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ABSTRAK 
 

Majid, Abdul. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui 
Jigsaw Berbasis Problem Posing Pada  Siswa Kelas IV SDN Miroto 02 
Semarang. SKRIPSI, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. 
Wahyuningsih, M.Pd., Pembimbing II: Dra. Florentina Widihastrini, 
M.Pd. 

 
Berdasarkan observasi awal di kelas IV SDN Miroto 02 Semarang 

ditemukan beberapa masalah dalam pembelajaran matematika, antara lain yaitu 
guru dominan dalam proses pembelajaran, guru memberikan informasi kepada 
siswa dengan metode ceramah sehingga siswa berperan sebagai pendengar dan 
penerima informasi. Penggunaan media belum dioperasionalkan secara optimal 
oleh guru dan siswa, siswa kurang memahami soal yang dibuat oleh guru. 
Rumusan dalam penelitian ini yaitu: Apakah melalui JigsawBerbasis Proble 
Posing dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika pada siswa kelas 
IV SDN Miroto 02 Semarang?. Tujuanumum penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran matematika melalui Jigsaw Berbasis 
Problem Posing pada siswa kelas IV SDN Miroto 02 Semarang. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, setiap siklus dua pertemuan.Subjek penelitian adalah guru dan 
30 siswa kelas IV SDN Miroto 02.Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
observasi, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil observasi keterampilan guru siklus I diperoleh skor 37 kategori baik 
menjadi 43 kategori sangat baik pada siklus II. Data tersebut menunjukkan terjadi 
peningkatan pada keterampilan guru dari siklus I ke siklus II.Hasil observasi 
aktivitas siswa menunjukkan terjadi peningkatan dari siklus I  ke siklus II. Siklus I 
diperoleh rata-rata skor 18,6 kategori baik. Siklus II diperoleh rata-rata skor 20 
kategori baik.Ketuntasan belajar klasikal siklus I menunjukkan 63%,siklus II 
menjadi 87%. Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan pada ketuntasan 
klasikal belajar siswa. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui penggunaan Jigsaw Berbasis 
Problem Posing dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika siswa 
kelas IV.Disarankan guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, 
menyenangkan serta memberikan kesempatan siswa untuk beraktivitas lebih 
banyak salah satunya dengan menerapkan model Jigsaw berbasis Problem Posing 
sebagai salah satu model inovatif  dalam mengajarkan materi dalam mata 
pelajaran matematika. 

 

  
Kata kunci: kualitas pembelajaran, pembelajaran kooperatif, Pembelajaran 

Problem Posing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat 

SD/MI dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar matematika 

merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik untuk berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama, 

selain itu untuk mengembangkan kemampuan matematika menggunakan 

pemecahan masalah dan menkomunikasikan ide dengan menggunakan tabel, 

diagram, symbol dan media lain. Menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah.Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Matematika salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa 

mempunyai peranan penting dalam bidang ilmu pengetahuan lain pun 

membutuhkan matematika. 

Sebagaimana dinyatakan dalam kurikulum matematika tahun 2006 

pada satuan pendidikan SD / MI, mata pelajaran matematika bertujuan agar 
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siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasi konsep 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 2) 

Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, 3) Memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) Mengomunikasikan dengan 

syimbol, tabel, diagaram atau media lain untuk memperjelas keadaan, 5) 

Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Jadi 

tujuan utama pembelajaran matematika adalah agar peserta didik dapat 

memahami konsep-konsep matematika sehingga penerapannya dapat 

bermanfaat bagi kehidupan nyata peserta didik.Ruang lingkup mata pelajaran 

matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi tiga aspek, yaitu 

bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data. 

Menurut Fathani (2009:75) matematika merupakan salah satu ilmu 

dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan harus 

dikuasai oleh setiap manusia terutama oleh siswa sekolah.Akan tetapi dalam 

perkembangannya matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan 

kurang disukai oleh sebagian orang.Menurut Frans Susilo dalam Fathani 

(2009:75) ada beberapa mitos negatif yang berkembang dalam masyarakat 

mengenai matematika salah satunya adalah anggapan bahwa untuk 

mempelajari matematika diperlukan bakat istimewa yang tidak dimiliki setiap 

orang.Kebanyakan orang berpandangan bahwa untuk mempelajari 
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matematika diperlukan kecerdasan yang tinggi, akibatnya bagi mereka yang 

merasa kecerdasannya rendah tidak termotivasi untuk belajar matematika. 

Berdasarkan kebijakan kurikulum mata pelajaran matematika 

(DEPDIKNAS, 2007) Dari aspek dokumen sebagian besar guru kurang 

memahami bahkan tidak memiliki dokumen Standar Isi, pemahaman guru 

terhadap Standar Isi sangat beragam, kepadatan materi dirasakan masih cukup 

tinggi sehingga tidak tertampung oleh alokasi waktu yang ada. Dari aspek 

penyusunan program guru masih sulit menjabarkan SK dan KD menjadi 

indikator, guru belum mampu menyusun silabus pembelajaran, guru masih 

sulit menjabarkan SK/KD menjadi materi pokok dan bahan ajar. Dari aspek 

pelaksanaan KBM pembelajaran di kelas hanya berdasarkan materi pada buku 

pegangan, pelaksanaan KBM masih konvensional dengan metode kurang 

bervariasi, penilaian dan pelaporan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik 

kurang cocok dengan mata pelajaran matematika, penilaian tidak sesuai KD 

atau indikator karena disusun tanpa kisi-kisi, dan mengambil soal-soal dari 

buku, sumber belajar masih terfokus pada buku pegangan belum melibatkan 

penggunaan ICT dan lingkungan, pelaksanaan KBM di kelas tidak sesuai 

dengan silabus, siswa kesulitan menggunakan alat peraga pembelajaran 

matematika, (jangka, kalkulator, busur, dll), tidak ada tenaga kompeten yang 

bisa membantu untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan KTSP. 

Gambaran tentang kebijakan kurikulum mata pelajaran matematika 

diatas juga ditemukan di SDN Miroto 02 Berdasarkan hasil kegiatan refleksi 

awal yang dilakukan bahwa dalam kegiatan pembelajaran matematika guru 
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hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, siswa tidak diberi 

kesempatan untuk diskusi secara berkelompok yang mengakibatkan interaksi 

antar siswa tidak ada dalam proses pembelajaran, siswa yang sudah ahli 

dalam materi tidak diberi kesempatan mengajari temannya dan siswa yang 

belum bisa tidak diberi kesempatan untuk bertanya kepada teman yang sudah 

bisa. Guru dalam menjelaskan banyak ceramah di depan kelas yang masih 

melihat buku pegangan, guru juga belum siap dengan alat peraga terbukti 

guru menggambar di papan tulis pada saat proses pembelajaran berlangsung, 

disini guru terlihat kurang efektif dalam menggunakan waktu dan guru 

kurang siap dalam mengajarkan materi tersebut, ketika siswa diberi 

pertanyaan dalam proses pembelajaran siswa merasa kebingungan dalam 

megerjakan soal dan akhirnya ketika guru memberi soal tertulis banyak siswa 

yang mengabaikan soal tersebut. dalam tanya jawab guru mengkondisikan 

kelas menjadi tegang dan siswa tidak deberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan, sehingga siswa ada yang tegang dan ketakutan dikarenakan 

apabila siswa yang tidak bisa diberikan hukuman berdiri di depan kelas dan 

boleh duduk apabila siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan guru yang 

selanjutnya, dari kegiatan tanya jawab tersebut siswa dalam menghadapi 

pelajaran matematika merasa takut dan tegang. Dari uraian tersebut terlihat 

bahwa guru masih mendominasi kegiatan proses pembelajaran dan tidak 

adanya kerjasama atau interaksi antar siswa sehingga dampak yang didapat 

siswa adalah siswa kurang mendalami materi sejak dasar dan merasa 

kebingunan dalam mendalami materi. Kegiatam pembelajaran tersebut 
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mengakibatkan perolehan nilai siswa dalam pelajaran matematika kurang 

memuaskan. 

Fakta itu didukung data dari pencapaian hasil observasi dan evaluasi 

siswa kelas IV yang kebanyakan siswa masih dibawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 61 dari 30 siswa kelas IV SD 

Negeri Miroto 02 didapatkan 12 siswa yang nilainya diatas KKM dan rata-

rata yang didapat sangatlah rendah yaitu dengan 50 adapun nilai terendah 20 

dan nilai tertinggi 70. Hal ini berarti 40 % siswa kelas IV mendapat nilai 

diatas KKM. Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan pada 

pelajaran tersebut, maka perlu sekali proses pembelajaran untuk ditingkatkan 

kualitasnya, agar siswa Sekolah Dasar tersebut mampu menguasai dasar-dasar 

dari operasi bilangan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Matematika. 

Untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, peneliti 

menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

yang dapat mendorong keterlibatan dan peran siswa didalam proses 

pembelajaran serta meningkatkan kreativitas guru. Maka peneliti 

menggunakan salah satu model pembelajaran inovatif yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbasis problem posing dengan 

menggunakan model pembelajaran tersebut merupakan salah satu wujud dari 

guru sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karekteristik 

siswa dimana dalam sistem pengajaran dengan pendekatan keterampilan 

proses, siswa harus lebih aktif daripada guru. Guru hanya bertindak sebagai 
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fasilitator dan pembimbing. Adapun keunggulan dari Pembelajaran Jigsaw 

menurut Muliastuti dan Marliana (2010:105) yaitu 1) mempermudah 

pekerjaan guru dalam mengerjakan karena sudah ada kelompok ahli yang 

bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. (2) pemerataan materi 

penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. (3) dapat 

melatih siswa lebih aktif berbicara dan berpendapat. Lyn D. English 

(1997:173) mengemukakan kekuatan model pembelajaran problem posing 

secara mandiri adalah sebagai berikut: 1.) mempromosikan semanagat inkuiri 

pada siswa. 2) mendorong siswa untuk belajar mandiri (bertanggung jawab 

dalam belajarnya). 3) mempertinggi kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah. 

Dari ulasan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika melalui Model pembelajaran Jigsaw berbasis 

Problem Posing pada siswa kelas IV SDN Miroto 02 Semarang” 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

pada siswa kelas IV SD Negeri Miroto 02 Semarang tengah? 
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Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem posing aktivitas siswa kelas IV SD Negeri Miroto 02 

Semarang akan meningkat? 

2. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problemposing keterampilan guru kelas IV SD Negeri Miroto 02 

Semarang akan meningkat? 

3. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problemposing siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri Miroto 02 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti 

merencanakan pemecahan masalah melalui penelitian tindakan kelas 

dengan pemecahan masalah difokuskan melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw berbasis problem posing. Adapun langkah-langkah 

menurut Eliot Aronson (1978) tentang model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dan menurut (suyitno, 2004; 31-32) tentang model pembelajaran 

problem posing sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 4 

sampai 6 orang yang heterogen) 

2. Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang telah 

dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab. 
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3. Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan dan 

bertanggung jawab untuk mempelajarinya. 

4. Anggota dari kelompok-kelompok yang telah mempelajari sub bab 

yang sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk 

mendiskusikannya. 

5. Setiap kelompok diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang 

menantang, dan kelompok yang bersangkutan harus mampu 

menyelesaikannya.  

6. Anggota dari kelompok ahli yang telah mempelajari sub bab dan sudah 

membuat soal yang menantang kembali pada kelompok asal bertugas 

mengajar teman-temannya dan memberi contoh soal dan dijelaskan cara 

mengerjakannya. 

7. Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh siswa untuk 

menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, guru dapat 

menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot soal yang diajukan 

oleh siswa. 

8. Siswa mengerjakan tes individu atau kelompok 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan umum dari 

penelitian ini yaituUntuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

pada siswa kelas IV SD Negeri Miroto 02 Semarang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dapat dijabarkan sebagai berikut dibawah ini: 

1. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IV SD Negeri Miroto 

02 Semarang dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis problem posing. 

2. Mendeskripsikan peningkatan ketrampilan guru kelas IV SD Negeri 

Miroto 02 Semarang dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis problem posing 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Miroto 02 

Semarang dalam mata pelajaran matematika. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam proses 

pembelajaran matematika  pada khususnya dan pada pendidikan pada 

umumnya. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada penulis yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika dan memberikan kontribusi pada pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya. 
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1.4.2 Manfaatpraktis 

1. Siswa  

Dengan penerapan model pembelajran kooperatif tipe jigsaw berbasis 

problem posing siswa dapat menerima pengalaman belajar bervariasi 

sehingga dapat meningkatkan minat siswa dan meningkatkan 

ketrampilan siswa dalam mata pelajaran matematika sehingga 

pemahaman siswa dalam mata pelajaran matematika menjadi lebih 

meningkat dan menghasilkan hasil akhir yang optimal. 

2. Guru 

Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang 

pembelajaran inovatif seperti model pembelajran kooperatif tipe jigsaw 

berbasis problem posingsehingga guru terpacu untuk meningkatkan 

ketrampilan dalam pembelajaran. 

3. Sekolah 

Meningkatkan mutu pendidikan khususnya mata pelajaran matematika 

di SD Negeri Miroto 02 Semarang sehingga guru yang lain terpacu 

untuk menciptakan kreativitasnya dalam pembelajaran yang lebih 

inovatif. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakekat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Pengertian belajar yang cukup komprehensif diberikan oleh Bell-Gredler ( 

dalam Winataputra1986:1) yang menyatakan bahwa belajar adalah proses 

mendapatkan aneka ragam kemampuan (competencies), keterampilan (skill), and 

sikap (attitudes) yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari 

masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. 

Rangkaian proses belajar itu dilakukan dalam bentuk keterlibatannya dalam 

pendidikan informal, keturutsertaannya dalam pendidikan formal dan atau 

pendidikan nonformal. Kemampuan belajar inilah yang membedakan manusia  

dari makhluk lainnya. 

Belajar sering juga diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan 

pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan. Secara konseptual 

Fontana (1981), mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan yang relative 

tetap dalam perilkau individu sebagai hasil dari pengalaman. Seperti Fontana 

(1981), mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif tetap 

dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman.  

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses dalam diri seseorang yang mengakibatkan perubahan perilaku, 
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sebagai hasil dari pengalaman dan bersifat permanen.oleh karena itu apabila 

seseorang mampu memahami proses belajar dan menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh dari belajar pada kehidupan nyata, maka seseorang dapat menjelaskan 

segala sesuatu yang ada di lingkungannya. 

