Bernuansa Jigsaw termasuk aktif dalam 

belajar. Dari pengamatan pada proses pembelajaran terlihat masing-masing 

berusaha untuk dapat menggunakan alat peraga kartu pecahan dengan 

benar. Pada kelompok pakar masing-masing berusaha untuk mendapatkan 

solusi tugasnya agar dapat menjelaskannya pada teman anggotanya di 

kelompok asal. Pada kelompok asal mereka bergantian mempresentasikan 

hasil dari kelompok pakar. Kegiatan ini membantu mereka untuk dapat 



95 
 

 
 

lebih memahami materi yang dipelajari. Akibatnya prestasi belajar mereka 

meningkat. Hal ini sesuai dengan salah satu keuntungan pembelajaran 

kelompok kecil, yaitu secara aktif meningkatkan para siswa dalam belajar. 

Setiap anggota mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam kelompok 

kecil. 

Kegiatan-kegiatan pada pembelajaran PBM bernuansa Jigsaw dapat 

membantu sikap siswa pada pelajaran matematika menjadi lebih positif. 

Hal ini terlihat dari menurunnya kebiasaan siswa yang ijin meninggalkan 

KBM. Siswa tampak senang dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya. Terlihat ada kebanggaan 

pada mereka yang sudah dapat kesempatan menjelaskan solusi tugasnya 

kepada teman anggota kelompok asal.  

Dari temuan-temuan tersebut di atas diperoleh: (1) prestasi belajar 

siswa dengan PBM Bernuansa Jigsaw dapat mencapai standart KKM yang 

ditetapkan yaitu 65, (2) prestasi belajar, aktivitas, kreatifitas, dan sikap 

siswa dengan PBM Bernuansa Jigsaw lebih tinggi dari prestasi belajar, 

aktivitas, kreatifitas, dan sikap siswa dengan konvensional, dan (3) ada 

pengaruh aktivitas, kreativitas, dan sikap terhadap prestasinya. 

Berdasarkan batasan efektifitas pembelajaran pada penelitian ini, 

jelas bahwa PBM Bernuansa Jigsaw merupakan suatu pembelajaran yang 

efektif. Oleh karena itu model ini juga baik digunakan untuk pembelajaran 

matematika di SD, terutama bagi SD yang belum mempunyai laboratorium 

komputer atau belum mempunyai CD Pembelajaran. 
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BAB IV 
 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

5.1.1. PBM bernuansa Jigsaw berbantuan CD pembelajaran merupakan model 

pembelajaran yang sangat efektif karena (1) prestasi belajar siswa lebih 

tinggi dari 65 (KKM yang ditetapkan), (2) prestasi belajar, aktivitas 

belajar, kreatifitas, dan sikap siswanya lebih tinggi dari prestasi belajar, 

aktivitas belajar, kreatifitas, dan sikap siswa dengan konvensional, dan (3) 

ada pengaruh aktivitas, kreativitas, dan sikap terhadap prestasinya. 

5.1.2. PBM bernuansa Jigsaw merupakan model pembelajaran yang efektif 

karena (1) prestasi belajar siswa dapat mencapai 65 (KKM yang 

ditetapkan), (2) prestasi belajar, aktivitas belajar, kreatifitas, dan sikap 

siswanya lebih tinggi dari prestasi belajar, aktivitas belajar, kreatifitas, dan 

sikap siswa dengan konvensional, dan (3) ada pengaruh aktivitas, 

kreativitas, dan sikap terhadap prestasinya. 

5.1.3. Kedua model PBM bernuansa Jigsaw berbantuan CD pembelajaran dan 

PBM bernuansa Jigsaw dapat membuat siswa: (1) lebih aktif dan 

bersungguh-sungguh dalam belajar, (2) lebih dapat memahami materi yang 

dipelajari karena pembelajaran menjadi lebih bermakna, (3) lebih kreatif, 

(4) lebih mempunyai kemampuan memecahkan masalah, dan (5) belajar 

dengan rasa senang dan minat yang tinggi. 
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5.1.4. Terdapat perbedaan prestasi belajar dari antara ketiga model pembelajaran 

PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran, PBM Bernuansa 

Jigsaw, dan Konvensional, serta prestasi belajar dari PBM Bernuansa 

Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran yang paling tinggi. 

5.1.5. Pada PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran ada pengaruh 

sebesar 40,3% dari aktivitas, kreatifitas, dan sikap terhadap prestasinya. 

5.1.6. Pada PBM Bernuansa Jigsaw ada pengaruh sebesar 58,7% dari aktivitas, 

kreatifitas, dan sikap terhadap prestasinya. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini diberikan saran sebagai berikut. 

5.2.1. Disarankan agar para guru mencoba menggunakan model pembelajaran 

PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran pada pembelajaran 

matematika atau pada bidang pelajaran lainnya, karena sudah terbukti 

bahwa model ini sangat efektif. 

5.2.2. Bagi sekolah yang belum mempunyai lab komputer disarankan agar para 

guru mencoba menggunakan model pembelajaran PBM Bernuansa Jigsaw 

pada pembelajaran matematika atau pada bidang pelajaran lainnya, karena 

sudah terbukti bahwa model ini efektif. 

5.2.3.  Agar dapat trampil menggunakan model-model pembelajaran tersebut 

atau model-model pembelajaran efektif yang lain, disarankan para guru 

belajar dan berlatih bersama-sama di KKG atau pada pelatihan 

pengembangan kemampuan para guru. 
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LAMPIRAN 1 
DATA HASIL PENELITIAN 

 

Kelas E1 

No. NAMA 
KMP. 

Awa
l 

Quis TES 
RES. 

BLJ
R 

AKT. 1 AKT. 2 KTIVITAS KRT. 1 KRT. 2 REATIVITAS IKAP 

1 1A 40 100 60 80 75 75 75 70.83 83.33 77.08 93.75 
2 2A 40 100 75 87.5 72.917 83.33 78.125 66.67 83.33 75 100 
3 3A 55 100 65 82.5 77.083 79.17 78.125 66.67 75 70.835 87.5 
4 4A 30 100 40 70 72.917 75 73.9585 50 75 62.5 93.75 
5 5A 40 100 60 80 72.917 83.33 78.125 66.67 83.33 75 100 
6 6A 80 100 65 82.5 72.917 87.5 80.2085 66.67 75 70.835 81.25 
7 7A 25 100 65 82.5 72.917 83.33 78.125 66.67 83.33 75 93.75 
8 8A 45 100 55 77.5 72.917 83.33 78.125 66.67 83.33 75 81.25 
9 9A 35 80 25 52.5 72.917 75 73.9585 62.5 75 68.75 75 

10 10A 55 100 60 80 72.917 79.17 76.042 66.67 66.67 66.67 100 
11 11A 30 100 60 80 72.917 85.42 79.167 66.67 83.33 75 93.75 
12 12A 50 80 65 72.5 72.917 83.33 78.125 66.67 83.33 75 100 
13 13A 20 80 20 50 66.667 81.25 73.9585 50 83.33 66.665 93.75 
14 14A 20 100 35 67.5 72.917 83.33 78.125 50 83.33 66.665 75 
15 15A 30 80 70 75 72.917 87.5 80.2085 66.67 79.17 72.92 87.5 
16 16A 40 80 45 62.5 66.667 83.33 75 50 87.5 68.75 87.5 
17 17A 35 100 65 82.5 75 79.17 77.0835 79.17 83.33 81.25 100 
18 18A 75 100 90 95 72.917 95.83 84.375 87.5 91.67 89.585 93.75 
19 19A 40 100 70 85 72.917 81.25 77.0835 66.67 79.17 72.92 87.5 
20 20A 45 100 55 77.5 72.917 95.83 84.375 75 87.5 81.25 100 
21 21A 30 100 55 77.5 72.917 81.25 77.0835 66.67 79.17 72.92 87.5 
22 22A 40 100 90 95 72.917 81.25 77.0835 75 79.17 77.085 93.75 
23 23A 30 80 60 70 72.917 81.25 77.0835 66.67 66.67 66.67 100 
24 24A 75 100 85 92.5 72.917 81.25 77.0835 66.67 75 70.835 81.25 
25 25A 35 80 55 67.5 68.75 83.33 76.0415 66.67 75 70.835 93.75 
26 26A 80 100 70 85 72.917 81.25 77.0835 66.67 66.67 66.67 93.75 
27 27A 45 100 45 72.5 68.75 81.25 75 66.67 66.67 66.67 100 
28 28A 40 80 40 60 72.917 83.33 78.125 66.67 95.83 81.25 93.75 
29 29A 55 100 80 90 79.167 87.5 83.3335 66.67 87.5 77.085 87.5 
30 30A 65 100 70 85 79.167 87.5 83.3335 66.67 70.83 68.75 87.5 
31 31A 75 100 75 87.5 77.083 83.33 80.208 66.67 83.33 75 81.25 
32 32A 55 100 85 92.5 83.333 81.25 82.2915 83.33 70.83 77.08 75 
33 33A 45 100 65 82.5 72.917 83.33 78.125 66.67 83.33 75 87.5 
34 34A 35 100 40 70 72.917 83.33 78.125 66.67 70.83 68.75 75 
35 35A 60 100 85 92.5 72.917 87.5 80.2085 66.67 95.83 81.25 75 
36 36A 45 100 75 87.5 72.917 85.42 79.167 66.67 83.33 75 93.75 
37 37A 75 100 95 97.5 79.167 87.5 83.3335 87.5 91.67 89.585 87.5 

 

 

 

Kelas E2 

No. NAMA KMP. 
Awal Quis TES 

RES. 
BLJ

R 
AKT.1 AKT.2 KTIVITAS KRT.1 KRT.2 REATIVITAS IKAP 

1 1C 35 60 40 50 25 66.667 45.8335 50 62.5 56.25 81.25 
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2 2C 30 60 40 50 25 25 25 25 50 37.5 81.25 
3 3C 30 60 40 50 75 25 50 70.83 75 72.915 81.25 
4 4C 30 100 30 65 25 79.17 52.0835 25 50 37.5 81.25 
5 5C 45 100 60 80 75 79.17 77.0835 50 58.33 54.165 93.75 
6 6C 70 100 60 80 64.583 77.08 70.833 50 62.5 56.25 87.5 
7 7C 45 80 50 65 75 79.17 77.0835 50 62.5 56.25 81.25 
8 8C 35 100 35 67.5 68.75 79.17 73.9585 70.83 75 72.915 93.75 
9 9C 40 100 30 65 68.75 75 71.875 50 50 50 87.5 