 

2.1.1.2 Ciri-Ciri Belajar 

Belajar tidak hanya berkenaan dengan jumlah pengetahuan tetapi juga 

meliputi seluruh kemampuan individu. Udin S. Winataputra (2008:19) 

mengemukakan cirri-ciri belajar ada tiga yaitu: 

Pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada 

diri individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau 

kognitif saja tetapi juga meliputi aspek aspek sikap dan nilai (afektif) serta 

keterampilan (psikomotor) 

Kedua, perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. Perubahan 

perilaku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi antara dirinya 

dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berupa interaksi fisik. 

Ketiga, perubahan tersebut relative menetap. Perubahan perilaku akibat 

obat-obatan, minuman keras, dan yang lain tidak dapat dikategorikan sebagai 

perilaku hasil belajar.  

 

2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan 

atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut 
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saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menentukan kualitas 

hasil belajar (Baharuddin & Wahyuni, 2008). 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri seseorang 

yang dapat mempengaruhi belajar seseorang, faktor internal ini meliputi 

faktor-faktor fisiologis dan faktor psikologis seseorang. Faktor fisiologis 

meliputi keadaan fisik seseorang sebagai penunjang keberhasilan belajar 

seperti keadaan jasmani yang sehat, panca indra yang normal dan sebagainya. 

Faktor psikologis dipandang sebagai cara-cara berfikir seseorang dalam 

hubungan pehaman dan penguasaan terhadap suatu hal. Staton (dalam 

Sardiman, 2011) mengemukakan enam faktor psikologis antara lain: 

1.) Motivasi atau minat 

Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya terdapat 

motivasi, sebab tanpa motivasi (tidak mengerti apa yang akan dipelajari 

dan tidak memahami mengapa hal itu perlu dipelajari) kegiatan belajar 

sulit untuk berhasil. 

2.) Konsentrasi. 

Konsentrasi dimaksudkan memusatkan segenap kekuatan 

perhatian pada situasi belajar. Didalam belajar unsur konsentrasi ini 

secara detail sangat diperlukan untuk emnjaga mental seseorang, 

sehingga tidak belajar sekadarnya. Didalam belajar jika hanya perhatian 

sekadarnya materi yang masuk dalam pikiran cenderung akan hilang saat 

telah dilewati berbeda dengan belajar yang menggunakan konsentrasi 
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materi yang dipelajari akan cenderung berkesan dalam pikiran atau tidak 

hilang.   

3.) Reaksi 

Reaksi dalam hal ini adalah suatu wujud keterlibatan unsur fisik 

maupun mental.Didalam reaksi pikiran dan otot-ototnya harus dapat 

bekerja secara harmonis. Belajar harus aktif tidak sekedar apa adanya, 

menyerah pada lingkungan, tetapi belajar itu harus dipandang sebagai 

tantangan yang memerlukan reaksi.  

4.) Organisasi 

Organisasi dalam kegiatan belajar ini diratikan 

mengoganisasikan, menata atau menmpatkan bagian-bagian bahan 

pelajaran kedalam suatu kesatuan pemikiran sehingga menjadi mengerti 

dan lebih jelas. Untuk membantu siswa dalam agar cepat dalam 

mengorganisasikan fakta atau ide-ide dalam pemikirannya, maka 

dperlukan perumusan tujuan yang jelas dalam belajar sehingga terjadi 

proses yang logis. 

5.) Pemahaman 

Pemahaman atau comprehensiondapat diartikan 

menguasaisesuatu dengan pikiran.Karena itu belajar berarti harus 

mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasinya 

serta aplikasi-aplikasinya, sehingga siswa dapat memahami suatu situasi.  

Tanpa pemahaman, skill pengetahuan dan sikap tidak akan bermakna. 
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6.) Ulangan   

Dalam belajar lupa merupakan hal yang sangat tercela, tetapi lupa 

adalah sifat umum manusia, untuk mengatasi kelupaan diperlukan 

kegiatan ulangan.Kegiatan mengulangi hal-hal yang sudah dipelajari 

kemampuan siswa untuk mengingatnya semakin bertambah. 

2. Faktor Eksternal. 

Syah (dalam Baharuddin & Wahyuni,2008) menjelaskan bahwa 

faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan 

menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan 

nonsosial sebagai berikut: 

1.) Lingkungan Sosial 

a. Lingkungan sosial masyarakat.  

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan 

memengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak 

pengangguran dan anak telantar juga dapat memengaruhi aktivitas belajar 

siswa, paling tidak siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, 

diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum 

dimilikinya. 

b. Lingkungan sosial keluarga. 

 Lingkungan ini sangat memengaruhi kegiatan belajar.Ketegangan 

keluarga, sifat-sifat orangtua, demografi keluarga (letak rumah), 

pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas 

belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orangtua, anak, kakak, 
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atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas 

belajar dengan baik. 

c.  Lingkungansosial sekolah 

Lingkungan ini meliputi seperti guru, administrasi, dan teman-

teman sekelas dapatmemengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan 

yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk 

belajar lebih baik di sekolah. 

2.) Lingkungan Nonsosial 

Faktor lingkungan nonsosial dapat digolongkan menjadi tiga yaitu 

lingkungan alamiah, faktor instrumental dan faktor materi pelajaran yang 

diajarkan siswa. 

Pernyataan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar diatas 

dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

proses belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Masing-masing faktor 

tersebut berpengaruh dalam proses belajar siswa dan perlu kesinambungan 

antara faktor yang satu dengan yang lainnya agar dapat menunjang siswa 

dalam proses pembelajaran dan belajar siswa menjadi berhasil. 

 

2.1.1.4 Pengertian pembelajaran 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang memepengaruhi peserta 

didik sehingga memperoleh kemudahan Briggs (dalam Achmad 2009:191)  
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Menurut Winataputra,dkk.,(2008:1.18)pembelajaran merupakan kegiatan 

untuk menginisisasi, memfasilitasi dan meningkatkan intensitas dan kualitas 

belajar pada diri peserta didik.  

Menurut Sudjana (1989: 134) terdapat lima prinsip yang menjadi landasan 

pengertian pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: 

1. Pemebelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. 

Prinsip ini mengandung makna bahwa cirri utama proses pembelajaran itu 

adalah adanya perubahan perilaku dalam diri individu walaupun tidak semua 

perubahan perilaku individu merupakan hasil penjabaran.. 

2. Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan, 

perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran adalah meliputi semua aspek 

perilaku bukan hanya satu atau dua aspek saja, perubahan itu meliputi aspek 

kognitif, sfektif dan psikomotorik, afektif dan motorik. 

3. Pembelajaran merupakan suatu proses. 

Prinsip ketiga ini mengandung makna bahwa pembelajaran itu merupakan 

suatu aktivitas yang berkesinambungan didalam aktivitas itu terjadi adanya 

tahapan-tahapan aktivitas yang sistematis dan terarah. 

4. Proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan 

adanya suatu tujuan yang akan dicapai. 

Prinsip ini mengandung bahwa pembelajaran itu terjadi karena adanya 

kebutuhan yang harus dipuaskan dan adanya tujuan yang ingin dicapai. 

Belajar tidak akan efektif tanpa adanya dorongan dan tujuan. 
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5. Pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. 

Pengalaman pada dasarnya adalah kehidupan melalui situasi yang ternyata 

dengan tujuan tertentu, pembelajaran merupakan bentuk interaksi individu 

dengan lingkungannya sehingga banyak memberikan pengalaman dari situasi 

nyata. 

Kelima prinsip yang menjadi landasan pengertian pembelajaran tersebut 

sebagai kondisi pembelajaran yang berkualitas. Sudjana (1989: 142) mengatakan 

bahwa kondisi pembelajaran yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor 

tujuan pengajaran yang jelas, bahan pengajaran yang memadai, metodelogi 

pengajaran yang dua aspek saling menonjol yaitu metode mengajar dan media 

pengajaran sebagai alat bantu mengajar, dimana metode mengajar dan media 

pengajaran ini merupakan salah satu lingkungan belajar yang dikondisikan oleh 

guru dan dapat memberikan motivasi dalam mengikuti pelajaran. 

Seperti dengan pengertian di atas Gagne, Briggs, dan Wager (dalam 

Winataputra : 2008) berpendapat bahwa Instruction is a set of event that affect 

learners is such a way that learning is facilitated. Pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada siswa. Gagne (dalam Achmad 2009:192) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar.  

Pengertian dari beberapa tokoh mengenai pembelajaran diatas , dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu dari 

interaksi dengan individu lain maupun lingkungan untuk memperoleh suatu 
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perubahan yang baru melalui aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dengan 

mudah. 

 

2.1.2 Kualitas Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut Goetsch dan Davis (2010) kualitas merupakan kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk jasa, sumber daya manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

Pembelajaran menurut Briggs (dalam Sugandi Achmad,dkk. 2007:9) 

mengandung arti seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar (siswa) 

sedemikian rupa  sehingga si belajar (siswa) itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi berikutnya dalam lingkungan. Menurut Hernawa,dkk (2008:7.23) 

pembelajaran merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan melalui usaha yang 

terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajara agar terjadi proses 

belajar..Ciri utama dari kegiatan pembelajaran adalah adanya interaksi, baik itu 

interaksi yang terjadi antara si belajar (siswa)  dengan guru, teman-temannya, 

media, ataupun dengan berbagai sumber-sumber belajar yang terdapat di 

lingkungannya.  

Menurut Uno (2007:153) membicarakan kualitas pembelajaran artinya 

mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini 

berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran yang baik.Untuk mengetahui 

suatu pembelajaran sudah berkualitas atau belum dapat dilihat dari indikator 

kualitas pembelajaran yang ada. 



20 
 

 
 

2.1.2.2 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Secara kasat mata indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain 

dari perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, model pembelajaran, dan sistem 

pembelajaran(Depdiknas:2004:7). Indikator tersebut masing-masing dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerja guru antara lain 

menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman jangkauan 

substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih, menata, 

mengemas, dan merepresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa; 

memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa; 

menguasai pengelolaan pembelajaran yang tercermin dalam kegiatan 

merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi dan memanfaatkan hasil 

evaluasi pembelajaran untuk membentuk kompetensi siswa yang 

dikehendaki. 

2) Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat kompetensinya antara lain 

memiliki presepsi dan sikap positif terhadap belajar, mampu dan mau 

mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta 

membangun sikapnya, mampu dam mau membangun kebiasaan berpikir, 

bersikap dan bekerja produktif. 

3) Iklim pembelajaran mencakup suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna. 
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4) Materi pembelajaran yang berkualitas antara lain dapat dilihat dari 

kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa; ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia; sistematis dan kontekstual; dapat 

mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin. 

5) Kualitas media pembelajaran tampak dari: dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna; mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa 

dan guru, siswa dan siswa; mampu mengubah suasana belajar dari siswa yang 

pasif menjadi siswa yang aktif. 

6) Sistem pembelajaran mampu menunujukkan kualitasnya jika dapat 

menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan 

kelulusannya, responsive terhadap berbagai tantangan secara internal maupun 

eksternal; memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis 

dan rencana operasional agar semua upaya dapat dilaksanakan secara 

sinergis; ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi yang 

mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua sivitas 

akademika melalui berbagai aktifvitas pengembangan; dalam rangka menjaga 

keselarasan antar komponen sistem pendidikan, pengendalian dan penjaminan 

mutu perlu menjadi salah satu mekanismenya. 

Dari pernyataan diatasyang dimaksud kualitas pembelajaran adalah mutu 

yang diharapkan dari sebuah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Kualitas pembelajaran dapat juga dapat 

diartikan sebagai kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk menghasilkan 
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proses, hasil, dan dampak belajar yang optimal. Salah satu indikator dari kualitas 

pembelajaran adalah perilaku pembelajaran guru dan perilaku serta dampak 

belajar siswa. Dalam penelitian ini perilaku pembelajaran gurudilihat dari  

keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran. Untuk perilaku dan dampak 

belajar siswa diamati dari aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Komponen dari kualitas pembelajaran terdiri dari, aktivitas siswa; 

keterampilan guru; kualitas media pembelajaran; iklim belajar; dan hasil belajar. 

 

2.1.3 Aktivitas siswa 

Menurut Sriyono (dalam Ahmad, 2010) aktivitas adalah segala kegiatan 

yang dilaksanakan baik secara jasmani maupun rohani.Jadi segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik secara fisik maupun non-fisik 

merupakan suatu aktivitas 

Berdasarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip diatas, diharapkan 

kepada guru untuk dapat mengembangkan aktivitas siswa. Diendrich (dalam 

Sardiman, 20011:101) menggolongkan aktivitas siswa  sebagai berikut:  

a. Visual Activities, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas 

siswa dalam melihat, mengamat, dan memperhatikan. 

b. Oral Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam mengucapkan, melafazkan, dan berfikir. Misalnya : bertanya, 

memberikan saran, mengeluarkan pendapat dan diskusi. 
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c. Listening Aktivities, aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam berkonsentrasi menyimak pelajaran. Misalnya: mendengarkan uraian, 

diskusi percakapan. 

d. Writing activities,misalnya: menulis laporan, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, membuat 

diagaram. 

f. Motor Activities, yakni segala keterampilan jasmani siswa untuk 

mengekspresikan bakat yang dimilikinya. 

g. Mental activities, misalnya: mengingat, menganilis, mengambil keputusan, 

memecahkan soal.  

h. Emotional activities, misalnya: gembira, berani, bergairah. 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktifitas siswa 

dalam belajar merupakan kegiatan-kegiatan baik fisik maupun non fisik yang 

dilakukan oleh siswa yang berkaitan dengan proses belajar. Aktifitas yang 

dilakukan oleh siswa dalam belajar mengarah pada suatu tujuan tertentu, sehingga 

tiap aktivitas yang ditunjukkan dalam belajar merujuk pada tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran.Adapun indikator aktivitas siswa adalah: 1) visual 

activities, 2) oral activities, 3) listening activities, 4) writing activities, 5) drawing 

activities, 6) motor activities, 7) mental activities, 8) emotional activities. 

 Pada penelitian ini aktivitas siswa yang diamati yang sudah disesuaikan 

dengan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis problem 

posing antara lain: 
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1) Membaca, mempelajari dan memahami materi yang disediakan ( Visual 

Activities dan Mental Activities) 

2) Berdiskusi dalam kelompok kelompok ahli( Oral Activities, Mental Activities, 

Listening Activities, dan Emotional Activities) 

3) Membuat dan menggunakan alat peraga menggunakan kertas lipat ( Motor 

Activities) 

4) Menjelaskan materi pada kelompok asal ( Oral Activities, Mental Activities, 

Listening Activities, dan Emotional Activities) 

5) Membuat dan Mengajukan pertanyaan (oral Activities) 

6) Menyelesaikan pertanyaan (Mental Activities) 

7) Menulis soal (Writing Activities dan Drawing Activities)  

 

2.1.4 KeterampilanGuru 

Menurut Wrighman (dalam Usman, 1997) peranan guru adalah tingkah 

laku yang diciptakan saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku dan perkembangannya siswa. 

Kedudukan guru dalam proses belajar mengajar sangatlah penting, oleh 

karena itu guru harus mempunyai ketrampilan – ketrempilan yang memadai. 

Menurut Usman (2009:74-107 ) 8 keterampilan mengajar yang harus dikuasai 

atau dimiliki Guru adalah sebagai berikut : 
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2.1.4.1 Keterampilan bertanya 

a) Pengertian bertanya 

Bertanya adalah kegiatan yang terdapat dalam kegiatan sehari- hari 

untuk memperoleh informasi mengenai hal- hal yang belum diketahui penanya. 

Sedang dalam proses belajar mengajar pertanyaan yang diajukan oleh pengajar 

kepada pelajar agar memperoleh pengetahuan dan peningkatan kemampuan 

berpikir. 

Sehubungan dengan itu keterampilan bertanya dibedakan menjadi 

keterampilan bertanya dasar yang diarahkan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan bertanya lanjut yang diarahkan kepada peningkatan kemampuan 

berpikir pelajar tersebut. 

b) Pentingnya keterampilan bertanya 

1. Karena berakarnya metode ceramah yang menempatkan pengajar sebagai 

sumber informasi dan pelajar sebagai penerima informasi, ini harus diubah 

agar pelajar lebih aktif. 

2. Menjembatani kebiasaan kehidupan pelajar pada lingkungan keluarga dan 

masyarakat yang kurang terbiasa mengajukan pertanyaan dan 

mengeluarkan pendapat 

c) Tujuan pertanyaan 

1. Untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu pelajar terhadap materi 

pelajaran. 

2. Agar perhatian pelajar terpusat pada materi pelajaran. 

3. Untuk mengetahui kesulitan- kesulitan yang dihadapi oleh pelajar. 
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4. Agar pelajar dapat mengasilimasi terhadap informasi yang diterima. 

5. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya dalam 

diskusi. 

6. Untuk mengukur atau menguji hasil studi pelajar. 

d) Prinsip- prinsip umum dalam bertanya 

1. Tunjukan kesungguhan hati, keramahan, keantusiasan dan kehangatan baik 

dalam mengajukan pertanyaan menerima jawaban siswa. 

2. Beri komentar baik secara lisan atau isyarat terhadap jawaban siswa. 

3. Pakailah jawaban siswa sebagai balikan untuk melanjutkan kegiatan 

belajar mengajar. 

e) Hal- hal yang perlu dihindari dalam bertanya 

1. Mengulangi pertanyaan sendiri. 

2. Mengulagi jawaban sendiri. 

3. Menjawab pertanyaan sendiri. 

4. Pertanyaan yang memancing jawaban serentak. 

5. Pertanyaan ganda. 

6. Menentukan pelajar tertentu untuk menjawab sebelum mengajukan 

pertanyaan. 

f)  Komponen- komponen bertanya. 

1. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

2. Memberi acuan. 

3. Adanya pemusatan. 

4. Pemindahan giliran. 
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5. Penyebaran. 

6. Pemberian waktu berpikir. 

7. Pemberian tuntunan. 

2.1.4.2 Keterampilan memberi penguatan. 

a) Pengertian penguatan. 

Penguatan adalah suatu respons terhadap tingkah laku dari pengajar 

terhadap pelajar, sehingga tingkah laku pelajar yang positif akan berulang dan 

semakin meningkat. 

b) Tujuan memberi penguatan 

1. Perhatian siswa akan lebih meningkat. 

2. Motivasi siswa akan terpelihara lebih stabil. 

3. Pelajar akan lebih produktif dan terdorong semangat belajarnya. 

c) Prinsip- prinsip penggunaan penguatan. 

1. Adanya suasana kehangatan dan keantusiasan. 

2. Bermakna bagi pelajar. 

3. Jangan gunakan respon negatif. 

d) Cara – cara penggunaan penguatan. 

1. Sasaran pada pribadi tertentu. 

2. Untuk sekelompok siswa. 

3. Laksanakan dengan segera. 

4. Lakukan secara bervariasi. 

e) Komponen- komponen penguatan. 

1. Penguatan verbal dapat menggunakan kata- kata atau kalimat. 
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2. Penguatan non verbal dengan : 

a) Gerakan badan atau mimik. 

b) Mendekati pelajar waktu mereka belajar. 

c) Sentuhan pada anggota badan tertentu. 

d) Memberikan hadiah berupa simbol atau benda benda tertentu. 

e) Memberi kebebasan waktu untuk melakukan kegiatan- kegiatan yang 

menyenangkan. 

f) Memberi penguatan penuh atau tak penuh. 

2.1.4.3 Keterampilan mengadakan variasi. 

a) Pengertian variasi. 

Makna variasi dalam kegiatan belajar mengajar bahwa dalam pengajaran 

itu perlu adanya keanekaragaman atau sesuatu yang baru tidak hanya pelajar 

berjumpa dengan hal- hal yang sama terus- menerus akan jenuh. 

b) Manfaat variasi 

1. Menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa. 

2. Mengembangkan bakat pelajar. 

3. Terbinanya tingkah laku pelajar ke arah positif. 

4. Terbinanya rasa senang siswa terhadap pelajaran. 

c) Prinsip- prinsip penggunaan variasi. 

1. Diperuntukan pada waktu tertentu, sehingga relevan dengan tujuan 

yang hendak dicapai. 

2. Harus sesuai dengan tingkat kemampuan pelajar. 

3. Pelaksanaannya secara wajar. 
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4. Jangan merusak jalannya pengajaran, sehingga harus dilaksanakan 

secara berkesinambungan dan lancar. 

5. Rencanakan dengan sebaik- baiknya. 

6. Terapkan secara luwes. 

d) Komponen- komponen variasi. 

1. Variasi gaya mengajar, yang mencakup variasi suara, pemusatan 

perhatian, kesenyapan, kontak pandang, gerakan badan, mimik, 

pergantian posisi guru dalam kelas. 

2. Variasi penggunaan media ( alat bantu ) yang mencakup alat yang 

dapat dilihat, didengar, diraba dan sebagainya. 

3. Variasi pola interaksi dengan kegiatan siswa yang mencakup 

komunikasi satu arah dari pengajar ke siswa, dua arah pengajar siswa 

dan siswa guru dan yang ketiga interaksi yang optimal guru ke 

siswa, siswa ke pengajar dan antar siswa itu sendiri. 

2.1.4.4 Keterampilan menjelaskan. 

a) Pengertian penjelasan. 

Makna penjelasan adalah penyajian informasi atau keterangan yang 

terencana dan disusun secara sistematis dengan tujuan mencari nisbah ( hubungan 

sebab akibat ) atau yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui atau antara 

hukum ( dalil, definisi ) yang berlaku secara umum dan dikaitkan dengan 

kehidupan nyata sehari- hari, sehingga dapat dipahami dengan terang. 

b) Tujuan penjelasan 
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1. Agar siswa terbimbing untuk menjawab pertanyaan pengajar secara 

tepat. 

2. Agar siswa dapat memahami hukum- hukum, dali- dali, prinsip- 

prinsip definisi- definisi secara objektif dan rasional. 

3. Pelajar terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

4. Pengajar memahami seberapa jauh tingkat pemahaman pelajar. 

5. Untuk membenahi salah pengertian yang muncul secara cepat. 

6. Membimbing siswa agar lebih dapat menghayati dan melalui proses 

penalaran yang lebih tepat. 

c) Prinsip- prinsip penggunaan penjelasan. 

1. Dapat digunakan di awal, tengah ataupun akhir pelajaran tergantung 

kebutuhan. 

2. Pengajar memberikan penjelasan kalau ada pertanyaan siswa atau 

memang direncanakan oleh pengajar. 

3. Harus relevan dan bermakna. 

4. Sesuaikan dengan tingkat kemampuan dan latar belakang pelajar. 

d) Komponen- komponen keterampilan menjelaskan 

1. Rencanakan dengan sebaik- baiknya. 

2. Perhatian si penerima pesan. 

3. Benar- benar ada kejelasan. 

4. Gunakan contoh- contoh ( ilustrasi ) 

5. Berilah penekanan- penekanan terhadap hal- hal yang penting. 
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2.1.4.5 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 

a) Pengertian membuka pelajaran. 

Membuka pelajaran yaitu kegiatan pengajar untuk menciptakan suasana 

siap dari pelajar untuk mengikuti pelajaran dan upaya untuk memusatkan 

perhatian. 

b) Pengertian menutup pelajaran 

Menutup pelajaran dalah kegiatan yang dilakukan oleh pengajar untuk 

mengakhiri pelajaran dengan meringkas/ merangkum atau mengadakan evaluasi 

sehingga ada pemahaman yang utuh terhadap materi pelajaran. 

c) Tujuan membuka dan menutup pelajaran. 

1. Untuk memusatkan perhatian pelajar. 

2. Menimbulkan motivasi dalam menghadapi tugas- tugas. 

3. Ada gambaran yang jelas terhadap materi pelajaran yang akan 

diterima. 

4. Menyadarkan kaitan antara materi yang lama dengan yang baru. 

5. Dapat menerapkan fakta- fakta, konsep- konsep terhadap suatu 

peristiwa tertentu. 

6. Dapat diketahui tingkat keberhasilannya. 

d) Prinsip- prinsip membuka dan menutup pelajaran. 

1. Harus bermakana atau relevan dengan tujuan pelajaran saat ini 

khususnya. 

2. Adanya sistematika yang jelas dan berkesinambungan ( ada kaitan 

antara bagian yang satu dengan yang lain ). 
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e) Komponen- komponen membuka pelajaran 

1. Upaya menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, media, dan 

pola interaksi yang bervariasi. 

2. Menumbuhkan motivasi yang dapat ditempuh dengan sikap yang 

antusias, hangat, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide 

yang bertentangan, dan memperhatikan minat siswa. 

3. Memberi acuan, caranya dengan mengemukakan tujuan atau batas- 

batas yang tegas terhadap tugas, mengemukakan langkah- langkah 

terhadap pengerjaan tugas, mengingatkan masalah- masalah pokok 

yang dibahas, memberikan pertanyaan- pertanyaan sebagai 

pengarahan. 

4. Mengadakan kaitan terhadap materi yang baru dan yang lama. 

f)  Komponen komponen menutup pelajaran. 

1. Mengadakan peninjauan ulang terhadap materi yang baru saja 

diterangkan, meringkas, atau menyimpulkan inti pelajaran. 

2. Mengadakan evaluasi dengan cara pelajar disuruh mendemonstrasikan 

keterampilan tertentu, menerapkan ide baru pada situasi tertentu, 

mengemukakakan pendapat, perasaan mereka ( mengekspresikan ) 

ataupun diberi soal- soal tertulis yang harus dikerjakan. 

2.1.4.6 Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil  

a) Pengertian diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil adala suatu penyajian materi pelajaran dengan 

cara sekelompok siswa membahas/ bertukar pendapat tentang berbagai informasi, 
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masalah tertentu untuk memperoleh suatu pemahaman atau kesimpulan secara 

benar. 

b) Syarat- syarat diskusi kelompok. 

1. Peserta kurang lebih 3 – 5 orang yang terlibat secara aktif. 

2. Berlangsung dalam suatu lingkaran/ setengah lingkaran sehingga dapat 

berinteraksi dengan tatap muka. 

3. Dalam suasana terbuka. 

4. Setiap anggota bebas berpendapat. 

5. Antar anggota harus bekerja sama mencapai tujuan. 

6. Setiap anggota harus menaati tata krama berdiskusi. 

7. Pembahasan harus berlangsung secara teratur, sistematis, untuk 

mencapai tujuan. 

c) Hal- hal yang perlu diperhatikan. 

1. Sebelum pelaksanaan diskusi peserta dibagi menjadi beberapa 

kelompok @ 3- 5 orang dan tiap kelompok di tugasi sebagai ketua, 

penulis dan anggota. 

2. Kesimpulan atau keputusan diskusi yang diambil secara mufakat/ 

musyawarah. 

3. Peranan pengajar sebagai : koordinator belajar, perencana tugas belajar, 

promotor ( pengarah, penggerak ), katalisator ( penghubung informasi 

dengan siswa ), sebagai nara sumber dan sebagainya. 

d) Komponen- komponen diskusi kelompok. 

1. Berupaya memusatkan perhatian 
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2. Memperjelas masalah. 

3. Menganalisis pandangan siswa. 

4. Meningkatkan keberanian peserta siswa. 

5. Menyebarkan kesempatan partisipasi siswa. 

6. Menutup diskusi. 

e) Hal- hal yang perlu dihindari. 

1. Melaksanakan diskusi dengan topik yang tak sesuai dengan minat 

siswa. 

2. Campur tangan ( mengajukan pertanyaan ) terlalu banyak sehingga 

mendominir jalannya diskusi. 

3. Membiarkan peserta yang mendominir pembicaraan. 

4. Membiarkan terjadinya penyimpangan. 

5. Tergesa- gesa meminta respon siswa. 

6. Membiarkan peserta yang enggan bicara. 

7. Mengakhiri diskusi secara tidak tepat. 

2.1.4.7 Keterampilan mengelola kelas. 

a) Pengertian keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan pengajar untuk 

menciptakan, memelihara kondisi kelas yang baik dan mengembalikan kondisi 

belajar yang baik apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. 

b) Tujuan mengelola kelas. 

1. Bagi pelajar dapat mendorong berkembangnya rasa tanggung jawab, 

taat pada tata tertib, sadar akan kewajiban dan lebih aktif. 
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2. Bagi pengajar dapat menunjang kelancaran penyajian bahan- bahan 

pelajaran dan langkah- langkahnya, serta sadar akan kebutuhan pelajar 

dan responsif terhadap gangguan kelas yang muncul. 

c) Prinsip- prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. 

1. Adanya suasana kehangatan dan keantusiasan. 

2. Memberikan bahan- bahan yang menantang untuk berpikir. 

3. Secara bervariasi. 

4. Perlu adanya sifat fleksibel ( luwes ). 

5. Menekankan pada hal- hal yang positif. 

6. Pemahaman displin diri. 

d) Komponen – komponen keterampilan mengelola kelas. 

1. Bersifat preventif ( penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang 

baik ) terdiri dari : 

a. Menampakkan sikap tanggap terhadap pelajar. Misal: dengan 

memandang secara klasikal, mendekati peserta, menyampaikan 

komentar dan respon/ reaksi terhadap gangguan- gangguan kelas. 

b. Membagi perhatian secara adil/ merata baik pada individu- individu 

atau kelompok. 

c. Memberikan arahan- arahan yang jelas. 

d. Menegur dan memberi penguatan. 