10 10C 75 100 75 87.5 75 79.17 77.0835 50 58.33 54.165 100 
11 11C 25 100 50 75 25 79.17 52.0835 50 62.5 56.25 100 
12 12C 35 100 55 77.5 75 79.17 77.0835 50 58.33 54.165 93.75 
13 13C 70 100 45 72.5 66.667 75 70.8335 62.5 66.67 64.585 93.75 
14 14C 70 80 45 62.5 75 75 75 50 50 50 87.5 
15 15C 20 80 35 57.5 68.75 79.17 73.9585 50 58.33 54.165 87.5 
16 16C 55 80 55 67.5 58.333 75 66.6665 25 50 37.5 100 
17 17C 45 80 55 67.5 83.333 75 79.1665 75 75 75 81.25 
18 18C 25 80 30 55 75 79.17 77.0835 50 62.5 56.25 81.25 
19 19C 55 80 70 75 75 79.17 77.0835 70.83 75 72.915 93.75 
20 20C 40 80 55 67.5 68.75 79.17 73.9585 54.17 58.33 56.25 81.25 
21 21C 40 100 45 72.5 68.75 79.17 73.9585 70.83 75 72.915 93.75 
22 22C 30 60 45 52.5 75 79.17 77.0835 50 50 50 75 
23 23C 40 100 40 70 77.083 75 76.0415 50 62.5 56.25 87.5 
24 24C 40 100 40 70 79.167 75 77.0835 58.33 58.33 58.33 87.5 
25 25C 50 80 40 60 70.833 79.17 75 79.17 79.17 79.17 87.5 
26 26C 75 100 65 82.5 75 79.17 77.0835 50 58.33 54.165 87.5 
27 27C 40 100 35 67.5 70.833 75 72.9165 70.83 70.83 70.83 87.5 
28 28C 65 80 55 67.5 75 79.17 77.0835 66.67 66.67 66.67 87.5 
29 29C 40 60 45 52.5 75 77.08 76.0415 50 58.33 54.165 81.25 
30 30C 45 80 15 47.5 75 25 50 79.17 79.17 79.17 75 
31 31C 70 100 60 80 75 79.17 77.0835 50 58.33 54.165 93.75 
32 32C 45 100 50 75 77.083 75 76.0415 50 50 50 87.5 
33 33C 45 100 50 75 81.25 79.17 80.2085 75 75 75 100 
34 34C 40 100 50 75 75 79.17 77.0835 50 58.33 54.165 100 
35 35C 50 100 60 80 75 79.17 77.0835 58.33 62.5 60.415 93.75 
36 36C 60 80 70 75 58.333 75 66.6665 58.33 62.5 60.415 81.25 
37 37C 45 100 45 72.5 66.667 75 70.8335 50 50 50 87.5 
38 38C 45 100 45 72.5 58.333 79.17 68.75 54.17 54.17 54.17 93.75 
39 39C 35 80 25 52.5 62.5 77.08 69.7915 25 50 37.5 81.25 
40 40C 75 80 60 70 75 77.08 76.0415 75 75 75 100 
41 41C 20 80 65 72.5 75 79.17 77.0835 50 50 50 87.5 
42 42C 50 100 50 75 70.833 72.92 71.875 70.83 75 72.915 93.75 

 
 
 
 

 

Kelas C 

No. NAMA KMP. 
Awal Quis TES 

RES. 
BLJ

R 
AKT. 1 AKT. 2 KTIVITAS KRT. 1 KRT. 2 REATIVTAS IKAP 

1 1D 30 40 35 37.5 47.917 47.917 47.92 25 58.33 41.665 68.75 
2 2D 20 60 15 37.5 58.333 47.917 53.13 54.17 54.17 54.17 68.75 
3 3D 40 60 25 42.5 58.333 50.000 54.17 33.33 37.5 35.415 93.75 
4 4D 20 20 25 22.5 58.333 52.083 55.21 33.33 33.33 33.33 93.75 
5 5D 30 40 25 32.5 47.917 47.917 47.92 29.17 37.5 33.335 75 
6 6D 40 80 15 47.5 58.333 50.000 54.17 25 25 25 62.5 
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7 7D 75 100 80 90 56.250 54.167 55.21 58.33 58.33 58.33 56.25 
8 8D 40 60 15 37.5 47.917 47.917 47.92 33.33 33.33 33.33 87.5 
9 9D 30 20 30 25 58.333 56.250 57.29 58.33 66.67 62.5 81.25 

10 10D 35 40 20 30 58.333 50.000 54.17 33.33 33.33 33.33 81.25 
11 11D 60 80 45 62.5 58.333 56.250 57.29 41.67 41.67 41.67 75 
12 12D 30 60 25 42.5 54.167 54.167 54.17 58.33 66.67 62.5 75 
13 13D 25 40 35 37.5 54.167 54.167 54.17 25 41.67 33.335 87.5 
14 14D 40 60 25 42.5 58.333 56.250 57.29 25 25 25 75 
15 15D 20 60 15 37.5 58.333 54.167 56.25 25 58.33 41.665 81.25 
16 16D 35 60 50 55 58.333 54.167 56.25 58.33 58.33 58.33 93.75 
17 17D 45 60 50 55 25.000 56.250 40.63 25 25 25 87.5 
18 18D 35 60 50 55 58.333 56.250 57.29 66.67 66.67 66.67 87.5 
19 19D 65 60 50 55 79.167 58.333 68.75 58.33 58.33 58.33 100 
20 20D 45 60 40 50 47.917 47.917 47.92 58.33 58.33 58.33 93.75 
21 21D 70 80 45 62.5 60.417 50.000 55.21 25 58.33 41.665 93.75 
22 22D 30 40 45 42.5 58.333 54.167 56.25 25 25 25 75 
23 23D 40 40 60 50 58.333 54.167 56.25 25 25 25 87.5 
24 24D 45 80 40 60 58.333 54.167 56.25 25 25 25 81.25 
25 25D 45 40 25 32.5 54.167 54.167 54.17 25 25 25 62.5 
26 26D 70 80 65 72.5 61.459 61.459 61.46 58.33 58.33 58.33 81.25 
27 27D 40 60 30 45 54.167 50.000 52.08 33.33 41.67 37.5 93.75 
28 28D 60 80 35 57.5 60.417 58.333 59.38 58.33 58.33 58.33 87.5 
29 29D 70 40 70 55 47.917 47.917 47.92 25 25 25 81.25 
30 30D 60 60 65 62.5 65.625 65.625 65.63 58.33 58.33 58.33 87.5 
31 31D 30 40 35 37.5 62.500 60.417 61.46 33.33 70.83 52.08 87.5 
32 32D 45 80 45 62.5 62.500 54.167 58.33 25 25 25 87.5 
33 33D 50 80 45 62.5 59.375 59.375 59.38 37.5 37.5 37.5 81.25 
34 34D 75 100 50 75 62.500 62.500 62.50 66.67 66.67 66.67 81.25 
35 35D 75 100 60 80 77.083 54.167 65.63 37.5 37.5 37.5 81.25 
36 36D 40 80 45 62.5 58.333 50.000 54.17 66.67 66.67 66.67 87.5 
37 37D 60 80 40 60 61.459 61.459 61.46 58.33 58.33 58.33 68.75 
38 38D 30 60 45 52.5 58.333 56.250 57.29 33.33 33.33 33.33 68.75 
39 39D 60 80 75 77.5 62.500 62.500 62.50 58.33 66.67 62.5 87.5 
40 40D 50 80 45 62.5 58.333 54.167 56.25 25 25 25 81.25 
41 41D 40 20 45 32.5 58.333 66.667 62.50 25 33.33 29.165 81.25 
42 42D 25 20 30 25 52.084 52.084 52.08 25 37.5 31.25 100 
43 43D 70 80 60 70 62.500 62.500 62.50 41.67 41.67 41.67 81.25 
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LAMPIRAN 2 
HASIL UJI KEMAMPUAN AWAL 

Hasil uji kemampuan awal yang dilakukan di SD Koalisi Ngaliyan 01, 

03, 07 pada tanggal 5 April 2008 dapat dilihat pada Tabel 5 (halaman 53). 

Tampak pada Tabel 5, bahwa nilai-nilai dari Kelas IVA, Kelas IVC, dan 

Kelas IVD masih di dalam interval batas minimum dan maksimumnya. Jadi ketiga 

kelas tersebut termasuk kelas-kelas yang homogen. Sedangkan untuk Kelas IVB 

tidak termasuk kelas homogen karena nilai maksimal = 80, berada diluar batas 

interval 10,50697 – 74,9216. 

Untuk menentukan homogenitas keempat kelas digunakan uji Bartlett, 

sebagai berikut (Walpole,1986). 

H0: . 

H1: tidak semua variansi sama. 

Kriteria terima H0 jika b< , dengan α = 0,05, dan daerah kritis 

B>7,815. 

Taksiran variansi gabungan:  

, dengan 

N = 157, k = 4, dan ni = banyak siswa dan  pada Tabel 5. 

. 

. 

=0.189509. 

. 
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. 

. 

Karena 0,205444<7,815, maka H0 diterima. Jadi keempat kelas homogen. 

Dengan demikian keempat kelas dapat digunakan sebagai sampel penelitian. 

Hasil dari undian didapat: (1) Kelas IVA dengan PBM Bernuansa Jigsaw 

Berbantuan CD, yang selanjutnya disebut dengan Kelas E1; (2) Kelas IVC dengan 

PBM Bernuansa Jigsaw,  yang selanjutnya disebut dengan Kelas E2; dan (3) 

Kelas IVD sebagai kelas kontrol, yang selanjutnya disebut dengan Kelas C. 

Untuk melihat apakah ketiga kelas yang digunakan sebagai sampel 

berdistribusi normal, diuji dengan one-sample K-S test. Dari perhitungan dengan 

SPSS12.0, diperoleh seperti pada tabel berikut. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

kelas_A kelas_C kelas_D 
37 42 43 

rmal Parameters(a,b) an 45.7143 45.9524 46.3514 
. Deviation 15.32459 14.53499 16.98237 

st Extreme Differences solute .185 .217 .180 
sitive .185 .217 .180 
gative -.110 -.118 -.116 

mogorov-Smirnov Z 1.097 1.201 1.024 
ymp. Sig. (2-tailed) .180 .112 .245 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

Kriteria berdistribusi normal jika sig. (2-tailed)>0,05, untuk α=0,05. 

Tampak dari Tabel 6 bahwa ketiga kelas berdistribusi normal, karena 

0,180>0,05; 0,112>0,05; dan 0,245>0,05. Dengan demikian ketiga kelas baik 

untuk digunakan sebagai sampel. 
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LAMPIRAN 3 

HASIL PERHITUNGAN STATISTIK UJI BANDING T-TES 
SATU VARIABEL 

PADA PRESTASI BELAJAR KELAS E1 DENGAN MODEL I 

H0 : μ = 65 

H1 : μ > 65 

Kriteria terima H0 jika sig. (2-tailed) > 0,05  α = 0,05. 

 
One sample t-tes prestasi 
T-Test 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

prestasi_E1 37 79.1216 11.42938 1.87898 

 

One-Sample Test 
 

  
  
  

Test Value = 65 

t 
  

df 
  

Sig. (2-tailed) 
  

Mean 
Difference 

  

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
prestasi_E1 7.516 36 .000 14.12162 10.3109 17.9324 

 

Perhitungan statistik dengan SPSS12.0. 
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LAMPIRAN 4 

HASIL PERHITUNGAN STATISTIK UJI BANDING T-TES 
SATU VARIABEL 

PADA PRESTASI BELAJAR KELAS E2 DENGAN MODEL II 

 

H0 : μ = 65 

H1 : μ > 65 

Kriteria terima H0 jika sig. (2-tailed) > 0,05  α = 0,05. 