2. Bersifat represif ( pengembalian kondisi belajar ke yang baik ):  

a. Dengan memodifikasi ( merubah ) tingkah laku ke yang positif. 

b. Memperjelas tugas- tugas kelompok. 
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c. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menyimpang dan 

menimbulkan masalah. 

d. Memahami pengungkapan perasaan- perasaan pelajar yang menjadi 

penyebab terjadinya perbuatan yang negatif. 

e. Memindahkan benda- benda yang menjadi penyebab timbulnya 

gangguan. 

f. Menyusun ulang progam pengajaran. 

g. Ciptakan suasana segar dengan humor sehingga ketegangan 

berkurang atau hilang. 

h. Pengekangan secara fisik atau pengasingan terhadap pelajar yang 

menimbulkan gangguan. 

e) Hal- hal yang perlu dihindari: 

1. Campur tangan yang berlebihan. 

2. Kelenyapan atau hilang. 

3. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. 

4. Penyimpangan. 

5. Bertele- tele. 

6. Pengulangan penjelasan secara tidak perlu. 

2.1.4.8 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

a) Pengertian mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

Bahwa pengajar menyajikan bahan pelajaran di dalam kelompok kecil 

kurang lebih 3 – 7 orang dan atau terhadap satu orang secara perorangan. Namun 

perlu dicatat bahwa yang dihadapi selama proses belajar mengajar berlangsung 
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tidak hanya satu kelompok atau satu orang tapi kelas itu dibagi kedalam beberapa 

kelompok tersebut. 

b)  Hakekat hubungan interpersonal 

1. Hubungan interpersonal yang terjadi sehat dan akrab antara pengajar- 

siswa, antara siswa dengan siswa. 

2. Setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan 

minatnya sendiri. 

3. Setiap siswa mendapat bantuan dari pengajar sesuai kebutuhannya. 

4. Dalam penentuan materi, alt yang digunakan, tujuan yang ingin 

dicapai setiap siswa dilibatkan untuk menentukan. 

c) Peran pengajar dalam pengajaran kelompok kecil dan      perorangan. 

1. Sebagai organisator dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Sebagai sumber informasi. 

3. Sebagai pendorong siswa untuk belajar. 

4. Sebagai fasilitator. 

5. Sebagai pendiagnosa kesulitan belajar yang terjadi dan memberi 

bantuan pada pelajar bila diperlukan. 

d) Penggunaan dalam kelas. 

1. Model I : kelas besar dibagi menjadi kelompok dan perorangan. 

2. Model II : kelas besar dibagi menjadi kelompok- kelompok kecil 

semuanya. 

3. Model III : kelas besar dibagi dalam kegiatan perorangan dulu 

kemudian baru digabung dalam kelompok- kelompok kecil. 
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4. Model IV :  kelas besar disuruh melakukan kegiatan secara 

perorangan semuanya. 

e) Hal- hal yang perlu diperhatikan. 

1. Bagi pengajar yang sudah mapan dengan pengajaran secara klasikal, 

lebih baik mulai pengajaran dengan kelompok kecil baru ke 

perorangan, sedang yang belum terbiasa dapat sebaliknya. 

2. Pengajar harus jeli dan selektif karena tidak setiap topik materi itu 

tepat disajikan secara kelompok kecil atau perorangan tapi lebih tepat 

secara klasikal. 

3. Apabila pengajar menggunakan cara pengajaran dengan kelompok 

kecil, maka langkah awal pengajar mengorganisasikan peserta, 

sumber, materi, ruangan, waktu, dan sebagainya. 

4. Pengajaran dengan kelompok kecil sebaiknya pada puncaknya diberi 

rangkuman materi secara umum, pemantapan hal- hal yang 

kurang.laporan setiapkelompok kecil sehingga dapat belajar dari hasil 

antar kelompok. 

5. Sedang  pengajaran secara perorangan, pengajar harus mengenal 

setiap peserta secara pribadi sehingga proses belajar mengajarnya 

dapat berjalan lancar. 

6. Dalam pengajaran perorangan setiap peserta bebas bekerja dengan 

bahan paket belajar. 

f)  Komponen – komponen pengajaran kelompok kecil dan perorangan. 

1. Pengajar mengadakan pendekatan secara pribadi. 
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2. Pengajar terampil mengorganisasikan. 

3. Pengajar terampil membimbing dan memudahkan cara belajar peserta. 

4. Pengajar mengadakan supervisi pemanduan. 

5. Pengajar terampil merencanakan dan melaksanakan kelompok belajar. 

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa seorang Guru 

harus menguasai 8 keterampilan mengajar yang meliputi: 1) keterampilan 

bertanya, 2) keterampilan memberi penguatan, 3) keterampilan mengadakan 

variasi, 4) keterampilan menjelaskan, 5) keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, 6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 7) keterampilan 

mengelola kelas, 8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

Dari delapan keterampilan dasar diatas yang diterapkan di pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis problem posing 

meliputi: 1) membuka pelajaran, 2) menjelaskan materi, 3)  keterampilan 

bertanya, 4) membimbing dalam diskusi kelompok ahli maupun kelompok asal, 5) 

mengkondisikan atau mengajar kelompok asal maupun kelompok ahli, 6) 

mengelola kelas, 7) mengadakan variasi pembelajaran, 8) member penguatan 

kepada siswa, 9) menutup pelajaran, 10) menguasai bahan ajar, 11) memilih 

materi yang berkualitas, 12) memilih media yang berkualitas. 

2.1.4.9 Kualitas Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011) media adalah perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim atau penerima pesan. Menurut Criticos dalam Daryanto (2010) 

media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan. Menurut AECT (Association of Education 
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and Communication Technology) dalam Rahadi (2003) media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran. Menurut Daryanto (2010) media pembelajaran merupakan sarana 

perantara dalam proses pembelajaran. 

Burhanuddin (2009) menyatakan media sebagai suatu alat yang dapat 

digunakan sebagai pembawa pesan atau materi pelajaran dalam suatu kegiatan 

pembelajaran yang dimaksudkan untuk memudahkan siswa memahami materi 

pelajaran.  

Sugandi (2007) menyatakan media pembelajaran merupakan alat/wahana 

yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian 

pesan pembelajaran. 

Media pembelajaran mempunyai kegunaan untuk memperjelas pesan agar 

tidak terlalu verbalitas; mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya 

indra; menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar; memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetik; memberi rangsangan yang sama; 

mempersamakan pengalaman; dan menimbulkan persepsi yang sama.  

Manfaat media menurut Kemp dan Dayton (dalam Rahadi (2003)) yaitu: 

1) penyampaian materi dapat diseragamkan; 2) proses pembelajaran menjadi lebih 

jelas dan menarik; 3)proses pembelajaran menjadi lebih interaktif; 4) efisiensi 

waktu dan tenaga; 5) meningkatkan kualitas hasil belajar siswa; 6) media 

memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 7) 
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media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar; 

8) merubah peran guru ke arah lebih psoitif dan produktif.  

Media dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pembagiannya. 

Berdasarkan jenisnya media dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: media auditif; media 

visual; media audio-visual. Berdasarkan daya liputnya media dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu: media yang mempunyai daya liput yang luas dan serentak;  media 

yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat;  media yang 

digunakan untuk pengajaran individual. Berdasarkan bahan pembuatannya media 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu: media yang sederhana dan media yang kompleks. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka media pembelajaran merupakan 

segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat 

merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian siswa sehingga proses 

interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara 

tepat guna dan berdayaguna yang berfungsi sebagai perantara yang digunakan 

sebagai alat bantu sehingga lebih mudah memahami materi. 

2.1.4.10 IklimPembelajaran 

Iklim pembelajaran mengacu kepada suasana yang terjadi ketika 

pembelajaran berlangsung, dan lebih luas lagi kepada interaksi yang terjadi antara 

komponen-komponen pembelajaran seperti, guru dan siswa. Belajar akan lebih 

optimal dalam iklim yang mendukung.  
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Menurut Dikti dalam Depdiknas (2004) iklim pembelajaran mencakup: 

1. Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan. 

2. Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

Iklim pembelajaran siswa di kelas terdapat dua jenis yaitu iklim 

pembelajaran kooperatif dan kompetitif. Iklim pembelajaran kooperatif artinya 

iklim belajar yang menitikberatkan pada kerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan iklim pembelajaran kompetitif adalah iklim pembelajaran 

yang dapat menciptakan persaingan antar siswa/kelompok untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Guru dalam menciptakan iklim pembelajaran hendaknya menyesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tidak semua tujuan pembelajaran 

efektif dengan hanya dengan satu iklim belajar saja.Bisa juga iklim pembelajaran 

yang diciptakan adalah kolaborasi antara kedua iklim pembelajaran tersebut. 

Definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa iklim pembelajaran adalah 

segala situasi yang muncul antara guru dan peserta didik atau antar peserta didik 

yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Pembelajaran yang berkualitas 

dapat diwujudkan bilamana proses pembelajaran direncanakan dan dirancang 

dengan matang dan seksama, tahap demi tahap, dan proses demi proses.Peneliti 

membatasi iklim pembelajaran dalam penelitian ini hanya pada interaksi yang 

terjadi pada proses pembelajaran dan suasana kelas. 
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2.1.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Horwart Kingsley dalam 

bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar- mengajar: (1) keterampilan 

dan kebiasaan,(2) pengetahuan dan pengarahan, (3) sikap dan cita- cita (Sudjana, 

2004:22) 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua daktor yaitu faktor 

dar dalam diri siswa dan faktor dari  luar diri siswa ( Sudjana, 1989: 39). Dari 

pendapat ini faktor yang dimaksud adalah faktor dari dalam dirisiswa perubahan 

kemampuan yang dimilikinya seperti yang dikemukakan Clark (1981: 21) 

menyatakan bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian juga faktor 

dari luar diri siswa yakni lingkungan yang paling dominan berupa kualitas 

pembelajaran   (Sudjana: 2002: 39) 

Keberhasilan proses belajar adalah keberhasilan siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran.selain proses belajar, keberhasilan siswa juga dilihat dari 

hasil belajarnya.keberhasilan siswa setelah mengikuti satuan pembelajaran 

tertentu di sebut keberhasilan hasil belajar. 

Hasil belajar siswa dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah (domain ), 

yaitu (1) ranah  kognitif( pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan 

kecerdasan logika- matematika), (2) domain afektif ( sikap dan nilai atau yang 

mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intra pribadi, dengan kata lain 

kecerdasan emosional, (3) domain psikomotor ( keterampilan atau yang mencakup 
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kecerdasan kinestis, kecerdasan visual- spasial dan kecerdasan musikal). Dari 

penilaian dari hasil belajar siswa, dapat diketahui keberhasilan dari hasil belajar 

siswa (Poerwanti 2008: 1- 22) 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan yang didapat dari seseorang yang belajar. Keberhasilan suatu 

pembelajaran dapat dilihat melalui hasil belajar siswa, hasil belajar tersebut 

meliputi ranah kognitif yang meliputi pengetahuan siswa terhadap materi 

(intelektual siswa). Ranah kognitif dapat diukur melalui penilaian tes dan tanya 

jawab. Ranah afektif dilihat melalui perilaku siswa selama proses pembelajaran, 

antara lain seperti siswa yang aktif bertanya, menjawab, memberi saran, diskusi 

dengan teman kelompok. Sedangkan ranah psikomotor dapat dilihat melalui 

kemampuan siswa secara fisik dalam proses pembelajaran. Hasil belajar yang 

ingin dicapai tidak hanya dalam ranah kognitif, melainkan ranah afektif dan ranah 

psikomotor. Dengan demikian dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

mencantumkan semua ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotor. 

 

2.1.6 Pembelajaran Matematika 

2.1.6.1 PengertianMatematika 

Menurut Sutawijaya (dalam Aisyah, 2007) Matematika mengkaji benda 

abstrak (benda pikiran) yang disusun dalam suatu system aksiomatis 

menggunakan simbol (lambang) dan penalaran deduktif. 
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Menurut Dienes ( dalam Aisyah, 2007) bahwa matematika dapat dianggap 

belajar memisah-misahkan hubungan-hubungan  diatara struktur-struktur dan 

mengkategorikan hubungannya.  

Hudoyo (dalam Aisyah, 2007) menyatakan matematika berkenaan dengan 

ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-struktur dan hubungan-hubungan yang diatur 

secara logik sehingga matematika itu berkaitan dengan konsep-konsep 

abstrak.Suatu kebenaran matematika dikembangkan berdasarkan atas alasan logik 

yang menggunakan pembuktian deduktif. 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan 

yang cukup besar baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan 

ilmu dan teknologi (Akib, 2001:143).Menurut Soedjadi (dalam Akib, 2001: 143) 

dewasa ini matematika sering dipandang sebagai bahasa ilmu, alat komunikasi 

antara ilmu dan ilmuwan serta merupakan alat analisis.Dengan demikian 

matematika menempatkan diri sebagai sarana strategis dalam mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan intelektual. 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan.Matematika adalah suatu bidang ilmu yang melatih penalaran 

supaya berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah dan membuat 

keputusan.Mempelajarinya  memerlukan cara tersendiri karena matematika pun 

bersifat khas yaitu abstrak, konsisten, hierarki, berpikir deduktif (Herman Hudojo, 

1988: 3). Sementara itu siswa dalam suatu kelas mempunyai karakteristik yang 

beragam, seperti kemampuan kognitif, kondisi sosial ekonomi, dan minat terhadap 

matematika.Untuk siswa SD, menurut Piaget masih berada pada masa operasional 
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konkret yaitu dalam mempelajari materi yang bersifat abstrak harus diawali 

dengan materi yang konkret.Dengan mengetahui kekhasan matematika dan 

karakteristik siswa, dapat diupayakan cara-cara yang sesuai dengan 

pembelajarannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, baik dari segi 

kognitif, efektif, maupun psikomotorik. 

Menurut Moeliono (Amin Suyitno, dkk, 2001), matematika diartikan 

sebagai ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. 

Untuk mengajarkan matematika di SD, guru perlu mengetahui dan 

mengerti tentang prinsip-prinsip pengajarannya. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai 

berikut:  

1. Pembelajaran dimulai dari yang sederhana menuju ke yang kompleks.  

2. Pembelajaran dimulai dari yang mudah ke yang sukar.  

3. Pembelajaran dimulai dari yang konkret ke abstrak (Depdikbud Dirjen Dikti, 

1994: 58). 

Dari ulasan diatas tentang pengertian matematika dapat disimpulkan 

bahwa matematika adalah menghubungkan antara struktur-struktur yang 

memerlukan alas an logic dan berfikir deduktif.  