 

One sample t-tes prestasi 
T-Test 

One-Sample Statistics 
 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

prestasi_E2 4
2 67.9762 10.15487 1.56693 

 

 One-Sample Test 
 

  
  
  

Test Value = 70 

t 
  

df 
  

Sig. (2-tailed) 
  

Mean 
Difference 
  

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
prestasi_E2 -1.292 41 .204 -2.02381 -5.1883 1.1407

 

Perhitungan statistik dengan SPSS12.0. 
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LAMPIRAN 5 

HASIL PERHITUNGAN STATISTIK UJI BANDING ONE-
WAY ANAVA 

PADA PRESTASI BELAJAR KELAS E1, E2, DAN C 

NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  prestasi_E1 prestasi_E2 prestasi_C 
N 37 42 43

Normal Parameters(a,b) Mean 79.1216 67.97
62

51.04
65

  Std. Deviation 11.42938 10.15487 15.99137
Most Extreme 
Differences 

Absolute .125 .148 .104

  Positive .055 .103 .104
  Negative -.125 -.148 -.086
Kolmogorov-Smirnov Z .762 .959 .681
Asymp. Sig. (2-tailed) .607 .317 .742

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

ONEWAY 

Descriptives 
Prestasi 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Min. Max. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

kelas_E1 37 79.1216 11.42938 1.87898 75.3109 82.9324 50.00 97.50 
kelas_E2 42 67.9762 10.15487 1.56693 64.8117 71.1407 47.50 87.50 
kelas_C 43 51.0465 15.99137 2.43866 46.1251 55.9679 22.50 90.00 
Total 122 65.3893 17.19486 1.55675 62.3073 68.4713 22.50 97.50 

 

Test of Homogeneity of Variances 
Prestasi 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.953 2 119 .003
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ANOVA 
Prestasi  

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 16104.170 2 8052.085 48.711 .000
Within Groups 19671.086 119 165.303   
Total 35775.256 121    

 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: PRESTASI  

Scheffe 

(I) HASIL (J) HASIL Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

KELAS_E1 KELAS_E2 11.14543(*) 2.89887 .001 3.9595 18.3314
  KELAS_C 28.07511(*) 2.88304 .000 20.9284 35.2218
KELAS_E2 KELAS_E1 -11.14543(*) 2.89887 .001 -18.3314 -3.9595
  KELAS_C 16.92968(*) 2.78927 .000 10.0154 23.8440
KELAS_C KELAS_E1 -28.07511(*) 2.88304 .000 -35.2218 -20.9284
  KELAS_E2 -16.92968(*) 2.78927 .000 -23.8440 -10.0154

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 
Homogeneous Subsets 

PRESTASI 
Scheffe  

HASIL N 
Subset for alpha = .05 

1 2 3 

KELAS_C 43 51.0465   
KELAS_E2 42  67.9762  
KELAS_E1 37   79.1216
Sig.   1.000 1.000 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 40.490. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed. 
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Means Plots 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengolahan data dengan SPSS12.0 
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LAMPIRAN 6 
HASIL PERHITUNGAN STATISTIK UJI BANDING ONE-WAY ANAVA 

AKTIVITAS BELAJAR KELAS E1, E2, DAN C 

NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  aktivitas_E1 aktivitas_E2 aktivitas_C 
N 37 42 43 

Normal Parameters(a,b) Mean 78.3
785

70.5
345

56.3
242 

  Std. Deviation 2.84
642

6.49
292

5.56
926 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .211 .192 .140 

  Positive .211 .113 .129 
  Negative -

.108
-

.192
-

.140 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.28

4
1.24

7 .919 

Asymp. Sig. (2-tailed) .074 .089 .367 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

ONEWAY 

Descriptives 
Aktivitas 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Min. Max. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

kelas_E1 37 78.3785 2.84642 .46795 77.4294 79.3275 73.96 84.38 
kelas_E2 42 70.5345 6.49292 1.00188 68.5112 72.5579 58.33 80.21 
kelas_C 43 56.3242 5.56926 .84930 54.6102 58.0382 40.63 68.75 
Total 122 67.9049 10.53874 .95413 66.0159 69.7938 40.63 84.38 

 

Test of Homogeneity of Variances 
Aktivitas 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6.095 2 119 .003
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ANOVA 
Aktivitas 

 Sum of Squares df Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 10116.014 2 5058.007 181.140 .000 
Within Groups 3322.854 119 27.923    
Total 13438.869 121     

 
Post HocTests 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: AKTIVITAS 

Scheffe  

(I) kelas (J) kelas 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

kelas_E1 kelas_E2 7.84394(*) 1.19143 .000 4.8905 10.7974 
  kelas_C 22.05427(*) 1.18493 .000 19.1170 24.9916 
kelas_E2 kelas_E1 -7.84394(*) 1.19143 .000 -10.7974 -4.8905 
  kelas_C 14.21034(*) 1.14639 .000 11.3686 17.0521 
kelas_C kelas_E1 -22.05427(*) 1.18493 .000 -24.9916 -19.1170 
  kelas_E2 -14.21034(*) 1.14639 .000 -17.0521 -11.3686 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 
Homogeneous Subsets 

Aktivitas 
Scheffe 

kelas N 

Subset for alpha = .05 

1 2 3 
kelas_C 43 56.3242   
kelas_E2 42  70.5345  
kelas_E1 37   78.3785
Sig. 

  

1.
0
0
0

1.
0
0
0

1.
0
0
0

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 40.490. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 

levels are not 
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Means Plots 
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LAMPIRAN 7 
HASIL PERHITUNGAN STATISTIK UJI BANDING ONE-WAY ANAVA 

PADA KREATIFITAS KELAS E1, E2, DAN C 

NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kreatifitas_E1 kreatifitas_E2 kreatifitas_C 
N 37 42 43 

Normal Parameters(a,b) Mean 73.70
57

58.58
10

42.48
97 

  Std. Deviation 6.120
15

11.44
992

14.78
830 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .146 .200 .184 

  Positive .146 .200 .151 
  Negative -.098 -.133 -.184 
Kolmogorov-Smirnov Z .888 1.294 1.203 
Asymp. Sig. (2-tailed) .410 .070 .110 
a Test distribution is Normal. 

b Calculated from data. 

 

ONEWAY 

Descriptives 
Kreatifitas 

 N Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Min. Max. Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

kelas_E1 37 73.7057 6.12015 1.00615 71.6651 75.7462 62.50 89.59 
kelas_E2 42 58.5810 11.44992 1.76676 55.0129 62.1490 37.50 79.17 
kelas_C 43 42.4897 14.78830 2.25519 37.9385 47.0408 25.00 66.67 
Total 122 57.4964 17.09555 1.54776 54.4322 60.5606 25.00 89.59 

 

Test of Homogeneity of Variances 
Kreatifitas 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

19.371 2 119 .000
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ANOVA 
Kreatifitas 

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 19454.513 2 9727.257 72.762 .000
Within Groups 15908.691 119 133.686   
Total 35363.204 121    

 

Post HocTests 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Kreatifitas 

Scheffe 

(I) kelas (J) kelas 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Kelas_E1 Kelas_E2 15.12472(*) 2.60694 .000 8.6624 21.5870 
  Kelas_C 31.21602(*) 2.59271 .000 24.7890 37.6430 
Kelas_E2 Kelas_E1 -15.12472(*) 2.60694 .000 -21.5870 -8.6624 
  Kelas_C 16.09130(*) 2.50839 .000 9.8733 22.3093 
Kelas_C Kelas_E1 -31.21602(*) 2.59271 .000 -37.6430 -24.7890 
  Kelas_E2 -16.09130(*) 2.50839 .000 -22.3093 -9.8733 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 

Homogeneous Subsets 

Kreatifitas 
Scheffe 

kelas N 
Subset for alpha = .05 

1 2 3 

Kelas_C 43 42.4897   
Kelas_E2 42  58.5810  
Kelas_E1 37   73.7057
Sig.   1.000 1.000 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 40.490. 
b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed. 
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Means Plots 
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LAMPIRAN 8 
HASIL PERHITUNGAN STATISTIK UJI BANDING ONE-WAY ANAVA 

PADA SIKAP SISWA KELAS E1, E2, DAN C 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 sikap_E1 sikap_E2 sikap_C 

N 37 42 43 
Normal Parameters(a,b) Mean 89.6959 88.5417 82.1221 
  Std. Deviation 8.23065 7.02737 9.98337 
Most Extreme 
Differences Absolute .202 .178 .186 

  Positive .105 .178 .109 
  Negative -.202 -.152 -.186 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.231 1.153 1.221 
Asymp. Sig. (2-tailed) .097 .140 .102 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

ONEWAY 

Descriptives 
Sikap  

  
  

N 
  

Mean 
  

Std. Deviation 
  

Std. Error 
  

95% Confidence 
Interval for Mean Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

kelas_E1 37 89.6959 8.23065 1.35311 86.9517 92.4402 75.00 100.00
kelas_E2 42 88.5417 7.02737 1.08435 86.3518 90.7315 75.00 100.00
kelas_C 43 82.1221 9.98337 1.52245 79.0497 85.1945 56.25 100.00
Total 122 86.6291 9.10211 .82407 84.9976 88.2606 56.25 100.00

 

Test of HomSogeneity of Variances 
Sikap  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.546 2 119 .217

 
ANOVA 

Sikap 

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 1375.101 2 687.551 9.459 .000
Within Groups 8649.553 119 72.685   
Total 10024.654 121    
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Post HocTests 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: sikap  

Scheffe  

(I) faktor (J) faktor 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

kelas_E1 kelas_E2 1.15428 1.92226 .835 -3.6108 5.9193
kelas_C 7.57385(*) 1.91176 .001 2.8348 12.3129

kelas_E2 kelas_E1 -1.15428 1.92226 .835 -5.9193 3.6108
  kelas_C 6.41957(*) 1.84958 .003 1.8347 11.0045
kelas_C kelas_E1 -7.57385(*) 1.91176 .001 -12.3129 -2.8348
  kelas_E2 -6.41957(*) 1.84958 .003 -11.0045 -1.8347

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 

Homogeneous Subsets 

SIKAP 
Scheffe  

faktor N 
Subset for alpha = .05 

1 2 

kelas_C 43 82.1221  
kelas_E2 42  88.5417
kelas_E1 37  89.6959
Sig.   1.000 .831

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 40.490. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed. 
 