 

2.1.6.2 ProsesBelajarMengajarMatematika 

Menurut Usman (1993:4) belajar dapat diartikan sebagai perubahan 

tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi individu dengan individu 

dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi 
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dengan lingkungannya.Lebih lanjut Usman (1993:6) mengungkapkan bahwa 

mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dapat pula dikatakan bahwa mengajar merupakan suatu usaha 

mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan 

pengajaran sehingga menimbulkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

Menurut  Bruner (dalam Aisyah, 2007:1.5) belajar matematika adalah 

belajar mengenai konsep-konsep dan struktur matematika dan mencari hubungan 

yang terdapat di dalam materi yang dipelajari. Bbruner dan Dienes (dalam 

Aisyah,2007) mengemukakan agar siswa dapat memahami konsep dan prinsip 

dalam matematika disajikan dalam bentuk yang konkrit melalui pola 

berkelanjutan yang setiap rangkaian pembelajarannya dimulai dari konkert ke 

abstrak. 

Menurut Gagne (dalam Aisyah, 2007) objek belajar belajar matematika 

ada dua yaitu pertama objek belajar langsung adalah transfer belajar, kemampuan 

menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah pada matematika dan kedua objek 

belajar tidak langsung berkenaan dengan fakta, keterampilan, konsep dan prinsip 

pada matematika. 

Tahap-tahap dalam pembelajaran matematika (dalam Aisyah, 2007) agar 

siswa lebih mudah memahami matematika ada lima yaitu tahap pengenalan, tahap 

analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi dan tahap keakuratan.  

Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan 

antara siswa dengan guru dan antar sesama siswa dalam proses pembelajaran. 

Interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti luas, tidak sekedar 
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hubungan antara guru dengan siswa tetapi juga interaksi edukatif, dalam hal ini 

bukan hanya menyampaikan pesan berupa mata pelajaran, melainkan juga nilai 

dan sikap pada diri siswa yang sedang belajar. Proses belajar mengajar 

matematika merupakan suatu kegiatan yang mengandung serangkaian persiapan 

guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar mengajar terdapat 

adanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara guru yang mengajar 

dengan siswa yang belajar. 

Obyek matematika bersifat abstrak, maka belajar matematika memerlukan 

daya nalar yang tinggi.Demikian pula dalam mengajar matematika guru harus 

mampu mengabstraksikan obyek-obyek matematika dengan baik sehingga siswa 

dapat memahami obyek matematika yang diajarkan.Hudoyo (1988:3) menyatakan 

bahwa belajar matematika merupakan kegiatan mental yang tinggi.Sehingga 

dalam mengajar matematika guru harus mampu memberikan penjelasan dengan 

baik sehingga konsep-konsep matematika yang abstrak dapat dipahami siswa. 

Materi matematika disusun secara hierarkis artinya suatu topik matematika 

akan merupakan prasyarat bagi topik berikutnya. Oleh karena itu, untuk 

mempelajari suatu topik matematika yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari 

seseorang akan mempengaruhi proses belajar mengajar matematika tersebut. 

Hudoyo (1988:4) mengungkapkan bahwa karena kehirarkisan matematika itu, 

maka belajar matematika yang terputus-putus akan mengganggu terjadinya proses 

belajar. Ini berarti proses belajar matematika akan terjadi dengan lancar bila 

belajar itu sendiri dilakukan secara kontinyu. Karena dalam belajar matematika 
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memerlukan materi prasyarat untuk memahami materi berikutnya, maka dalam 

mengajar matematika guru harus mengidentifikasikan materi-materi yang menjadi 

prasyarat suatu topik mata pelajaran matematika. 

Dari ulasan proses belajar mengajar matematika diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan yang dipilih pengajar dalam 

proses pembelajarannya yang dapat memberikan fasilitas belajar sehingga 

memperlancar tercapainya tujuan belajar matematika. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika di SD maka perlu 

digunakan model pembelajaran yang mendukung.Terdapat beberapa model 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru salah satunya yaitu model 

pembelajaran kooperatif. 

 

2.1.7 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model Pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalmnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dan 

lain-lain (Joyce, 1992:4). Selanjutnya Joyce menyatakan bahwa stiap model 

pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk 

membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

 

Menurut Slavin (dalam Isjoni, 2009:15), pembelajaran kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-
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kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur 

kelompok heterogen.Menurut Suriansyah dkk (dalam Muliastuti,2010:5) 

menguraikan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

dibentuk kelompok-kelompok kecil yang heterogen. 

Unsur-unsur dasar dalam pembelajran kooperatif menurut Lungdren 

(dalam Isjoni, 2009: 16) sebagai berikut: 

1. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang 

bersama.” 

2. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik 

lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam 

mempelajari materi yang dihadapinya. 

3. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang 

sama. 

4. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab diantara para anggota 

kelompok. 

5. siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan penghargaan yang juga akan 

dikenakan untuk semua anggota kelompok 

6. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk 

belajar bersama selama proses belajarnya, dan 

7. Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara  individual materi yang 

ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Beberapa ciri dari pembelajaran kooperatif adalah: (a) setiap anggota 

memiliki peran, (b) terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa, (c) setiap 



51 
 

 
 

anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman 

sekelompoknya, (d) guru membantu mengembangkan keteramilan-keterampilan 

interpersonal kelompok, dan (e) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat 

diperlukan. 

Olsen dan Kagan (dalam Isjoni, 2009:29) mengatakan bahwa ketentuan 

utama dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pengayaan struktur interaksi siswa. 

2. Berhubungan dengan ruang lingkup pokok pembelajaran dan kebutuhan 

pengembangan bahasa dalam kerangka organisasi. 

3. Meningkatkan kesempatan-kesempatan bagi individu untuk menyebutkan 

saran-saran. 

Selanjutnya Jarolimek dan Parker (dalam Isjoni, 2009:36-37) mengatakan 

keunggulan dan kelemahan yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif adapun 

keunggulannya adalah: 1) saling ketergantungan yang positif. 2) adanya 

pengakuan dalam respon perbedaan individu, 3) siswa dilibatkan dalam 

perencanaan  dan pengelolaan kelas, 4) suasana kelas yang rileks dan 

mnyenangkan, 5) terjalinnya hubungfgan yang hangat dan bersahabat antara siswa 

dengan guru, dan 6) memiliki banyak kesempatan mengekspresikan pengalaman 

emosi yang menyenangkan. 

Kelemahan model pembelajaran kooperatif bersumber pada dua faktor, 

yaitu dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor dari dalam yaitu: 1) 

guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 

memerlukan lebih banyak tenanga, pikiran dan waktu, 2) agar proses 
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pembelajaran berjalan dengan lancer maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan 

biaya yang cukup memadai, 3) selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, 

ada kecenderungan topic permasalahan yang sedang dibahas seluas sehingga 

banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan 4) saat diskusi 

kelas terkadang didominasi seseorang hal ini mengakibatkan siswa yang lain 

pasif.  

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu rancangan pembelajaran yang 

mengarah pada kerjasama tim atau kelompok kecil demi tercapainya tujuan 

bersama. 

Dalam perkembangannya pembelajaran kooperatif memiliki beberapa 

variasi.Variasi model pembelajaran kooperatif tersebut tidak merubah prinsip 

dasar dari pembelajaran kooperatif itu sendiri. Beberapa variasi dari model 

pembelajaran kooperatif tersebut salah satunya yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw 

 

2.1.8 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw 

2.1.8.1 Konsep Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw 

Pembelajaran Kooperatif dengan teknik Jigsaw adalah suatu tipe 

pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam suatu kelompok 

bertanggung jawab atas penguasaaan materi dan bertanggung jawab mengajarkan 

materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya Arends (dalam 

Muliastuti, 1997) 
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Menurut Isjoni (2009:77) Pembelajaran Kooperatif tipe jigsaw merupakan 

salah satu pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang 

maksimal.  

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw juga diperkenalkan Eliot 

Aronson dkk (dalam Trianto, 2007). Ia mengatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw adalah strategi kooperatif dimana setiap siswa menjadi 

seorang anggota dalam bidang tertentu. Kemudian membagi pengetahuannya 

kepada anggota lain dari kelompoknya agar setiap orang pada akhrnya dapat 

mempelajari konsep-konsep. 

Dalam Pembelajaran Kooperatif Model Jigsaw, siswa dibagi dalam 

beberapa kelompok belajar yang heterogen yang beranggotakan 4-6 orang dengan 

menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. Para anggota dari kelompok 

asal yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk berdiskusi(antar ahli), 

saling membantu satu dengan yang lainnya untuk mempelajari topik yang 

diberikan (ditugaskan pada mereka). Siswa tersebut kemudian kembali pada 

kelompok masing-masing(kelompok asal) untuk menjelaskan kepada teman-

teman satu kelompok tentang apa yang telah dipelajarinya. Guru mengawasi 

pekerjaan masing-masing kelompok. Dan jika diperlukan membantu kelompok 

yang mengalamai kesulitan dan memberikan penekanan terhadap topik yang 

sedang dibahas. Pada akhir pembelajaran diberikan kuis dengan materi yang telah 

dibahas. (Tim Peneliti SMPN 4 Malang). 
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2.1.8.2 Langkah – langkah Pembelajran Kooperatif tipe Jigsaw 

Langkah-langkah pembelajaran dalam model ini dapat dilaksanakan dalam 

dua tahap yaitu: 

1. Awal kegiatan pembelajaran 

A. Persiapan 

a) Melakukan Pembelajaran PendahuluanGuru dapat menjabarkan isi 

topik secara umum, memotivasi siswa dan menjelaskan tujuan 

dipelajarinya topik tersebut. 

b) Materi  

Materi pembelajaran kooperatif model jigsaw dibagi menjadi 

beberapa bagian pembelajaran tergantung pada banyak anggota dalam 

setiap kelompok serta banyaknya konsep materi pembelajaran yang 

ingin dicapai dan yang akan dipelajari oleh siswa. 

c) Membagi siswa ke dalam kelompok asal dan ahli 

Kelompok dalam pembelajarn kooperatif model jigsaw beranggotakan 

3-5 orang yang heterogen baik dari kemampuan akademis, jenis 

kelamin, maupun latar belakang sosialnya 

d) Menentukan Skor Awal 

Skor awal merupakan skor rata-rata siswa secara individu pada kuis 

sebelumnya atau nilai akhir siswa secara individual pada semester 

sebelumnya. 

B. Rencana Kegiatan 

Menurut Elliot (dalam Triyanto, 2009) 
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a) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 4-

6 orang) 

b) Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang 

telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab. 

c) Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan dan 

bertanggung jawab untuk mempelajarinya. 

d) Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari sub bab yang 

sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk 

mendiskusikannya. 

e) Setiap anggota kelompok ahli tersebut  setelah kembali ke 

kelompoknya bertugas mengajar teman-temannya. 

f) Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal siswa dikenai berupa 

tugas individu. 

g) dan skor kelompok atau menghargai prestasi kelompok. 

Dalam model Jigsaw versi Aronson (dalam Triyanto, 2007), kelas dibagi 

menjadi suatu kelompok kecil yang heterogen yang diberi nama tim jigsaw dan 

materi dibagi materi sebanyak kelompok menurut anggota timnya. Tiap-tiap tim 

diberikan satu set materi yang lengkap dan masing-masing individu ditugaskan 

untuk memilih topic mereka. Kemudian siswa dipisahkan menjadi kelompok 

“ahli” atau “rekan” yang terdiri dari seluruh siswa di kelas yang mempunyai 

bagian informasi yang sama 

Di grup ahli, siswa saling membantu mempelajari materi dan 

mempersiapkan diri untuk tim jigsaw. Setelah siswa mempelajari materi digrup 



56 
 

 
 

ahli, kemudian mereka kembali ke tim jigsaw untuk mengajarkan materi tersebut 

kepada teman setim dan berusaha untuk mempelajari sisa materi. Teknik ini sama 

dengan teka-teki yang disebut pendekatan jigsaw. Sebagai kesimpulan dari 

pelajaran tersebut siswa dengan bebas memilih kuis dan diberikan nilai individu. 

2.1.8.3 Keunggulan dan kelemahan  pembelajaran Kooperatif tipe 

Jigsaw. 

1. Keunggulan Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw 

Menurut Arends ( dalam Muliastuti dkk, (2010)) jigsaw didesain 

untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya 

sendiri dan pembelajaran siswa lainnya.  Siswa tidak hanya mendengarkan 

dan mempelajarinya untuk diri sendiri tetapi siswa juga harus siap 

memberikan dan mengajarkan kepada siswa lain dianggota kelompokknya. 

Menurut Muliastuti dkk (2010:1006) keunggulan pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw sebagai berikut: 

1) Mempermudah pekerjaan guru dalam mengerjakan karena sudah ada 

kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya.  

2) Pemerataan materi penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang 

lebih singkat.  

3) Dapat melatih siswa lebih aktif berbicara dan berpendapat. 

2. Kelemahan Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw 

Adapun kelemahan dari pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menurut 

muliastuti dkk ( 2010:106) adalah sebagai berikut: 
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1) Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi cenderung 

mengendalikan jalannya diskusi. 

2) Siswa yang mempunyai kemempuan renadah akan mengalami kesulitan 

untuk menjelaskan materi jika kembali ke kelompok asal. 

3) Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan . 

4) Siswa yang tidak terbiasa untuk mengikuti kompetisi akan merasa 

kesulitan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan urain diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam model 

pembelajaran Jigsaw menggabungkan antara pembelajaran individu dan 

kelompok. Dalam pembelajaran ini siswa di tempatkan dalam kelompok yang 

heterogen yang dibentuk berdasarkan kemampuan siswa dalam kelas, 

pembentukan kelompok ada dua macam yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. 

Hal tersebut memungkinkan peran aktif siswa dalam kelompok akan muncul. 

Utamanya pada saat siswa harus memahami pokok bahasan tertentudi kelompok 

ahli dan siswa bertanggung jawab nantinya menjelaskan kepada temannya di 

kelompok asal. Dengan adanya hal tersebut siswa akan saling bekerjasama dalam 

memberi informasi terkait penjelasan yang sudah dipelajarinya. 

 

2.1.9 Pendekatan Problem Posing 

Menurut Suryosubroto (2009) Problem posing atau yang disebut 

pengajuan masalah adalah salah satu pembelajaran yang dapat memotivasi siswa 

untuk berfikir kritis sekaligus dialogis, kreatif dan interaktif. 



58 
 

 
 

Dalam pembelajaran matematika, problem posing (pengajuan soal) 

menempati posisi yang strategis.Siswa harus menguasai materi dan urutan 

penyelesaian soal secara mendetil. Hal tersebut akan dicapai jika siswa 

memperkaya khazanah pengetahuannya tak hanya dari guru melainkan perlu 

belajar secara mandiri. Problem posing dikatakan sebagai inti terpenting dalam 

disiplin matematika (Suyitno, 2004). Silver dan Cai dalam (Suyitno, 2004) 

menulis bahwa ”Problem posing is central important in the discipline of 

mathematics and in the nature of mathematical thinking”. 

Suryanto ( dalam Pujiastuti, 2001:3)menjelaskan tentang problem posing 

adalah perumusan soal agar lebih sederhana atau perumusan ulang soal yang ada 

dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan dapat dikuasai. Hal ini 

terutama terjadi pada soal-soal yang rumit. 

Model pembelajaran problem posing ini mulai dikembangkan di tahun 

1997 oleh Lyn D. English, dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran 

matematika. Selanjutnya, model ini dikembangkan pula pada mata pelajaran yang 

lain. 

Suryosubroto (2009) mengatakan Pada prinsipnya, model pembelajaran 

problem posing adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa 

untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri. 
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Dengan demikian, penerapan model pembelajaran problem posing adalah 

sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. Penggunaan alat 

peraga untuk memperjelas konsep sangat disarankan. 

2. Guru memberikan latihan soal secukupnya. 

3. Siswa diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang menantang, dan siswa 

yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya. Tugas ini dapat pula 

dilakukan secara kelompok. 

4. Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh siswa untuk 

menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, guru dapat 

menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot soal yang diajukan oleh 

siswa. 

5. Guru memberikan tugas rumah secara individual.(Suyitno, 2004:31-32). 

Silver dan Cai dalam (Suyitno, 2004) menjelaskan bahwa pengajuan soal 

mandiri dapat diaplikasikan dalam 3 bentuk aktivitas kognitif matematika yakni 

sebagai berikut. 

 

a. Pre solution posing 

Pre solution posing yaitu jika seorang siswa membuat soal dari situasi 

yang diadakan.Jadi guru diharapkan mampu membuat pertanyaan yang 

berkaitan dengan pernyataan yang dibuat sebelumnya. 
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b. Within solution posing 

Within solution posing yaitu jika seorang siswa mampu merumuskan 

ulang pertanyaan soal tersebut menjadi sub-sub pertanyaan baru yang urutan 

penyelesaiannya seperti yang telah diselesaikan sebelumnya.jadi, diharapkan 

siswa mampu membuat sub-sub pertanyaaan baru dari sebuah pertanyaan yang 

ada pada soal yang bersangkutan. 

c. Post solution posing 

Post solution posing yaitu jika seorang siswa memodifikasi tujuan atau 

kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal yang baru yang 

sejenis. 

Dalam model pembelajaran pengajuan soal (problem posing) siswa 

dilatih untuk memperkuat dan memperkaya konsep-konsep dasar matematika. 

Dengan demikian, kekuatan-kekuatan model pembelajaran problem 

posing sebagai berikut. 

a.  Memberi penguatan terhadap konsep yang diterima atau memperkaya 

konsep-konsep dasar. 

b.  Diharapkan mampu melatih siswa meningkatkan kemampuan dalam 

belajar. 

c.  Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang pada 

dasarnya adalah pemecahan masalah.(Suyitno, 2003:7-8). 

Menurut Suryosubroto (2009: 206 – 212) Aplikasi pendekatan problem 

posing terhadap peningkatan kemampuan kognitif dan afektif adalah sebagai 
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berikut, penilaian ranah kognitif tingkatan dalam bertanya mulai dari tingkatan 

rendah ketingkatan tinggi adalah sebagai berikut: 

1) Pertanyaan pengetahuan  

isi pertanyaan ini menurut jawaban hanya sesuai dengan fakta, hasil 

observasi, devinisi atau dalil yang pernah dipelajari. 

2) Pertanyaan pemahaman 

Pertanyaan yang mengandung jawaban tentang kemampuan penjawab 

dalam mengorganisasikan suatu informasi secara mental. 

3) Pertanyaan aplikasi 

Pertanyaan yang jawabannya mencakup ingatan kembali ke suatu 

informasi dan mengemukakannya kembali dengan kata-kata sendiri. 

4) Pertanyaan analisis  

Pertanyaan yang jawabannya dimulai dari mengidentifikasi motif alasan 

atau penyebab kejadian spesifik, mempertimbangkan dan menganalisis 

informasi untuk mencapai kesimpulan, dan menganalisis kesimpulan atau 

generalisasi untuk mendapatkan bukti yang dapat menolak atau menunjang 

kesimpulan tersebut. 

 

5) Pertanyaan sintesis  

Pertanyaan yang tidak mengharuskan adanya jawaban yang benar akan 

tetapi jawaban yang akan mempunya lebih banyak variasi dengan cara 

menggambarkan kemampuan menghasilkan bahan komunikasi yang asli, 
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kemampuan membuat prediksi, serta kemampuan memecahkan 

permasalahan. 

6) Pertanyaan evaluasi. 

Pertanyaan yang menggambarkan jawaban yang diinginkan adalah 

pemecahan masalah, ide-ide, tanggapan berdasarkan isu, berdasarkan 

criteria tertentu yang dipergunakannya. Dikarenakan criteria setiap orang 

berbeda-beda, maka akan diperoleh pula jawaban yang berbeda-beda pula. 

Sedangkan penilaian problem posing dalam ranah afektif lebih pada 

performance yang diharapkan adanya aspek menerima atau memperhatikan, aspek 

merespons, aspek menghargai, mengorganisasikan nilai dan mewatak. 

Kesimpulan dari ulasan problem posing diatas bahwa problem posing 

adalah pengajuanmasalah yang dapat memotivasi siswa untuk berfikir kritis, 

dialogis, kreatif serta interaktif. 

 

2.1.10 Sintak Pembelajaran Kooperatif TipeJigsaw Berbasis Problem Posing 

Langkah – langkah 
pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw 

Langkah – langkah 
pembelajaran Problem 

Posing 

Langkah pembelajaran 
Kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis Problem 
Posing 

1. Siswa dibagi atas 

beberapa kelompok 

(tiap kelompok 

anggotanya 4-6 

orang) 

2. Materi pelajaran 

diberikan kepada 

siswa dalam bentuk 

1. Guru menjelaskan 

materi pelajaran 

kepada para siswa. 

Penggunaan alat 

peraga untuk 

memperjelas konsep 

sangat disarankan. 

2. Guru 

9. Siswa dibagi atas 

beberapa kelompok 

(tiap kelompok 

anggotanya 4 sampai 6 

orang yang heterogen) 

10. Materi pelajaran 

diberikan kepada 

siswa dalam bentuk 
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teks yang telah 

dibagi-bagi menjadi 

beberapa sub bab. 

3. Setiap anggota 

kelompok membaca 

sub bab yang 

ditugaskan dan 

bertanggung jawab 

untuk 

mempelajarinya. 

4. Anggota dari 

kelompok lain yang 

telah mempelajari sub 

bab yang sama 

bertemu dalam 

kelompok-kelompok 

ahli untuk 

mendiskusikannya. 

5. Setiap anggota 

kelompok ahli 

tersebut  setelah 

kembali ke 

kelompoknya 

bertugas mengajar 

teman-temannya. 

6. Pada pertemuan dan 

diskusi kelompok 

asal siswa dikenai 

berupa tugas 

individu. 

 

memberikanlatihan 

soal secukupnya. 

3. Siswa diminta 

mengajukan 1 atau 2 

buah soal yang 

menantang, dan siswa 

yang bersangkutan 

harus mampu 

menyelesaikannya. 

Tugas ini dapat pula 

dilakukan secara 

kelompok. 

4. Pada pertemuan 

berikutnya, secara 

acak, guru menyuruh 

siswa untuk 

menyajikan soal 

temuannya di depan 

kelas. Dalam hal ini, 

guru dapat 

menentukan siswa 

secara selektif 

berdasarkan bobot soal 

yang diajukan oleh 

siswa. 

5. Guru memberikan 

tugas rumah secara 

individual. 

 

teks yang telah dibagi-

bagi menjadi beberapa 

sub bab. 

11. Setiap anggota 

kelompok membaca 

sub bab yang 

ditugaskan dan 

bertanggung jawab 

untuk mempelajarinya. 

12. Anggota dari 

kelompok-kelompok 

yang telah 

mempelajari sub bab 

yang sama bertemu 

dalam kelompok-

kelompok ahli untuk 

mendiskusikannya. 

13. Setiap kelompok 

diminta mengajukan 1 

atau 2 buah soal yang 

menantang, dan 

kelompok yang 

bersangkutan harus 

mampu 

menyelesaikannya.  

14. Anggota dari 

kelompok ahli yang 

telah mempelajari sub 

bab dan sudah 

membuat soal yang 

menantang kembali 
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pada kelompok asal 

bertugas mengajar 

teman-temannya dan 

memberi contoh soal 

dan dijelaskan cara 

mengerjakannya. 

15. Pada pertemuan 

berikutnya, secara 

acak, guru menyuruh 

siswa untuk 

menyajikan soal 

temuannya di depan 

kelas. Dalam hal ini, 

guru dapat 

menentukan siswa 

secara selektif 

berdasarkan bobot soal 

yang diajukan oleh 

siswa. 

16. Siswa mengerjakan tes 

individu atau 

kelompok. 

 

2.1.11 Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Berbasis 

Problem Posing 

Contoh implementasi pembelajaran jigsaw berbasis problem posing 

berdasarkan komponen-komponen model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

pendekatan problem posing yang telah disebutkan adalah sebagai berikut: 

SK  :menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
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KD  : menjumlahkan pecahan 

Indikator  : menjumlahkan pecahan berpenyebut sama 

1. Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 4 sampai 6 

orang yang heterogen) 

Guru  

Guru membentuk kelompok secara heterogen tiap kelompok anggotanya 4-6 

siswa dan guru menjelaskan aturan main model pembelajaran jigsaw berbasis 

problem posing. 

Siswa  

Siswa menempati kelompok yang sudah dibentuk oleh guru dan 

melaksanakan aturan yang sudah dijelaskan guru. 

2. Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalm bentuk teks yang telah dibagi-

bagi menjadi beberapa sub bab. 

Guru 

Guru membagi kelompok materi yang sudah disediakan guru 

Siswa  

Siswa menerima materi yang sudah dibagi oleh guru 

3. Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan dan bertanggung 

jawab untuk mempelajarinya. 

Guru  

Guru memantau dan membimbing siswa dalam mempelajari materi 

Siswa  

Siswa secara individu mempelajari materi yang sudah dibagi oleh guru. 
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4. Anggota dari kelompok-kelompok yang telah mempelajari sub bab yang sama 

bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikannya. 

Guru  

Menginstruksikan kepada siswa yang mempunya materi sama bertemu dalam 

kelompok ahli 

Siswa  

Siswa berkumpul dengan temannya sesuai dengan sub materi yang sudah 

dibagikan 

5. Setiap kelompok diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang menantang, 

dan kelompok yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya. 

Guru  

Guru menyuruh siswa membuat soal yang menantang 

Siswa  

Membuat soal yang sekiranya menantang dan kunci jawaban secara 

kelompok. 

6. Anggota dari kelompok ahli yang telah mempelajari sub bab dan sudah 

membuat soal yang menantang kembali pada kelompok asal bertugas 

mengajar teman-temannya dan member contoh soal dan dijelaskan cara 

mengerjakannya. 

Guru 

Menyuruh siswa kembali ke kelompok asal dan menyuruh siswa menjelaskan 

kepada teman-temannya. 
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Siswa  

Siswa menjelaskan kepada teman-temannya sesuai dengan materi yang 

dipelajari dikelompok ahli. 

7. Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh siswa untuk 

menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, guru dapat 

menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot soal yang diajukan oleh 

siswa. 

Guru 

Menyuruh siswa secara individu membuat soal yang menantang sebagai tugas 

rumah 

Siswa  

Siswa membuat tugas rumah  

8. Siswa mengerjakan tes secara individu 

Guru  

Membagikan lembar untuk menulis soal yang menantang sekaligus 

jawabannya. 

Siswa  

Mengerjakan perintah yaitu membuat soal yang menantang dan jawabannya 

di lembar yang sudah disediakan. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Hasil penelitian yang relevan dilakukan oleh Taufiq (2009) dengan judul 

Pembelajaran Jigsaw Berbasis Problem Posing untuk Meningkatkan 
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Keterampilan Menyelesaikan Soal Cerita Operasi Hitung Bilangan Bulat Siswa 

SD Islam Sabilillah Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pembelajaran jigsaw berbasis problemposing yang dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung bilanganbulat 

Siswa kelas VC SD Islam Sabilillah Malang. Permasalahan yang terdapat di SD 

yang diteliti adalah bentuk pembelajaran yang diterapkan di sekolah masih 

konvensional. Guru lebih banyak mendominasi kegiatan belajar mengajar. Siswa 

hanya mendengar, memperhatikan contoh yang diberikan guru, kemudian 

mengerjakan latihan soal. Bentuk pembelajaran seperti ini kurang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruk sendiri  pengetahuannya, 

akibatnya siswa hanya bekerja secara prosedural. Siswa tidak diberi kesempatan 

untuk membuat sendiri penyelesaian soal cerita operasi hitung campuran 

bilanganbulat,  sehingga apabila siswa dihadapkan pada soal cerita dalam bentuk 

yang lain, maka siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Untuk itu 

digunakan model pembelajaran Jigsaw berbasis problem posing untuk mengatasi 

permasalahan tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran bilanganbulat 

dengan strategi jigsaw berbasis problemposing, menunjukkan adanya  

peningkatan dari tindakan I ke tindakan II pada (a) skor rata-rata tes akhir dari 

 80,67 menjadi 94,67 (b) rata-rata persentase siswa yang mendapat skor ≥ 76  dari 

78,34% menjadi 93,33 % (c) rata-rata skor tes akhir subyek penelitian dari 82,5 

menjadi 90 (d) persentase aktivitas peneliti dari 87,5 % menjadi 95,5 % (e) 

persentase aktivitas belajar siswa dari 89,73 % menjadi 96,10 %, (2) merumuskan 
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ulang soal cerita utama menjadi dua soal cerita yang lebih sederhana, ternyata 

dapat memudahkan siswa dalam memahami  masalah yang ada dalam soal cerita 

sehingga  memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung 

bilanganbulat, (3) ternyata terjadi  kerjasama  yang baik dalam kelompok yang 

siswanya heterogen dari sisi kemampuan dalam hal (a) merumuskan ulang soal 

utama menjadi dua soal yang lebih sederhana, (b) mencari langkah-langkah dalam 

menyelesaikan dua soal cerita, (c) memberikan penjelasan penyelesaian soal cerita 

kepada anggota kelompoknya. 