Means Plots 
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LAMPIRAN 9 
HASIL PERHITUNGAN STATISTIK ANALISIS REGRESI LINEAR 

GANDA PADA KELAS E1 DENGAN MODEL I 
 

Uji Normalitas Variabel Y (Prestasi) 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Prestasi 
N 37

Normal Parameters(a,b) 
Mean 79.1216
Std. Deviation 11.42938

Most Extreme 
Differences 

Absolute .125
Positive .055
Negative -.125

Kolmogorov-Smirnov Z .762
Asymp. Sig. (2-tailed) .607

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
Regression 

Variables Entered/Removed(b) 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 X1_sikap, X2_kreatifitas, X3_aktivitas(a) . Enter
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y_prestasi 

 

Model Summary(b) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .635(a) .403 .349 9.22467 2.068 
a  Predictors: (Constant), X3_sikap,  X2_kreatifitas, X1_aktivitas 
b  Dependent Variable: Y_prestasi  

ANOVA(b) 

Model 
  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1894.584 3 631.528 7.421 .001(a)
  Residual 2808.118 33 85.094    
  Total 4702.703 36     

a  Predictors: (Constant), X3_sikap , X2_kreatifitas, X1_aktivitas  
b  Dependent Variable: Y_prestasi  
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Coefficients(a) 
Model 
  
  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta     Tolerance VIF 
1 (Constant) -98.144 50.936  -1.927 .063    
  X1_aktivitas  1.810 .723 .451 2.503 .017 .558 1.793
  X2_kreatifitas  .457 .333 .245 1.371 .180 .568 1.760
  X3_sikap  .019 .193 .014 .098 .923 .939 1.065

a  Dependent Variable: Y_prestasi 

Collinearity Diagnostics(a) 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

        (Constant) aktivitas kreatifitas sikap 
1 1 3.989 1.000 .00 .00 .00 .00
  2 .008 22.900 .00 .01 .13 .67
  3 .003 35.623 .09 .03 .55 .18
  4 .000 99.314 .91 .96 .32 .15

a  Dependent Variable: Y_prestasi 

Residuals Statistics(a) 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 66.0752 97.3108 79.1216 7.25447 37 
Residual -22.18696 17.19371 .00000 8.83195 37 
Std. Predicted Value -1.798 2.507 .000 1.000 37 
Std. Residual -2.405 1.864 .000 .957 37 

a  Dependent Variable: Y_prestasi 
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Charts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengolahan data dengan SPSS12.0 
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LAMPIRAN 10 

HASIL PERHITUNGAN STATISTIK ANALISIS REGRESI LINEAR 

GANDA PADA KELAS E2 DENGAN MODEL II 

 

Uji Normalitas Variabel Y (Prestasi) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

prestasi_E2 
42

rmal Parameters(a,b) an 67.9762
. Deviation 10.15487

st Extreme Differences solute .148

  Positive .103 
gative -.148

mogorov-Smirnov Z .959
ymp. Sig. (2-tailed) .317

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

Regression 

Variables Entered/Removed(b) 
 

Model ariables Entered Variables Removed Method 

1 
ap_E2, 

kreatifitas_E2, 
aktivitas_E2(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: prestasi_E2 

Model Summary(b) 
 

del Square 
usted R 
Square 

. Error of the 
Estimate rbin-Watson 

.766(a) .587 .555 6.77626 1.602 
a  Predictors: (Constant), sikap_E2, kreatifitas_E2, aktivitas_E2 
b  Dependent Variable: prestasi_E2 

ANOVA(b) 

del 
m of 

Squares an Square . 
gression 2483.105 3 827.702 18.026 .000(a)
sidual 1744.871 38 45.918    
al 4227.976 41     

a  Predictors: (Constant), sikap_E2, kreatifitas_E2, aktivitas_E2 
b  Dependent Variable: prestasi_E2 



123 
 

 
 

Coefficients(a) 

Model 
nstandardized Coefficients 

andardized 
Coefficients 

g. 
ollinearity Statistics 

d. Error ta lerance F 
onstant) -25.760 14.012  -1.838 .074   
tivitas_E2 .303 .100 .337 3.017 .005 .872 1.147
eatifitas_E2 .088 .095 .099 .929 .359 .949 1.054
kap_E2 .876 .159 .606 5.512 .000 .899 1.113

a  Dependent Variable: prestasi_E2 

 
Collinearity Diagnostics(a) 

 

del mension envalue ndition Index 
riance Proportions 

onstant) vitas_E2 atifitas_E2 ap_E2 
3.956 1.000 .00 .00 .00 .00
.026 12.258 .01 .13 .96 .01
.015 16.462 .08 .86 .03 .07
.003 36.201 .91 .01 .01 .92

a  Dependent Variable: prestasi_E2 

 
Residuals Statistics(a) 

 

imum ximum an . Deviation 
dicted Value 48.0717 80.3658 67.9762 7.78226 42 
sidual -11.18038 14.75659 .00000 6.52364 42 
. Predicted Value -2.558 1.592 .000 1.000 42 
. Residual -1.650 2.178 .000 .963 42 

a  Dependent Variable: prestasi_E2 
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LAMPIRAN 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas  : IV (empat) 
Semester  : 2 (dua) 
Materi Pokok : Pecahan 
Waktu  : 2 × pertemuan 

Standar Kompetensi : Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar : Menjumlahkan pecahan. 

Indikator : Menjumlahkan dua pecahan senama. 

Memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan 

penjumlahan pecahan. 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Tujuan Pelaksanaan Pembelajaran Khusus (TPPK) 

Dengan memperhatikan/melaksanakan tuntunan dari guru dan CD Pembelajaran 

tentang penjumlahan pecahan, memanipulasi Fraction Number Card Set, serta 

diskusi untuk memecahkan masalah, siswa dapat: 

a Menjumlahkan dua pecahan senama. 

b Memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan 

pecahan. 

2. Dampak Pengiring 

Setelah belajar topik ini, lama-lama siswa dapat menjadi teliti, cermat, kritis, 

kreatif, dan dapat bekerjasama dengan orang lain. 

B. Materi Pembelajaran dan Diskripsi Pembelajaran 

Penjumlahan dua pecahan senama 

Contoh: 
4
1

4
2
+  

Masalah sehari-hari yang terkait dengan penjumlahan pecahan. 

Contoh: Bu Ani mempunyai sebuah kue berbentuk lingkaran. Kue itu dipotong 

menjadi empat yang sama. Dua potong diberikan pada tetangga sebelah 

kiri, sedangkan satu potong diberikan pada tetangga sebelah kanan. 

Berapa potong yang diberikan bu Ani pada tetangganya? 
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C. Metode Pembelajaran 

Kombinasi dari penemuan, ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas. 

D. Stategi Pembelajaran 

 

PBM Bernuansa Jigsaw Berbantuan CD Pembelajaran 

No  Aktifitas Belajar Siswa Kegiatan Guru  Waktu
  Pertemuan I     
I  Pendahuluan     5’ 
1.  Memperhatikan CD untuk mengingat 

kembali konsep pecahan  
Mengampu  siswa  dan  memberi 
bantuan  pada  siswa  yang 
memerlukan. 

3’ 

2.  Memperhatikan informasi dari CD 
tentang tujuan dan petunjuk untuk 
belajar. 

Mengampu  siswa  dan  memberi 
bantuan  pada  siswa  yang 
memerlukan. 

2’ 

II  Kegiatan Inti    65’ 
1  Menerima problem 1, 2, 3 dan 4 dari CD 

di kelompok asal.  
Membagi tugas dan memberikan 
pengarahan. 

2' 

2  Memahami problem yang diterima yang 
berkaitan dengan penjumlahan pecahan 
senama yang diberikan melalui CD. 

Meminta siswa memperhatikan 
problem yang diberikan melalui CD, 
memberi bimbingan bila diperlukan. 

3’ 

3  Menyelesaikan problem yang menjadi 
tugasnya dengan memperhatikan 
tuntunan CD dan memanipulasi fraction 
number card set (FNCS) yang dilakukan di 
kelompok pakar. 

Meminta siswa menyelesaikan 
problem di kelompok pakar, memberi 
bimbingan bila diperlukan. 

20’ 

4  Mempresentasikan solusi problem yang 
menjadi tugasnya secara bergantian pada 
anggota di kelompok asal dengan 
bantuan CD. 

Memandu siswa secara bergantian 
mempresentasikan hasil kerjanya 
pada anggota di kelompok asal.  

30’ 

5  Diskusi kelas, memantapkan temuannya 
tentang penjumlahan pecahan senama 
selama mencari solusi masalah. 

Memantapkan pemahaman siswa 
terhadap pemahaman penjumlahan 
pecahan senama.  

10’ 

III  Penutup     10’ 
1.  Merangkum dan melakukan pencatatan.  Memandu siswa merangkum materi 

yang dipelajari. 
7’ 

2.  Memperhatikan dan memahami PR 
problem yang diberikan guru dan 
melakukan pencatatan. 

Memberikan PR problem kepada 
siswa sebagai tindak lanjut. 

3’ 

  Pertemuan II     
I  Pendahuluan     5’ 
1.  Memperhatikan CD untuk mengingat 

kembali konsep pecahan dan materi yang 
telah dibahas pada pertemuan 
sebelumnya. 

Mengampu siswa dan 126ember 
bantuan pada siswa yang 
memerlukan. 

2’ 
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2.  Memperhatikan informasi dari CD 
tentang tujuan dan petunjuk untuk 
belajar dan menerima tugas. 

Mengampu siswa dan 127ember 
bantuan pada siswa yang 
memerlukan. 

3’ 

II  Kegiatan Inti    65’ 
1.  Siswa membaca/memahami tugas/ 

masalah  yang diterima melalui CD di 
kelompok asal. 

Membagi tugas dan memberi bantuan 
siswa yang memerlukan. 

3’

2.  Siswa mencari solusi tugas dengan 
bantuan CD dan menggunakan FNCS di 
kelompok pakar. 

Memberi bantuan siswa yang 
memerlukan. 

10’

3  Mempresentasikan solusi tugas  yang 
menjadi tugasnya secara bergantian pada 
anggota di kelompok asal dengan 
bantuan CD. 

Memandu siswa secara bergantian 
mempresentasikan hasil kerjanya 
pada anggota di kelompok asal.  

20 

4  Diskusi kelas, memantapkan temuannya 
tentang penjumlahan pecahan senama 
selama mencari solusi masalah. 

Memantapkan pemahaman siswa 
terhadap pemahaman penjumlahan 
pecahan senama.  

7' 

5  Siswa berusaha menemukan rumus 
penjumlahan pecahan senama dari tugas 
yang telah diselesaikan. 

Memandu siswa untuk menemukan 
rumus dan member bantuan jika 
diperlukan. 

15'

6  Mengerjakan kuis yang diberikan melalui 
CD. 

Meminta siswa menyelesaikan kuis.  10’ 

III  Penutup     10’ 
1.  Merangkum dan melakukan pencatatan. Memandu siswa merangkum materi 

yang dipelajari. 
7’

2.  Memperhatikan dan memahami problem 
yang diberikan guru dan melakukan 
pencatatan. 

Memberikan PR problem kepada 
siswa sebagai tindak lanjut. 

3’

PBM bernuansa Jigsaw 

No  Aktifitas Belajar Siswa  Kegiatan Guru  Waktu
  Pertemuan I     
I  Pendahuluan   10’
1.  Memperhatikan informasi dan tugas 

yang diberikan guru untuk mengingat 
kembali konsep pecahan.  

Mengingatkan siswa tentang konsep 
pecahan.  3’ 

2.  Memperhatikan informasi dari guru 
tentang tujuan dan petunjuk untuk 
belajar. 

Menginformasikan tujuan dan 
memberikan petunjuk/aturan dalam 
belajar serta mengingatkan kembali 
pembagian kelompok yang telah dibagi 
sebelum pertemuan. 

7’ 

II  Kegiatan Inti    60’ 
1  Menerima tugas problem problem yang 

harus diselesaikan. Siswa membaca dan 
memahami problem yang diterima. 

Meminta siswa memperhatikan dan 
memahami problem yang diberikan 
guru, memberi bimbingan bila perlu. 

5’ 

2  Siswa yang mendapat tugas sama  Meminta siswa menyelesaikan problem  20’ 
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berkumpul untuk berdiskusi mencari 
penyelesaian problem di kelompok pakar 
dengan menggunakan FNCS. 

yang menjadi tugasnya, mengampu 
kerja setiap kelompok dan memberi 
bimbingan bila diperlukan. 

3  Siswa kembali kekelompok asal untuk 
mempresentasikan penyelesaian 
problem dengan menggunakan FNCS. 

Mengampu kerja siswa dan 
menilai/mencatat hal‐hal yang harus 
dilakukan pembetulan.  

25’ 

4  Berdiskusi secara klasikan dipimpin oleh 
guru untuk menyamakan persepsi. 

Memimpin diskusi, memberikan 
perbaikan/penyempurnaan kerja siswa. 

10’ 

III  Penutup     10’ 
1.  Merangkum dan melakukan pencatatan. Memandu siswa merangkum materi 

yang dipelajari. 
7’

2.  Memperhatikan dan memahami problem 
yang diberikan guru dan melakukan 
pencatatan. 

Memberikan PR problem kepada siswa 
sebagai tindak lanjut. 

3’

  Pertemuan II     
I  Pendahuluan   5’
1.  Memperhatikan informasi guru untuk 

mengingat kembali konsep pecahan dan 
materi yang telah dibahas pada 
pertemuan sebelumnya. 

Memberikan informasi dan memberi 
bantuan pada siswa yang memerlukan. 

3’ 

2.  Memperhatikan informasi dari guru 
tentang tujuan dan petunjuk untuk 
belajar dan menerima tugas. 

Memberikan informasi dan petunjuk. 
2’ 

II  Kegiatan Inti    65’ 
1  Siswa membaca/memahami tugas/ 

masalah  yang diterima (menjadi 
bagiannya). 

Memberi bantuan siswa yang 
memerlukan. 

5’

2  Siswa yang mendapat tugas sama 
berkelompok pada kelompok pakar 
untuk berdiskusi mencari hasil 
penjumlahan 2 pecahan senama yang 
diberikan dengan menggunakan FNCS. 

Memandu siswa berdiskusi untuk 
mencari solusi tugas dan menilai 

10’ 

3  Siswa kembali ke kelompoknya semula 
dan secara bergantian 
mempresentasikan tugasnya kepada 
anggota kelompok yang lain. 

Memandu siswa untuk presentasi dan 
menilai. 

20’

4  Siswa berdiskusi bersama dalam kelas 
untuk menyamakan persepsi dan 
pemantapan terhadap penguasaan 
penjumlahan pecahan. 

Memandu siswa untuk menyamakan 
persepsi dan melakukan pemantapan. 

10’ 

5  Siswa berusaha menemukan rumus 
penjumlahan pecahan senama dari tugas 
yang telah diselesaikan. 

Memandu siswa untuk menemukan 
rumus dan memberi bantuan jika 
diperlukan. 

10’

6  Mengerjakan kuis yang diberikan guru.  Meminta siswa menyelesaikan kuis.  10’ 
III  Penutup   10’
1.  Merangkum dan melakukan pencatatan.  Memandu siswa merangkum materi 

yang dipelajari. 
7’ 
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2.  Memperhatikan dan memahami problem 
yang diberikan guru dan melakukan 
pencatatan. 

Memberikan PR problem kepada siswa 
sebagai tindak lanjut. 

3’

 

E. Sumber Belajar dan Media 

 Sumber Belajar: Buku paket matematika kelas IV 

Media               : (CD Pembelajaran) dan Kartu-Kartu Pecahan 

F. Evaluasi  

1.  Jenis Tagihan  : hasil kerja dan hasil tes. 

2. Teknik    : evaluasi proses dan akhir. 

3. Bentuk Instrumen  : uraian dan obyektif tes. 

4. Soal/instrumen  : problem‐problem dan kuis pada CD. 

Semarang,                  2007 

 

Pekerjaan Rumah I 

Petunjuk: 

• Kerjakan soal-soal berikut ini di buku pekerjaan matematikamu! 

• Laporkan hasil pekerjaanmu pada guru agar diperiksa! 

1. Tentukan hasil penjumlahannya! 

a. ......
4
1

4
1

=+  

b. ..........
2
1

2
1

=+  

c. .......
3
1

3
2

=+  

d. .......
4
2

4
2

=+  

e. .......
3
1

3
1

=+  

2. Bu Siti mempunyai satu karung beras yang beratnya 100 kg. 

Hari Senin bu Siti memberi beras adiknya 20 kg. 

Hari Selasa bu Siti memberi beras kakaknya 40 kg. 

Berapa bagian karung beras yang diberikan bu Siti pada saudaranya? 
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Pekerjaan Rumah II 

Petunjuk: 

• Kerjakan soal-soal berikut ini di buku pekerjaan matematikamu! 

• Laporkan hasil pekerjaanmu pada guru agar diperiksa! 

1. Tentukan hasil penjumlahannya! 

a. ......
8
3

8
2

=+  

b. ..........
5
4

5
1

=+  

c. .......
7
1

7
3

=+  

d. .......
10
2

10
6

=+  

e. .......
16
1

16
4

=+  

 
2. Tentukan pasangan pecahan yang jumlahnya sama dengan pecahan yang 

tertulis di atasnya! 
 

………. ………. 
………. ………. 
………. ………. 
………. ………. 
………. ………. 
………. ………. 

 
3. Adi mempunyai 10 kelereng. Dua kelerengnya berwarna merah, beberapa 

berwarna hijau yang lainnya berwarna biru. Kelereng Adi yang berwarna 
merah diminta adiknya, sedangkan yang berwarna biru diminta kakaknya. 

a. Berapa bagian kelereng yang berwarna merah? Jelaskan jawabmu! 
b. Berapa bagian yang mungkin berwarna hijau? Jelaskan jawabmu! 
c. Berapa bagian yang mungkin berwarna biru? Jelaskan jawabmu! 
d. Berapa bagian kelereng Adi yang mungkin diminta saudaranya? 

Jelaskan jawabmu! 
 

 

 

 

 
………. .......... 
………. ………. 
………. ………. 
………. ………. 
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LAMPIRAN 12 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Nama siswa: …………………………  

Kelas/No absen:…………. 

 

Petunjuk: 

1. Beri tanda √ pada kolom “tampak” jika deskriptor yang dinyatakan pada 
baris tersebut kelihatan (terjadi). 

2. Berikan poin pada kolom poin sebagai berikut. 
Poin   Nomor deskriptor yang tampak  
   4     1 
   3     2 
   2     3 
   1     4 

 
Aktivitas siswa 

 
No Aktivitas Deskriptor  Tampak  in  

1 enyelesaikan 
tugas. 

1. Menyelesaikan tugas tepat waktu dan benar.   
2. Menyelesaikan tugas tidak tepat waktu tetapi 

benar. 
  

3. Menyelesaikan tugas tepat waktu tetapi ada 
yang salah. 

  

4. Menyelesaikan tugas tidak tepat waktu dan 
salah. 

  

2 embuat catatan. 

1. Membuat catatan lengkap dan benar.   
2. Membuat catatan tidak lengkap tetapi benar.   
3. Membuat catatan tetapi ada yang salah.   
4. Tidak membuat catatan.   

3 

enyampaikan 
pendapat atau 
gagasan atau 
penjelasan. 

1. Sering (>3x) menyampaikan pendapat atau 
gagasan atau penjelasan. 

  

2. Agak sering  (1-2x) menyampaikan pendapat 
atau gagasan atau penjelasan. 

  

3. Jarang (1x) menyampaikan pendapat atau 
gagasan atau penjelasan. 

  

4. Tidak pernah menyampaikan pendapat atau 
gagasan atau penjelasan. 

  

4 engajukan 
pertanyaan. 

1. Sering (>3x) mengajukan pertanyaan atau 
pertanyaannya merangsang siswa lain untuk 
berfikir dan menjawab. 

  

2. Kurang sering (1-2x) mengajukan 
pertanyaan. 
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3. Jarang (1x) mengajukan pertanyaan.   
4. Tidak pernah mengajukan pertanyaan.   

5 
emperhatikan 

penjelasan guru 
atau teman. 

1. Selalu memperhatikan penjelasan guru atau 
teman dan merespon. 

  

2. Selalu memperhatikan penjelasan guru atau 
teman tetapi kurang  merespon. 

  

3. Kadang-kadang tidak memperhatikan 
penjelasan guru atau teman. 

  

4. Tidak pernah memperhatikan penjelasan guru 
atau teman. 

  

6 enulis hasil kerja 
kelompok. 

1. Menulis hasil kerja kelompok dengan 
lengkap dan benar 

  

2. Menulis hasil kerja kelompok tidak lengkap 
tetapi benar. 

  

3. Menulis hasil kerja kelompok tetapi ada yang 
salah. 

  

4. Tidak menulis hasil kerja kelompok   
Jumlah poin  

 

Skor aktivitas yang diperoleh:  

 

Tanggal observasi        Observer, 

 

…………………………    ………………………….. 

Terimakasih. 
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Poin aktivitas siswa 
 

Nomor Aktivitas Deskriptor Poin 

1 enyelesaikan tugas.

enyelesaikan tugas tepat waktu dan benar. 4 
enyelesaikan tugas tidak tepat waktu dan benar. 3 
enyelesaikan tugas tepat waktu tetapi ada yang 

salah. 
2 

enyelesaikan tugas tidak tepat waktu dan salah. 1 

2 embuat catatan. 

embuat catatan lengkap dan benar. 4 
embuat catatan tidak lengkap tetapi benar. 3 
embuat catatan tetapi ada yang salah. 2 
dak membuat catatan. 1 

3 

enyampaikan 
pendapat atau 
gagasan atau 
penjelasan. 

ring menyampaikan pendapat atau gagasan 
atau penjelasan. 

4 

urang sering menyampaikan pendapat atau 
gagasan atau penjelasan. 

3 

rang menyampaikan pendapat atau gagasan 
atau penjelasan. 

2 

dak pernah menyampaikan pendapat atau 
gagasan atau penjelasan. 

1 

4 engajukan 
pertanyaan. 

ring mengajukan pertanyaan atau 
pertanyaannya merangsang siswa lain untuk 
berfikir dan menjawab. 

4 

urang sering mengajukan pertanyaan. 3 
rang mengajukan pertanyaan. 2 
dak pernah mengajukan pertanyaan. 1 

5 
emperhatikan 

penjelasan guru 
atau teman 

lalu memperhatikan penjelasan guru atau 
teman dan memberikan respon. 

4 

lalu memperhatikan penjelasan guru atau 
teman tetapi tidak memberikan respon. 

3 

adang-kadang tidak memperhatikan. 2 
dak pernah memperhatikan. 1 

6 enulis hasil kerja 
kelompok 

enulis hasil kerja kelompok dengan lengkap 
dan benar. 

4 

enulis hasil kerja kelompok tidak lengkap tetapi 
benar. 

3 

enulis hasil kerja kelompok tetapi ada yang 
salah. 

2 

dak menulis hasil kerja kelompok 1 
Skor aktivitas yang diperoleh: . 
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LAMPIRAN 13 
LEMBAR OBSERVASI KREATIVITAS SISWA 

Nama siswa …………………………… Kelas/No absen:……/…… 

Petunjuk: 

1. Beri tanda √ pada kolom “tampak” jika deskriptor yang dinyatakan pada 
baris tersebut kelihatan (terjadi). 

2. Berikan poin pada kolom poin sebagai berikut. 
Poin   Nomor deskriptor yang tampak  
   4     1 
   3     2 
   2     3 
   1     4 

Kreatifitas siswa 
No Tindakan Kreatif Deskriptor Tampak oin 

1 elancaran 
menjawab 

1. Jawaban singkat, jelas, sistematis, dan 
benar. 

  

2. Jawaban kurang jelas dan kurang 
sistematis tetapi benar. 

  

3. Jawaban sistematis tetapi ada yang 
salah. 

  

4. Jawaban tidak sistematis dan salah.   

2 eluwesan menjawab

1. Jawaban dengan cara tidak baku dan 
benar. 

  

2. Jawaban dengan cara baku dan benar.   
3. Jawaban dengan cara tidak baku tetapi 

ada yang salah. 
  