Menurut Anggarini (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas VI dalam pengerjaan 

hitung campuran melalui model kooperatif tipe jigsaw di SDN 1 Sedayugunung 

Tulungagung”  yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas VI dalam pengerjaan hitung campuran melalui 

model kooperatif tipe jigsaw di SDN 1 Sedayugunung Tulungagung. Diketahui 

adanya permasalahan dalam pembelajaran, yaitu nilai rata-rata hasil evaluasi 

siswa pada pokok bahasan operasi hitung campuran 56,67, rasa sosial di antara 

siswa sangat kurang, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran tidak bervariasi. 

Dari data awal tersebut setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dapat dilihat 

bahwa Dari hasil penelitian menunjukkan hasil belajar matematika pada siswa 

kelas VI dalam pengerjaan hitung campuran melalui model kooperatif tipe jigsaw 

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diketahui dari nilai tes siswa, pada 

pra tindakan siswa yang mencapai KKM 33%, pada siklus I 67%, dan pada siklus 
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II 100%. Sedangkan aktivitas belajar siswa pada siklus I kriteria dominan yang 

muncul cukup, dan pada siklus II baik 

Menurut Alianto ( 2011) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peningkatkan Aktifitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui  Model Problem 

PosingPada Pembelajaran Matematika Kelas V SD Negeri  Wonorejo 01 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar”  yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

pelaksanaan model problem posing  padamatapelajaranmatematika dan untuk 

mendeskripsikan penerapan model problem posing  dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa menunjukkan hasil bahwa Penerapan model problem posing dapat 

meningkatkan  keaktifan belajar matematika siswa dan penerapan  model problem 

posing dapat meningkatan hasil belajar matematika siswa dari data awal adalah 17 

siswa (48,6%) yang mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM 

) yitu 65 menjadi sebagian besar siswa telah mencapai ketuntasan belajar yaitu 

85,7%. Temuan lain dalam penelitian ini adalah siswa lebih mudah memahami 

materi pelajaran. Oleh karena itu, peneliti menyarankan sebaiknya dilakukan 

penelitian sejenis pada konsep-konsep matematika yang lain untuk mengetahui 

apakah penelitian ini dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika 

siswa. 

Berdasarkan berbagai sumber penelitian di atas, maka dapat dijadikan 

acuan peneliti dalam kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

berbasis proplem posing pada siswa kelas IV SD Negeri Miroto 02 Semarang 

Tengah. 
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2.3 KerangkaBerfikir 

Dari kerangka teori yang telah dibahas, ditetapkan kerangka berpikir 

sebagai berikut: 

Berdasarkan dari data awal  dari hasil wawancara dengan kolaborator 

bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab dari belum optimalnya 

pembelajaran matemtaika diantaranya cara guru dalam mengajar masih terbilang 

sederhana, membosankan  dan pembelajaran masih terpusat pada guru sehingga 

pembelajaran terkesan tidak menarik, siswa dalam meraih hasil akhir kurang 

optimal. 

Untuk mengajarkan matematika diperlukan metode dan model yang tepat 

yakni metode dan model yang didalamnya melibatkan aktivitas siswa untuk 

berlatih secara maksimal. Agar suasana pembelajaran lebih hidup dan siswa lebih 

semangat dalam belajar matematika maka diperlukan model salah satu 

pembelajaran inovatif yaitu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis 

problem posing.  

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis 

problem posing diharapkan siswa lebih aktif untuk bertanya dengan mencari 

informasi dan meningkatkan pemahaman konsep matematika, selain itu 

diharapkan dapat membantu proses sosialisasi para siswa dengan teman 

sebayanya. serta yang paling penting siswa dapat memperoleh hasil yang optimal. 

Adapun alur dari kerangka berfikir diatas adalah sebagai berikut: 



72 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal sesuai identifikasi masalah: 
1. Pembelajaran masih berpusat pada guru, guru kurang variatif dalam memilih 

model pembelajaran. 
2. Siswa yang pintar (ahli) dan siswa yang berkemampuan rendah tidak diberi 

kesempatan oleh guru untuk bertukar pikiran. 
3. Siswa tidak diberi kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pertanyaan. 
4. Motivasi dan keaktivan siswa sangat kurang dalam mengikuti pembelajaran 
5. Hasil belajar dan tingkat pemahaman siswa rendah

Kualitas pembelajaran matematika meningkat 

1. Keterampilan guru meningkat 
2. Aktivitas siswa meningkat 
3. Hasil belajar meningkat 

Kondisi akhir sesuai identifikasi masalah: 
1. Pembelajaran berpusat pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran. 
2. Siswa yang pintar (ahli) dan siswa yang berkemampuan rendah terjadi 

interaksi atau tukar pikiran dalam pembelajaran 
3. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pertanyaan. 
4. Motivasi dan keaktivan siswa meningkat dalam mengikuti pembelajaran 
5. Hasil belajar dan tingkat pemahaman siswa meningkat 

Pelaksanaan tindakan 
Melalui langkah - langkah pendekatan Jigsaw berbasis problem posing 

Gambar 2.1 
Bagan Kerangka Berpikir 
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2.4 HipotesisTindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dipaparkan maka diambil 

hipotesis tindakan sebagai berikut: 

Dengan menggunakan Model Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis 

problem posingdalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas 

siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Miroto 02 

sehingga dapat disimpulkan melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw berbasis problem posing hasil belajar siswa meningkat seiring 

meningkatnya minat siswa dalam pembelajaran matemtaika. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas.Arikunto (2009) menyatakan PTK adalah suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama. Pelaksanaan PTK ini melalui 4 tahapanyaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.Model dan penjelasan 

masing-masing tahapan adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

(Arikunto,dkk,2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif antara guru 

dengan pihak-pihak lain sebagai upaya bersama untuk mewujudkan perbaikan 
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yang diinginkan. Adapun prosedur / langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan tahapan sebagai berikut : 

3.1.1 TahapPerencanaan 

Tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto,2009). 

Menurut Arikunto (2006), perencanaan menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana tindakan itu dilaksanakan. 

Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menelaah materi dalam pelajaran Matematika kelas IV yang terdapat dalam 

KTSP serta menelaah indikator. 

2) Menyusun RPP sesuai dengan materi, indikator, dan model pembelajaran 

yang telah ditetapkan yaitu model pembelajaran jigsaw berbasis problem 

posing 

3) Menyiapkan materi-materi atau konsep untuk dipelajari siswa 

4) Menyiapkan soal-soal atau alat evaluasi berupa tes tertulis 

5) Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 

6) Menyiapkan lembar observasi bagi guru dan siswa untuk mengamati 

keterampilanaktivitas  guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

7) Menyiapkan lembar angket untuk mengetahui respons siswa terhadap 

pembelajaran. 
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3.1.2 Tahap Pelaksanaan tindakan 

Menurut Arikunto (2006), pelaksanaan tindakan yaitu implementasi atau 

penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenai tindakan kelas. Dalam 

pelaksanaan tindakan PTK ini direncanakan dalam dua siklus.Siklus kedua 

dilaksanakan guna memperbaiki kekurangan yang terdapat pada siklus pertama. 

Dan bila masih diperlukan akan dilaksanakan siklus berikutnya untuk mengatasi 

kekurangan pada siklus kedua hingga tercapai indikator yang telah ditentukan. 

3.1.3 Tahap Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto,2009). Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati kegiatan 

belajar mengajar. Terutama keterampilan guru dan aktifitas siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif yaitu 

model pembelajaran jigsaw berbasis problem posingselama proses pembelajaran 

berlangsung. 

3.1.4 Tahap Refleksi 

Menurut Poerwanti (2008), refleksi adalah perenungan kembali atas apa 

yang telah dilakukan untuk dijadikanpedoman perbaikan bagi aktivitas 

selanjutnya. Sedangkan menurut Arikunto (2009), refleksi merupakan kegiatan 

untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi dan sudah dilakukan. 

Dalam kegiatan refleksi peneliti mengkaji keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw berbasis problem posing dan menganalisa apakah sudah sesuai dengan 
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indikator pada siklus pertama. Setelah itu bersama dengan tim kolaborasi  

menentukan dan membuat tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Perencanaan dalam siklus 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan  

1) Menyusun RPP matematika 

2) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran, mempersiapkan 

soal-soal. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja 

siswa 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktifitas siswa. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru melaksanakan apersepsi 

2) Guru menyampaikan tujuan dan memberikan motivasi kepada 

siswa  

3) Guru mengulang sekilas mengenai materi yang telah lalu 

4) Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan 

modelpembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis problem 

posing. 
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5) Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. 

Penggunaan alat peraga untuk memperjelas konsep. 

6) Guru memberi latihan soal secukupnya 

7) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 

4 sampai 6 orang yang heterogen) 

Eksplorasi 

8) Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang 

telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab. 

9) Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan dan 

bertanggung jawab untuk mempelajarinya. 

10) Anggota dari kelompok-kelompok yang telah mempelajari sub 

bab yang sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk 

mendiskusikannya. 

11) Setiap kelompok diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang 

menantang, dan kelompok yang bersangkutan harus mampu 

menyelesaikannya.  

Elaborasi 

12) Anggota dari kelompok ahli yang telah mempelajari sub bab dan 

sudah membuat soal yang menantang kembali pada kelompok 

asal bertugas mengajar teman-temannya dan member contoh soal 

dan dijelaskan cara mengerjakannya. 

Konfirmasi 
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13) Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh siswa 

untuk menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, 

guru dapat menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot 

soal yang diajukan oleh siswa. 

14) Pemberian tindak lanjut. 

3.2.1.3 Observasi  

1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran koopertaif tipe jigsaw 

berbasis problem posing 

2) Melakukan  pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran koopertaif tipe jigsaw 

berbasis problem posing 

3.2.1.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

1  

Apakah dalam siklus 1 pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

pembelajaran dengan Model Pembelajaran Jigsaw berbasis 

problem posing apa belum dan apakah dengan menggunakan 

Model Pembelajaran Jigsaw berbasis problem posing kemampuan 

siswa sudah meningkat? 

2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1 

Menuliskan daftar masalah yang masih belum terselesaikan yang 

ada pada siklus 1 
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3) Merencanakan tindak lanjut untuk siklus 2  

Merencanakan siklus 2 untuk menyelesaikan masalah yang belum 

terselesaikan pada siklus 1 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan  

1) Menyusun RPP matematika 

2) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktifitas siswa. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru melaksanakan apersepsi 

2) Guru menyampaikan tujuan dan memberikan motivasi kepada 

siswa  

3) Guru mengulang sekilas mengenai materi yang telah lalu 

4) Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan 

modelpembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis problem posing. 

5) Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. Penggunaan 

alat peraga untuk memperjelas konsep. 

6) Guru memberi latihan soal secukupnya 

Eksplorasi 

7) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 4 

sampai 6 orang yang heterogen) 
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8) Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalm bentuk teks yang 

telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab. 

9) Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan dan 

bertanggung jawab untuk mempelajarinya. 

10) Anggota dari kelompok-kelompok yang telah mempelajari sub bab 

yang sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk 

mendiskusikannya. 

11) Setiap kelompok diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang 

menantang, dan kelompok yang bersangkutan harus mampu 

menyelesaikannya.  

Elaborasi 

12) Anggota dari kelompok ahli yang telah mempelajari sub bab dan 

sudah membuat soal yang menantang kembali pada kelompok asal 

bertugas mengajar teman-temannya dan member contoh soal dan 

dijelaskan cara mengerjakannya. 

Konfirmasi 

13) Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh siswa 

untuk menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, 

guru dapat menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot 

soal yang diajukan oleh siswa. 

14) Pemberian tindak lanjut 

3.2.2.3 Observasi 
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1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran koopertaif tipe jigsaw 

berbasis problem posing 

2) Melakukan  pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran koopertaif tipe jigsaw 

berbasis problem posing 

3.2.2.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

2 

Apakah dalam siklus 2 pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis problem posing apa 

belum dan apakah dengan menggunakan Model Pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw berbasis problem posing kemampuan siswa 

sudah meningkat? 

2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua 

3) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya 

bila diperlukan, jika tidak dipelukan melanjutkan siklus berikutnya, 

membuat kesimpulan apakah PTK sudah berhasil atau belum. 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan kepada seluruh siswa kelas IV 

sebanyak 30 siswa.Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Miroto 02 Semarang 

Tengah, tetapi subjek penelitian ini adalah guru kelas dan 6 siswa yang 

berkemampuan kognitif rendah. Alasan penunjukan subyek penelitian tersebut 



83 
 

 
 

berdasarkan pendapat Sukajati (57:2008) bahwa subyek penelitian dilakukan 

terhadap siswa yang mempunyai tingkat kesalahan paling banyak ( nilai yang 

rendah) pada tes awal, alasan penunjukan subyek penilitian juga tidak hanya 

berdasarkan banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa pada saat mengerjakan 

tes awal, tetapi juga mempertimbangkan kemudahan subyek dalam berkomunikasi 

dengan peneliti saat mengikuti pembelajaran. 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Miroto 02 yang berada di Semarang 

Tengah.Berdasarkan refleksi awal, kualitas pembelajaran Matematika seperti 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa masih kurang.Maka 

dilakukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran Matematika melalui 

JigsawBerbasis Problem Posing. 

 

3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Jenis Data 

3.5.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa kemampuan siswa 

menyelesaikan soal dalam matematika. 

3.5.1.2 Data Kualitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, dan wawancara. 
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3.5.2 Sumber Data 

1 Siswa  

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, hasil evaluasi 

dan wawancara guru. 

2 Guru  

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipejigsaw berbasis problem posing 

3 Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa nilai tes awal sebelum dilaksanakan tindakan 

dan juga nilai tes akhir setelah tindakan. 

 

4 Catatan lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data aktivitas siwa dan keterampilan guru dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan modelpembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw berbasis problem posing. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpuilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, tes, dokumentasi dan juga wawancara. 
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3.5.3.1 MetodeObservasi 

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti 

atau kolabaratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan 

selama penelitian (Gulo, 2007). 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktifitas 

siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif tipejigsaw berbasis problem posing.Observer mengamati 

dan mencatat secara teliti dan sistematis gejala-gejala atau fenomena yang terjadi 

di dalam kelas.Utamanya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. 

3.5.3.2 Metode Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008). 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah disampaikan dalam kegiatan pembelajaran 

matematika.Soal yang digunakan untuk tes formatif dalam penelitian ini adalah 

pilihan ganda. 

3.5.3.3 Metode Dokumentasi 

Sugiyono (2007) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu yang  berbentuktulisan, gambar, atau karya-karya 

monumentaldari seseorang. 
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Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendokumentasikan 

keterampilan guru dan juga aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajarankooperatif tipe jigsaw 

berbasis problem posing. Dokumentasi yang digunakan berupa foto-foto kegiatan 

pembelajaran.Meliputi aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam pembelajaran. 