4. Jawaban dengan cara baku dan salah.   

3 easlian 

1. Jawaban dengan cara/penemuan 
sendiri. 

  

2. Jawaban dengan cara/penemuan 
kelompok 

  

3. Jawaban dengan cara yang ada di suatu 
buku tetapi tidak diajarkan guru. 

  

4. Jawaban dengan cara yang diajarkan 
guru. 

  

Jumlah poin  
 

Skor tindakan kreatif yang diperoleh:  

 

Tanggal observasi                          Observer, 
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…………………………             ………………………….. 

 

 

Poin kreatifitas siswa. 

Nomor Tindakan Kreatif Deskriptor Poin 

1 elancaran 
menjawab 

waban singkat, jelas, sistematis, dan benar. 4 
waban kurang jelas dan sistematis tetapi benar. 3 
waban jelas dan sistematis tetapi ada yang 

salah. 
2 

waban kurang sistematis dan salah. 1 

2 eluwesan menjawab

waban dengan cara tidak baku dan benar. 4 
waban dengan cara baku dan benar. 3 
waban dengan cara tidak baku tetapi ada yang 

salah. 
2 

waban salah. 1 

3 easlian 

waban dengan cara/penemuan sendiri. 4 
waban dengan cara/penemuan kelompok. 3 
waban dengan cara yang ada di suatu buku 

tetapi tidak diajarkan guru. 
2 

waban dengan cara yang diajarkan guru. 1 
 

Skor tindakan kreatif yang diperoleh: . 

Skor akhir diperoleh dari rata-rata skor dari semua tugas pemecahan masalah selama 
pelaksanaan eksperimen. 
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LAMPIRAN 14 
LEMBAR ANGKET SIKAP SISWA 

Nama siswa …………………………… Kelas: ……………………………. 
PETUNJUK: Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan  jawaban yang kamu 

pilih sesuai dengan yang kamu rasakan. 
Pertanyaan: 
1. Setelah belajar penjumlahan pecahan dengan model pembelajaran seperti itu, 

apakah kamu senang terhadap materi dan kegiatan belajar yang telah kamu 
lakukan? 

a. Saya sangat senang terhadap materi dan kegiatan pembelajaran yang 
diberikan, kalau bisa setiap belajar matematika menggunakan kegiatan 
seperti itu. 

b. Saya senang terhadap materi dan kegiatan pembelajaran yang 
diberikan, kalau bisa dalam belajar matematika dengan kegiatan 
seperti itu lebih banyak dari kegiatan seperti biasanya. 

c. Saya kurang senang terhadap materi dan kegiatan pembelajaran yang 
diberikan, kalau bisa dalam belajar matematika dengan kegiatan 
seperti biasanya lebih banyak dari kegiatan seperti itu. 

d. Saya tidak senang terhadap materi dan kegiatan pembelajaran yang 
diberikan, kalau bisa dalam belajar matematika tidak menggunakan 
kegiatan itu lagi. 

2. Setelah belajar penjumlahan pecahan dengan model pembelajaran seperti itu, 
apakah kamu ingin belajar dengan model pembelajaran itu lagi? 

a. Saya sangat ingin belajar dengan model pembelajaran itu lagi, kalau 
bisa setiap belajar dengan model itu. 

b. Saya ingin belajar dengan model pembelajaran itu lagi, kalau bisa 
belajar dengan model itu lebih banyak dari biasanya. 

c. Terserah guru ingin mengajar dengan model pembelajaran apa. 
d. Saya tidak ingi belajar dengan model pembelajaran itu lagi. 

3. Setelah belajar penjumlahan pecahan dengan model pembelajaran seperti itu, 
apakah kamu merasa lebih mudah memahami matematika yang kamu 
pelajari? 

a. Saya merasa sangat mudah dapat memahami materi matematika yang 
saya pelajari, sehingga berhasil dalam mengerjakan setiap tugas. 

b. Saya merasa lebih mudah dapat memahami materi matematika yang 
saya pelajari dari sebelumnya. 

c. Saya merasa tetap kurang dapat memahami materi matematika yang 
saya pelajari seperti sebelumnya. 

d. Saya merasa lebih sulit dapat memahami materi matematika yang saya 
pelajari dari sebelumnya. 

4. Setelah belajar penjumlahan pecahan dengan model pembelajaran seperti itu, 
apakah model pembelajaran itu membuat kamu lebih menyukai matematika? 

a. Saya merasa menjadi sangat menyukai matematika dan ingin selalu 
belajar matematika. 

b. Saya merasa menjadi lebih menyukai matematika dari biasanya. 
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c. Saya merasa biasa-biasa saja (agak suka) pada matematika. 
d. Saya merasa menjadi tidak suka pada matematika. 

 
Poin sikap siswa. 

 
Nomor Sikap siswa Deskriptor Poin 

1 

rhadap materi dan 
kegiatan 
pembelajaran 
yang diberikan. 

ngat senang terhadap materi dan kegiatan 
pembelajaran yang diberikan. 

4 

nang terhadap materi dan kegiatan 
pembelajaran yang diberikan. 

3 

urang senang terhadap materi dan kegiatan 
pembelajaran yang diberikan. 

2 

dak senang terhadap materi dan kegiatan 
pembelajaran yang diberikan. 

1 

2 
Keinginan belajar 

dengan model 
pembelajaran 

ngat ingin belajar dengan model 
pembelajaran itu lagi. 

4 

gin terhadap materi dan kegiatan 
pembelajaran yang diberikan. 

3 

odel pembelajaran terserah pada guru saja. 2 
dak ingin belajar dengan model pembelajaran 

itu lagi 
1 

3 mahaman materi 

odel pembelajaran itu membuat siswa sangat 
memahami materi yang dipelajari. 

4 

odel pembelajaran itu  membuat siswa lebih 
mudah memahami materi yang dipelajari. 

3 

odel pembelajaran tidak mengubah 
kemampuan siswa memahami matematika. 

2 

odel pembelajaran itu malah membuat siswa 
lebih sulit untuk memahami yang dipelajari 

1 

4 rhadap matematika 

odel pembelajaran membuat siswa menjadi 
sangat meyukai matematika. 

4 

odel pembelajaran membuat siswa menjadi 
lebih meyukai matematika. 

3 

odel pembelajaran tidak mengubah pendapat 
tentang matematika. 

2 

odel pembelajaran membuat siswa menjadi 
lebih tidak meyukai matematika. 

1 

Skor sikap siswa yang diperoleh: . 

 
 
 
 
 
 



138 
 

 
 

LAMPIRAN 15 
 

SOAL TES (KEMAMPUAN AWAL) 
Topik : konsep pecahan, relasi pecahan, dan pecahan-pecahan seharga. 
Nama : ……………………………………… 
Kelas : ……………………………………… 
SD : …………………………………….... 
 
PETUNJUK: Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan  jawaban yang benar! 
 
Soal: 

1. Bagian daerah yang tidak berwarna hitam dari gambar berikut ini menyatakan 

pecahan berapa? 

a.  b.  c.  d. 

 

2. Kelereng hitam dari kelompok kelereng ini menyatakan pecahan berapa? 

 

 

 

 

a.  b.  c.  d. 

 

3. Bagian gambar berwarna putih yang menyatakan pecahan  adalah: 

 

 

 

 

 

4. Bagian gambar berwarna tidak putih yang menyatakan pecahan  

adalah: 

c. a. d. b. 
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5. Pecahan-pecahan berikut ini yang harganya tidak sama adalah: 

a.  b. 

 

c. 

 

d.  

 

6. Pecahan-pecahan berikut ini yang harganya sama adalah: 

a.  b. 

 

c. 

 

d. 

 

 

7. Pernyataan berikut ini yang benar adalah: 

a.  b.  c.  d.  

 

8. Pernyataan berikut ini benar, kecuali…… 

a.  b.  c.  d.  

 

9. Perhatikan garis-garis bilangan berikut ini. 

 

c. a. d. b. 
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Urutan pecahan berturut-turut dari yang kecil berikut ini adalah: 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

 

10. Perhatikan garis-garis bilangan berikut ini. 

Urutan pecahan berturut-turut dari yang besar berikut ini adalah: 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

 

11. Ani mempunyai 10 permen cicak. Diberikan Tuti 3 butir. Berapa bagian 

permen Ani yang diberikan Tuti? 

a. 3 b.  c.  d.  

12. Adi mempunyai sebatang coklat yang terdiri dari 6 potong. Sepotong telah 

dimakannya. Berapa bagian coklat yang belum dimakannya? 

a. 5 b.  c.  d.  

13. Amir mempunyai 10 kelereng, 2 kelereng berwarna hijau, 1 kelereng biru, 2 

kelereng kuning, dan sisanya putih. Kelereng warna apa yang menyatakan 

pecahan seharga  ? 

a. Kelereng warna biru 

b. Kelereng warna hijau  

c. Kelereng warna kuning  

d. Kelereng warna putih 
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14. Tuti mempunyai sebatang silverqueen yang terdiri dari 6 potong. Dua potong 

diberikan adik, satu potong diberikan kakak, sisanya dimakan sendiri. Bagian 

silverqueen mana yang menyatakan pecahan seharga ? 

a. Bagian yang diberikan adik 

b. Bagian yang diberikan kakak 

c. Bagian yang dimakan sendiri 

d. Bagian yang belum dipotong 

15. Ibu mempunyai sebuah apel yang dipotong menjadi potongan-potongan yang 
sama. Beberapa potong yang menyatakan pecahan  diberikan Ayah. 

Beberapa potong yang menyatakan pecahan  diberikan Adik. Sisanya yang 

menyatakan pecahan  dimakan Ibu. Siapa yang mendapat bagian apel paling 

banyak? 
a. Adik  b. Ayah c. Ibu d. Kakak 

 

16. Dani, Budi, Cica, dan Adi menyapu halaman sekolah. Tiga perenam bagian 

dari luas halaman tersebut disapu dulu oleh Dani, seperenam bagian disapu 

Budi, seperenam bagian disapu Cica, dan sisanya yang seperenam bagian 

disapu oleh Adi. Siapa yang menyapu halaman paling luas? 

a. Dani b. Budi c. Adi d. Cica 

17. Ayah membagikan uang Rp. 10.000,00 kepada Adik dan Kakak. Kakak 

mendapat  bagian. Berapa uang yang diterima Adik? 

a. Rp. 2.000,00 

b. Rp. 3.000,00 

c. Rp. 4.000,00 

d. Rp. 6.000,00 

18. Ibu membagikan sekarung beras seberat 25 kg kepada bu Badu dan bu Noyo. 

Bu Badu mendapat   bagian dan bu Noyo mendapat sisanya. Berapa kg beras 

yang diterima bu Noyo? 

a. 15 kg b. 10 kg c. 5 kg d. 3 kg 

19. Rudi mempunyai kelereng 10 butir. Setelah dipakai bermain, Rudi kalah 4 

butir. Kelereng Rudi yang kalah berapa bagian dari semula? 
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a.  b.  c.  d.  

20. Ibu membeli telur 1kg yang berisi 18 butir. Sesampai dirumah ternyata telur 

ibu pecah 3 butir. Berapa bagian telur yang pecah? 

a. 3 bagian 

b.  bagian 

c.  bagian 

d.  bagian 

 

Kunci: 

1. C ; 2. A ; 3. A ; 4. D ; 5. A ; 6. B ; 7. D ; 8. C ; 9. B ; 10. D ; 11. D ; 12. B ; 

13. D ; 14. C ; 15. B ; 16. A ; 17. C ; 18. A ; 19. A ; 20. B. 

 

Skor yang diperoleh:   

Keterangan: soal di atas telah diuji-cobakan dan telah diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 16 
SOAL TES (PRESTASI BELAJAR) 

Topik: Penjumlahan Pecahan Senama. 

Nama: ……………………………… 

Kelas: ……………………………… 

No. Absen: …………………………

 

PETUNJUK: Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan  jawaban yang benar! 

1. Ibu mempunyai kue berbentuk persegi. Kue itu dipotong menurut kedua garis 

diagonal. Satu potong diberikan Adik, dua potong diberikan Kakak. Berapa 

bagian kue yang diberikan Ibu kepada Adik dan Kakak? 

a. 2 bagian 

b. 3 bagian 
c.  bagian d.  bagian 

 

2. Tuti mempunyai silverqueen yang terdiri atas 6 potong. Dua potong diberikan 

Ani dan dua potong diberikan Budi. Berapa bagian silverqueen yang 

diberikan Tuti kepada Ani dan Budi? 

a.  bagian b.  bagian c.  bagian d.  bagian 

 

3. Perhatikan masalah berikut: "Bapak mempunyai 1 kw beras di tokonya. 25 kg 

dibeli pak Udin, dan 10 kg dibeli bu Juju. Berapa bagian beras yang sudah 

terjual?" 

Kalimat matematika untuk mencari jawaban masalah tersebut adalah: 

a.  

b.  

c.  

d.  

4. Perhatikan masalah berikut. " Tuti mempunyai silverqueen yang terdiri atas 6 

potongan yang sama. Dua potong diberikan adiknya, dan satu potong 

dibeikan kakaknya. Berapa bagian silverqueen Tuti yang diberikan 

saudaranya?" Kalimat matematika untuk mencari jawaban masalah tersebut 

adalah: 



 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

5. Badu mempunyai 5 kelereng. Beberapa kelereng berwarna biru dan lainnya 

berwarna putih. Keadaan kelereng Badu yang mungkin seperti pernyataan 

berikut ini, kecuali … 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

6. Budi dan Amin menyapu halaman sekolah. Budi menyapu bagian dari 

halaman sekolah, kemudian Amin melanjutkan sampai selesai. Berapa bagian 

halaman yang mungkin disapu Budi dan berapa bagian yang disapu Amin? 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

7. Anita mengolesi permukaan kue tart sampai penuh dengan messes dan 

serpihan keju. Setelah selesai ternyata bagian permukaan kue yang tertutup 



 

 

messes tidak sama dengan yang tertutup keju. Berapa bagian permukaan kue 

yang mungkin tertutup messes dan berapa bagian yang tertutup keju? 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

8. Adi mempunyai 5 bola pingpong, yang 2 berwarna putih, ada yang berwarna 

kuning, dan lainnya berwarna merah. Keadaan bola pingpong Adi yang tidak 

mungkin terjadi adalah …… 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

9. Bani memelihara sekelompok ayam, itik, dan bebek. 

 bagian dari peliharaanya adalah itik, dan  nya adalah ayam dan bebek. Berapa 

bagian berturut-turut ayam dan bebek peliharaan Bani yang  mungkin? 

a.  

b.  



 

 

c.  

d.  

 

10. Ayah membagi uang Rp. 100.000,00 kepada ketiga anaknya Sulung, Tengah, 

dan Bungsu. Sulung mendapat  bagian, Tengah mendapat , dan Bungsu 

mendapat bagian yang sama dengan Tengah. Berapa bagian uang yang 

diberikan Ayah kepada Sulung dan Bungsu? 

a.  bagian b.  bagian c.  bagian d.  bagian 

 

11. Pak Herman pergi ke Surakarta dengan bersepeda. Jarak dari kota pak 

Herman ke Surakarta 70 km. Setelah menempuh bagian jarak yang harus 

ditempuh, dia berhenti untuk istirahat. Kemudian dia melanjutkan perjalanan 

sampai menempuh  bagian lagi, dan berhenti untuk makan siang. Keadaan 

perjalanan pak Herman jika digambar pada garis bilangan seperti berikut. 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  

 

12. Berapa km jarak yang sudah ditempuh pak Herman pada peristiwa tersebut di 

nomor 11? 

a. 20 km b. 30 km c. 40 km d. 50 km 

0 

0 

0 

0 



 

 

 

13. Saina mempunyai pita rambut berwarna kuning sepanjang 1 meter. Dia ingin 

pita dengan berbagai warna, karena itu pitanya dipotong-potong menjadi 25 

cm sama panjang. Dua potong ditukarkan warna merah, sepotong ditukarkan 

warna biru yang panjangnya sama. Berapa bagian pita rambut Saina yang 

ditukarkan warna? 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

 

14. Berapa cm panjang pita rambut Saina yang ditukarkan pada peristiwa tersebut 

di nomor 13? 

a. 100 cm b. 75 cm c. 50 cm d. 25 cm 

 

15. Lapangan parkir di suatu mall berbentuk persegi panjang seluas 500 m2. 

Bagian tempat parkir seluas 50 m2 dikhususkan untuk kendaraan roda dua 

milik pegawai mall. Bagian tempat parkir seluas 100 m2 dikhususkan untuk 

kendaraan roda 4 milik pegawai mall. Lainnya disediakan untuk para tamu 

yang berbelanja. Bagian tempat parkir yang disediakan untuk para pegawai 

mall merupakan hasil penjumlahan dua pecahan seperti berikut ini. 

a.  

b.  

c.  

d.  

16. Luas tempat parkir pegawai mall dan gambar yang sesuai dengan keadaan 

lapangan parkir tersebut di nomor 15 seperti berikut ini. Bagian daerah yang 

diwarnai adalah tempat parkir untuk pegawai mall. 



 

 

a. luas 150 m2; gambar 

 

b. luas 350 m2; gambar 

 

c. luas 150 m2; gambar 

 

d. luas 150 m2; gambar 

 

 

17. Rumah pak Banu berbentuk persegi seluas 100 m2. Ruangan dengan ukuran 

(4x5) m2 digunakan untuk ruang keluarga. Ruangan dengan ukuran (3x5) m2 

digunakan untuk ruang baca. Bagian ruang-ruang lain digunakan untuk ruang 

tamu, ruang tidur, dapur, dan ruang makan. Berapa bagian rumah pak Banu 

yang digunakan untuk ruang baca dan ruang keluarga? 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

 

18. Berapa m2 luas bagian rumah pak Banu tersebut di nomor 17 yang digunakan 

untuk ruang tamu, ruang tidur, dapur, dan ruang makan? 

a. 15 m2 b. 20 m2 c. 35 m2 d. 65 m2 

 

19. Adi membuat miniature bangunan rumah adat Jawa.  bagian dari miniature 

tersebut terbuat dari kayu, bagian terbuat dari kawat,  bagian dari triplex, 

dan lainnya dari gabus. Berapa bagian miniature Adi yang terbuat dari kayu 

dan triplex? 

a.  bagian b.  bagian c.  bagian d.  bagian 

 



 

 

20. Budi mempunyai 10 kelereng. Dua kelereng berwarna merah, beberapa 

kelereng berwarna biru, dan lainnya hijau. Semua kelereng Budi yang merah 

diberikan adiknya, sedangkan yang biru diberikan kakaknya. Bagian kelerang 

Budi yang mungkin diberikan saudaranya (adik dan kakak) seperti di bawah 

ini, kecuali …………. 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

 

 

Kunci soal tes prestasi belajar: 

1. d ; 2. b ; 3. c ; 4. b ; 5. a ; 6. c ; 7. d ; 8. a ; 9.  b ; 10.  c ; 11. a ; 12. d ; 13. a 

; 14. b ; 15. d ; 16. c ; 17. c ; 18. c ; 19. b ; 20. a. 

 

Skor yang diperoleh:   

Keterangan: soal di atas telah diuji-cobakan dan telah diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 17 

HASIL UJI COBA INSTRUMEN TES 

TES KEMAMPUAN AWAL 
Hasil Analisis dengan Iteman 

MicroCAT (tm) Testing System 
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 

Item analysis for data from file AWL.dat 
 Item StatisticsAlternative Statistics 

Seq. Scale Prop.  Point  Prop.  Point  
No. Item Correct Biser. Biser. Alt. Endorsing Biser. Biser. Key 

– 1 262 346 256 015 910 286 
569 008 006 
262 346 256 
154 340 223 

her    000 000 000 
– 2 708 348 263 708 348 263 

031 010 004 
015 910 286 
246 270 197 

her    000 000 000 
– 3 446 492 391 538 433 345 

000 000 000 
446 492 391 
015 576 181 

her    000 000 000 
– 4 846 122 080 031 196 079 

092 105 060 
015 093 029 
846 122 080 

her    015 743 234 
– 5 585 531 420   585      531    420 

154     422   277 
200     342   239   
062     095   048   

her    000     000   000   
– 6 585 482 381 077 817 442 

  585 482 381 
092 130 074 
246 290 212 

her 000 000 000 
– 7 308 259 197 385 065 051 

169 254 171 
138 235 150 
308 259 197 



 

 

her 000 000 000 
– 8 292 725 548 400 244 193 

123 367 228 
292 725 548 
154 149 098 

her 031 641 258 
– 9 123 490 304 123 145 090 

123 490 304 
062 255 129 
692 112 085 

her 000 000 000 
. – 10 015 075 023 538 124 099 

154 203 134 
CHECK THE KEY 123 077 048 

d was specified, c works better 015 075 023 
 her 169 335 226 

. – 11 508 442 353 108 528 315 
123 304 188 
262 051 038 
508 442 353 

her 000 000 000 
. – 12 154 015 010 385 358 281 

154 015 010 
CHECK THE KEY 123 082 051 

b was specified, d works better 338 410 317 
 her 000 000 000 

. – 13 215 193 138 615 053 042 
062 467 236 
108 109 065 
215 193 138 

her 000 000 000 
. – 14 385 437 343 385 172 135 

138 030 019 
385 437 343 

         092 573 328 
her 000 000 000 

. – 15 338 410 317 031 289 116 
338 410 317 
600 475 375 
015 761 239 

her 015 409 128 
. – 16 738 489 362 738 489 362 

015 242 076 
185 469 323 
062 201 102 

her 000 000 000 



 

 

. – 17 092 364 208 477 030 024 
092 183 104 
092 364 208 
338 050 038 

her 000 000 000 
. – 18 538 413 329 538 413 329 

154 231 152 
123 399 247 
185 106 073 

her 000 000 000 
– 19 185 307 211 185 307 211 

154 340 223 
538 234 187 
123 463 287 

her 000 000 000 
. – 20 123 363 225 662 014 011 

123 363 225 
031 176 071 
169 356 240 

her 015 594 187 
 

Scale Statistics 
Scale :............. 0    
N of Items 20 
N of Examinees 65 
Mean 7.446 
Variance 5.662 
Std. Dev. 2.380 
Skew 0.430 
Kurtosis 0.604 
Minimum 2.000 

Maximum 15.000 
Median 7.000 
Alpha 0.383 
SEM 1.868 
Mean P 0.372 
Mean Item-Tot. 0.266 
Mean Biserial 0.358 

 
3   1   Scores for examinees from file AWL.dat 

1   7.00 1   5.00 1   8.00 1   5.00 1  10.00 1   8.00 1   7.00 
2   8.00 2  11.00 2   4.00 2   8.00 2   5.00 2   5.00 2  12.00 
3   6.00 3   6.00 3  12.00 3   8.00 3   9.00 3   8.00 3   8.00 
4  10.00 4   7.00 4   5.00 4   8.00 4   8.00 4   8.00 4   9.00 
5   7.00 5   3.00 5   9.00 5   6.00 5   3.00 5   2.00 5   5.00 
6   5.00 6   8.00 6   5.00 6   8.00 6   9.00 6   7.00 
7   7.00 7   7.00 7   7.00 7   6.00 7  11.00 7   8.00 
8   6.00 8  10.00 8   7.00 8   9.00 8   6.00 8   6.00 
9   4.00 9   6.00 9   6.00 9  12.00 9   9.00 9   9.00 
0   7.00 0   7.00 0   6.00 0  10.00 0  15.00 0  11.00 

 
Reliabilitas Soal 

Dari Scale Statistics tampak α (Alpha) = 0.383, sedangkan rtabel = 0,244. 



 

 

Ketentuan reliable jika α > rtabel (Arikunto, 2002). 
Karena 0.383 > 0,244, jadi secara keseluruhan soal termasuk reliable. 

 
Validitas Soal 
Dari Scale Statistics tampak Mean Biserial =0.358, sedangkan rtabel =0,244. 
Ketentuan valid rphis >  rtabel (Arikunto, 2002). 
Karena 0.358 > 0,244, jadi secara keseluruhan soal termasuk valid. 
Analisis Butir Soal 
Tingkat Kesukaran Soal 
Untuk menentukan Tingkat Kesukaran soal, mengacu pada ketentuan berikut 
(Arikunto, 1990). 
0,00 ≤ P ≤ 0,30  soal termasuk sukar. 
0,31 ≤ P ≤ 0,70  soal termasuk sedang. 
0,71 ≤ P ≤ 1,00  soal termasuk mudah. 
Dengan melihat Prop. Correct setiap soal, diperoleh: 9 soal termasuk sukar, 8 soal 
termasuk sedang, dan 3 soal termasuk mudah. 
Daya Pembeda Soal 
Untuk menentukan Daya Pembeda soal, mengacu pada ketentuan berikut. 
0,00 ≤ P ≤ 0,20  daya pembeda soal termasuk rendah. 
0,21 ≤ P ≤ 0,40  daya pembeda soal termasuk cukup. 
0,41 ≤ P ≤ 0,70  daya pembeda soal termasuk baik. 
0,71 ≤ P ≤ 1,00  daya pembeda soal termasuk baik sekali. 
Dengan melihat Point Biser dari Item Statistics, diperoleh: 4 soal berdaya 
pembeda rendah, 6 soal berdaya pembeda cukup, 9 soal berdaya pembeda baik, 
dan 1 soal berdaya pembeda baik sekali. 
Kualitas Soal 
Untuk menentukan baik tidaknya soal digunakan, ditentukan dengan acuan 
berikut. 
   PB < 0,19  soal ditolak.  
0,20 < PB < 0,29  soal diperbaiki. 
0,30 < PB < 0,40  soal diterima dan diperbaiki. 
0,40 < PB < 1,00  soal baik untuk digunakan. 
Dengan melihat Point Biser dari Item Statistics, diperoleh 5 soal diperbaiki dan 2 
soal dicek kuncinya. 
Dengan demikian, setelah soal diperbaiki, dapat digunakan sebagai instrument 
pada penelitian ini. 
 
 
TES PRESTASI BELAJAR 
Hasil Analisis dengan Iteman 
MicroCAT (tm) Testing System 
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file AKR.dat 
 Item Statistics Alternative Statistics 
 Scale Prop.  Point   Prop.  Point  

No. Item Correct Biser. Biser. Alt. Endorsing Biser. Biser. Key 



 

 

– 1 455 759 604 073 364 194 
200 095 066 
255 633 466 
455 759 604 

her 018 474 158 
– 2 764 813 590 218 712 508 

764 813 590 
000 000 000 
018 914 305 

her 000 000 000 
– 3 400 320 253 164 135 090 

236 032 023 
400 320 253 
145 569 369 

her 055 270 131 
– 4 673 375 289 073 169 090 

673 375 289 
182 671 460 
036 085 036 

her 036 147 062 
– 5 382 213 167 382 213 167 

236 016 012 
127 404 253 
236 032 023 

her 018 406 136 
– 6 618 895 703 255 770 567 

055 530 258 
618 895 703 
073 257 137 

her        000 000 000 
– 7 509 645 514 200 025 017 

255 816 601 
036 147 062 
509 645 514 

her 000 000 000 
– 8 382 367 288 382 367 288 

145 119 077 
273 113 084 
200 463 324 

her 000 000 000 
– 9 618 650 510 018 914 305 

618 650 510 
109 180 108 
255 541 398 

her 000 000 000 
. – 10 655 505 391 255 556 410 



 

 

055 086 042 
    655 505 391 
    018 034 011 

 her 018 076 025 
. – 11 691 268 205 691 268 205 

164 095 063 
036 332 141 
109 522 313 

her 000 000 000 
. – 12 691 491 375 109 522 313 

091 617 351 
    073 257 137 
    691 491 375 

 her 036 763 325 
. – 13 600 748 589 600 748 589 

145 720 466 
127 098 061 
091 347 197 

her 036 592 252 
. – 14 345 841 652 036 100 042 

345 841 652 
182 336 230 
436 541 430 

her 000 000 000 
. – 15 600 836 660 091 014 008 

182 671 460 
127 711 445 
600 836 660 

her 000 000 000 
. – 16 545 542 431 309 436 332 

055 130 063 
545 542 431 
091 287 163 

her 000 000 000 
. – 17 491 041 033 255 271 199 

127 310 194 
CHECK THE KEY 491 041 033 

c was specified, a works better 109 022 013 
her 018 034 011 

. – 18 127    138 086 418 401 318 
200 130 091 

CHECK THE KEY 236 478 347 
d was specified, a works better 127 138 086 

her 018 034 011 
– 19 473 098 078 000 000 000 

473 098 078 



 

 

055 308 150 
455 009 007 

her 018 034 011 
. – 20 291 531 401 291 531 401 

255 587 432 
145 011 007 
273 020 015 

her 036 038 016 
 

Scale Statistics 
Scale :............. 0    
N of Items 20 
N of Examinees 55 
Mean 10.309 
Variance 13.704 
Std. Dev. 3.702 
Skew 0.056 
Kurtosis -0.617 
Minimum 2.000 

Maximum 18.000 
Median 10.000 
Alpha 0.706 
SEM 2.006 
Mean P 0.515 
Mean Item-Tot. 0.388 
Mean Biserial 0.500

 
3   1   Scores for examinees from file akr.dat 

1  15.00 1   6.00 1  10.00 1   9.00 1  12.00 1   5.00 
2  10.00 2  11.00 2  13.00 2  16.00 2   7.00 2   7.00 
3  12.00 3   9.00 3  12.00 3   9.00 3   4.00 3  10.00 
4  14.00 4  10.00 4  15.00 4  14.00 4  17.00 4   5.00 
5   7.00 5  12.00 5   9.00 5   5.00 5   6.00 5   6.00 
6  14.00 6  12.00 6  18.00 6   9.00 6  17.00 
7  14.00 7  12.00 7   6.00 7   5.00 7   6.00 
8  13.00 8  15.00 8  10.00 8  10.00 8  12.00 
9   8.00 9  10.00 9  11.00 9  10.00 9  10.00 
0  12.00 0   9.00 0   2.00 0  17.00 0   8.00 

 

Reliabilitas Soal 

Dari Scale Statistics tampak α (Alpha) = 0.706, sedangkan rtabel = 0,266. 

Ketentuan reliable jika α > rtabel. 

Karena 0.706 > 0,266, jadi secara keseluruhan soal termasuk reliable. 

Validitas Soal 

Dari Scale Statistics tampak Mean Biserial =0.500, sedangkan rtabel =0,266 

Ketentuan valid rphis >  rtabel. 

Karena 0.500 > 0,266, jadi secara keseluruhan soal termasuk valid. 

Analisis Butir Soal: 



 

 

Tingkat Kesukaran Soal 

Dengan melihat Prop. Correct setiap soal, diperoleh: 2 soal termasuk sukar, 

17 soal termasuk sedang, dan 1 soal termasuk mudah. 

Daya Pembeda Soal  

Dengan melihat Point Biser dari Item Statistics, diperoleh: 4 soal berdaya 

pembeda rendah, 6 soal berdaya pembeda cukup, 9 soal berdaya pembeda 

baik, dan 1 soal berdaya pembeda baik sekali. 

Kualitas Soal 

Dengan melihat Point Biser dari Item Statistics, diperoleh 5 soal diperbaiki 3 

soal diganti dengan 2 soal yang dicek kuncinya,  10 soal baik. 
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KELAS E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Guru kelas E1 sedang menjelaskan 
aturan main dan membagi tugas 
problem di CD yang harus dikerjakan 
setiap anggota  di kelompok asal. Siswa 
mencatat yang perlu. 

  Siswa-siswa sedang mencoba mencari 
solusi problem yang menjadi tugasnya 
di kelompok pakar dengan bantuan 
CD. 

  Siswa-siswa sedang mencatat hasil 
penjelasan solusi problem dari teman 
sekelompok di kelompok asal. 

uru kelas memeriksa hasil catatan 
rangkuman materi salah satu kelompok 
setelah diskusi kelas. 



 

 

KELAS E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uru kelas E2 sedang memandu salah satu 
kelompok pakar dalam mencari solusi 
problem yang menjadi tugasnya. Siswa 
mencatat yang perlu. 

elompok pakar yang lain sedang 
berdiskusi untuk mencari solusi 
problem yang menjadi tugasnya. 

i kelompok asal salah satu anggota 
memberi penjelasan solusi problem 
yang menjadi tugasnya. Tampak 
anggota yang lain mencatat hasil 
penjelasan temannya. 

uru kelas sedang memandu siswa 
membuat rangkuman materi pada 
diskusi kelas. 



 

 

KELAS C (KONTROL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
uru kelas sedang memperhatikan siswa 

yang mendapat tugas menuliskan hasil 
pekerjaannya (jawaban soal) di papan 
tulis. 

uru kelas C (kontrol) sedang 
menjelaskan materi penjumlahan 
pecahan senama kepada siswa secara 
klasikal.  

swa-siswa kelas C (kontrol) sedang 
memperhatikan penjelasan guru 
tentang materi penjumlahan pecahan 
senama.  

swa-siswa kelas C (kontrol) sedang 
mengerjakan soal latihan yang 
diberikan guru tentang materi 
penjumlahan pecahan senama.  