3.5.3.4 Metode Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan 

tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang 

melengkapi kata-kata secara verbal (Gulo, 2007). 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon guru 

dan siswa terhadap pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw berbasis problem posing 

 

3.5.3.5 Metode Catatan Lapangan. 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007), catatan lapangan 

merupakancatatan tertulis tentangapa yang didengar, dilihat, dialami, dan 

dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam 

penelitian kualitatif.  

Catatan lapangan merupakan catatan yang berisikan hal-hal yang terjadi 

selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir.Catatan lapangan 

tersebut bertujuan untuk membantu peneliti apabila menemui kesulitan dan 



87 
 

 
 

sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan agar guru dapat melakukan 

refleksi. 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.6.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa diukur dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan rerata atau mean dan 

dipaparkan dalam bentuk presentase. 

Adapun langkah-langkah penyajian data kuantitatif adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor =  x 100 

(Poerwanti, 2008: 6-15) 

Dimana:  

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

S  = skor teoritis. 

2) Menentukanmean/rata-rata nilai hasil belajar 

Nilai rata-rata       
  

 

(Aqip, 2010: 40) 

3) Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, peneliti menggunakan 

rumus sebagai berikut menurut Aqib (2009: 41) 
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∑
∑  100% 

Keterangan: 

p = persentase ketuntasan belajar 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa, 

nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi 

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakan dalam 

pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal  nilai ketuntasan peserta tes dapat 

menggunakan pedoman yang ada. Depdiknas RI atau beberapa sekolah biasanya 

telah menentukan batas minimal siswa dikatakan tuntas menguasai kompetensi 

yang dikontrakan (Poerwanti, dkk. 2008: 6-16).Pada penelitian kali ini, telah 

ditetapkan batas minimal siswa yaitu:  yang ditentukan oleh sekolah yang 

dikategorikan kedalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan SDN Miroto 02 Kelas IV Tahun Ajaran 2011/2012 

Kriteria Ketuntasan 

Individual 

Kriteria Ketuntasan 

klasikal 
Klasifikasi 

≥ 65 ≥ 85% Tuntas 

< 65 <85% Tidak Tuntas 

 

(KKM SDN Miroto 02) 
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3.6.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa hasil observasi aktifitas siswa dan keterampilan guru 

dalam pembelajaranmatematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw berbasis problem posingserta wawancara dan catatan lapangan yang 

dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Dalam (Poerwanti, dkk:6-9) menerangkan cara untuk mengolah data skor 

untuk aktivitas siswa dan keterampilan guru sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terrendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori ( sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Jika:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Q2 = median  

Letak Q2 = ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 
( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

 
 ( n +1 ) untuk data 

ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 
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Letak Q3 =  (n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 
 
 ( n +1 ) untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T 

Maka akan didapat : 

Tabel 3.2 

Kriteria Kategori Tingkat Keberhasilan  

Kriteria Kentututasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

(Heryanto, 2008: 5.3) 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Keberhasilan model pembelajaran jigsaw berbasis problem posing dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SDN Miroto 

02 Semarang dilihat dari kriteria sebagai berikut: 

3. Aktifitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran jigsaw berbasis problem posing meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik. 

4. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran jigsaw berbasis problem posing meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik. 

5. 85% siswa kelas kelas IV SDN Miroto 02 Semarang mengalami ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥65 dalam pembelajaran matematika. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan data observasi keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar dalam pembelajaran matematika melalui Jigsaw berbasis 

problem posing pada siswa kelas IV SDN Miroto 02 Semarang diperoleh data 

sebagai berikut:  

4.1.1. Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I  

4.1.1.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran siklus I Pertemuan I 

4.1.1.1.1 Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan siklus I pertemuan I sebagai 

berikut: 

a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

serta menetapkan indikator dari mata pelajaran matematika. 

b. Menelaah materi pembelajaran matematika kelas IV serta menelaah indikator 

bersama tim kolaborasi. 

c. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran Jigsaw Berbasis Problem posing. 

d. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran berupa kertas lipat. 

e. Membuat ringkasan materi yang mudah dipahami oleh siswa. 

f. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 
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g. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati guru, aktivitas siswa serta 

catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui Jigsaw Berbasis 

Problem posing 

4.1.1.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada:  

Nama Sekolah  : SDN Miroto 02 Semarang  

Hari/Tanggal  : Senin dan Rabu/ 8 dan 10 Oktober 2012  

Kelas / Semester : IV/ 1 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

Uraian kegiatan:  

Siklus I dilaksanakan dalam 2 pertemuan, dengan masing-masing 

pertemuan terdiri dari empat kegiatan yaitu pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan 

inti dan kegiatan akhir. 

Siklus I Pertemua I 

a. Pra kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan ± 5 menit dimulai pukul 07.00 WIB guru 

memasuki kelas dan mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk dibangku 

masing-masing, dilanjutkan dengan meminta ketua kelas NA untuk memimpin 

doa. Guru melakukan presensi secara klasikal dengan bertanya kepada siswa 

“Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini?”.Siswa menjawab “masuk 

semua pak”. Guru mengecek kesiapan siswa dengan menanya bertanya kabar 

kepada semua siswa “Bagaimana kabarnya hari ini?” Semua siswa menjawab 

“Baik pak” dan guru meminta siswa untuk menyiapkan alat tulis kepada semua 
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siswa, dengan bertanya kepada siswa “Sudah siapkah belajar hari ini?” semua 

siswa menjawab “Siap pak”. 

b. Kegiatan Awal 

Memberikan Permasalahan Kontekstual 

Pada kegiatan awal dilakukan dengan waktu ± 10 menit, guru melakukan 

apersepsi dengan mengingatkan kembali tentang pecahan di pertemuan 

sebelumnya, dengan bertanya kepada siswa “masih ingatkah kalian dengan materi 

pecahan di pelajaran kemarin?” sebagian siswa menjawab “masih pak” dan 

terdapat juga yang menjawab “diam”. Guru kemudian menuliskan materi yang 

akan dipelajari dipapan tulis yaitu Penjumlahan pecahan, dilanjutkan dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru mengawali 

pembelajaran dengan memberikan permasalahan kontekstual sebagai langkah 

eksplorasi siswa terhadap materi yang akan disampaikan sebagai berikut “anak-

anak bapakmempunyai sebuah kue bolu. Bapak  memotongnya menjadi empat 

bagian yang sama besar. Setelah itu bapak akan memberikan pada kakak satu 

bagian, tapi setelah itu kakak masih merasa belum kenyang sehingga dia meminta 

satu bagian lagi, berapakah jumlah bagian kue bolu yang didapat  kakak 

sekarang?” 

Siswa memahami Permasalahan Kontekstual 

Guru menjelaskan permasalahan tersebut kepada siswa, kemudian siswa 

diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut sebagai langkah eksplorasi 

guru dalam pembelajaran. Dari hasil jawaban siswa, sebagian besar menjawab 
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dengan cara menggambar kemudian gambar dibagi menjadi 4 yang selanjutnya 2 

bagian diarsir. 

 

 

 

Gambar 4.1 
Pengerjaan siswa yang menyatakan  
 
Terdapat beberapa siswa yang tidak mencari penyelesaian permasalahan. 

FTL maju untuk mengerjakan permasalahan tersebut, dengan jawaban seperti 

gambar diatas, saat FTL diminta untuk menjelaskan jawaban tersebut, FTL tidak 

dapat menjawab. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada semua siswa 

untuk menjawab semua siswa tidak ada yang menjawab dan samar – samar ada 

yang menjawab 2.Karena tidak ada yang menjawab, guru meminta siswa untuk 

berkelompok dengan ketentuan kelompok dipilih oleh guru secara heterogen. 

Guru memberi petunjuk langkah-langkah pembelajaran jigsaw berbasis problem 

posing. 

c. Kegiatan Inti 

Pembentukan kelompok diskusi, siswa menentukan strategi 

Kegiatan inti berlangsung ± 35 menit, siswa diminta untuk berkelompok yang 

beranggotakan 6 orang, dengan ketentuan kelompok yang sudah dibentuk oleh 

guru secara heterogen pada kelompok asal.Siswa diminta waktu 1 menit untuk 

berkumpul dengan kelompok, suasana kelas menjadi ramai karenapenataan kursi 

dan meja. Guru kesulitan dalam mengkondisikan siswa dalam membentuk 

kelompok. Sehingga alokasi waktu dalam membentuk kelompok menjadi 
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lama.Setelah membentuk kelompok, guru memberikan materi yang sudah 

disiapkan untuk dipelajari, siswa melihat materi yang akan dipejari setelah itu 

salah satu siswa membagi materi tersebut dengan teman kelompoknya (asal). 

Kemudian siswa dari kelompok asal berpindah pada kelompok ahli dengan 

mencari teman yang mendapatkan materi yang sama. Adapun materi yang 

didiskusikan dikelompok ahli diurutkan dengan tema yaitu: 

1. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

2. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

3. Menjumlahkan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

4. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

5. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

6. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan desimal 

Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

Pada kelompok asal 

Siswa diberi waktu ± 7 menit untuk melihat keseluruhan materi adapun 

materinya sebagai berikut: 1) menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. 

2) menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. 3) 

Mengurangkan pecahan desimal dengan pecahan decimal. 4) menjumlahkan 

pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya. 5) menjumlahkan 

pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya. 6) menjumlahkan 

pecahan campuran dengan pecahan desimal. kemudia ketua kelompok membagi 

materi kepada anggota yang berjumlah 6 siswa dan setiap siswa mendapatkan satu 

materi yang berbeda dengan bimbingan guru dalam membagi agar adil dan 
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mengkaji materi serta siswa diberi waktu untuk mencari referensi lain berupa 

buku paket atau yang lainnya untuk menunjang dalam diskusi dikelompok ahli, 

selain itu siswa diberi waktu untuk mendalami materi yang didapat secara sekilas 

atau garis besarnya. 

Pada kelompok ahli 

Siswa diberikan waktu ± 20 menit untuk berdiskusi dikelompok ahli 

dengan membahas materi yang sudah diberikan guru pada kelompok asal, 

kemudian setelah siswa berkumpul dalam kelompok ahli dan berdiskusi, guru 

memberi kertas lipat untuk media siswa lebih memahami pecahan secara konkret. 

Setelah siswa berdiskusi guru memberi selembar kertas untuk digunakan siswa 

membuat soal dan jawabannya untuk membantu siswa dalam menerangkan 

nantinya dikelompok asal, soal dan jawaban dikerjakan bersama-sama dalam 

kelompok, setelah selesai membuat soal dan menulis jawabannya, siswa diminta 

berlatih menerangkan dikelompok ahli terlebih dahulu sebelum menerangkan 

nanti dikelompok asal adapun soal yang dibuat oleh kelompok ahli adalah sebagai 

berikut: 

Kelompok I  

Soal 

 +  =  … 

 

Jawaban  

   dan     

   

Digabung 
menjadi 
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Jadi  +  =    =  

 

 

Kelompok II 

Soal 

3  + 2   = … 

jawaban 

 

      dan 

 

  3      2   

 

Gambar 4.3  

Soal dan jawaban penjumlahan kelompok II 

Jadi 3  + 2   =  (3 + 2) (  +    = 5  

 

 

 

Kelompok III 

0,54 + 0,3 = …. 

0,5 4 
0,3 
–––– + 

Gambar 4.2 
Soal dan jawaban penjumlahan kelompok I 
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0,8 4 
 

 
 
 
 

 

Jadi 0,54 + 0,3 = 0,84 

 

Pada kelompok asal 

Setelah waktu diskusi dikelompok ahli yang ditentukan sudah habis siswa 

diminta kembali ke kelompok asal, siswa diberikan ± 20 menit untuk 

menerangkan dan diskusi dikelompok asal, guru menyuruh siswa yang 

mendapatkan materi pertama yaitu menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan 

biasa menjelaskan kepada temannya guru memperhatikan satu persatu siswa yang 

menerangkan pada temannya. 

Pada materi pertama didapatkan 3 dari 5 siswa yang menjelaskan kepada 

temannya masih membaca materi dan 2 siswa menerangkan tanpa membaca 

materi akan tetapi masih menggunakan bahasa yang belum runtut atau belum 

tertata rapi, dengan menjelaskan materi sebagai berikut: 

 

Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

1. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang 

sama 

o Dengan menggunakan gambar yang diarsir 

Contoh :  

Persatuan 4 + 0 = 4 

Persepuluhan5 + 3 = 8 

Ingat koma (,) harus lurus 

Satuan 0 + 0 = 0 
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Hasil diperoleh dengan melihat gambar 

Contoh :  

 
Gambar 4.4 

Hasil diperoleh dengan melihat gambar 

 

o Dengan menggunakan garis bilangan 

 

Contoh :  

 

 

 

 

Gambar 4.5 
Garis bilangan yang menyatakan  

Mulai dari nol (0) kekanan menuju  dan dilanjutkan  lagi, sehingga 

menjadi  atau . Garis tebal menggambarkan hasil akhir. 

2. Penjumlahanpecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang tidak 

sama 

Untuk mempelajari penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, pra 

syarat yang harus dikuasai siswa antara lain: penjumlahan pecahan berpenyebut 

sama, pecahan senilai, dan KPK. Berikut berbagai cara untuk mengajarkan 

penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama: 

a. Dengan menggunakan gambar yang diarsir 

Dapat dilihat bahwa ada pola hubungan yaitu pembilang dijumlah 

sedangkan penyebut tetap 
  =     =  

dan Digabung 
menjadi 

dan 

dan Digabung 
menjadi 

Penjumlahan yang menyatakan  dan  
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Contoh: +  =  

 

     

   +                 =            

 

Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka 

penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya 

dapat dicari dengan mencari KPK dari penyebutnya. Cara lain yang dapat 

digunakan yaitu dengan membuat daftar pecahan-pecahan senilai, contoh: 

=  =  =  =  =  

=  =  =  =  =  

Ketika siswa melihat daftar diatas maka siswa akan menemukan bahwa 

ada dua pecahan yang mempunyai penyebut sama. Ini membantu siswa 

menyadari, bahwa terdapat lebih dari satu pasang penyebut persekutuan untuk 

kedua pecahan. Salah satu pasangan (penyebutnya merupakan KPK dari kedua 

penyebut) dapat digunakan untuk menjumlah atau mengurangi pasangan pecahan 

yang tidak sama penyebutnya. Bila KPK sudah dipelajari selanjutnya model 

abstrak dapat dilakukan. Contoh: 

+  =  + =  +  =  

+  =  +  =  +  =  

b. Dengan menggunakan kertas yang dilipat 

Contoh: +  = ... 

KPK dari  2 dan 4 adalah 4, 

maka penyebutnya 4 

KPK dari  3 dan 5 adalah 15, 

maka penyebutnya 15 

dan  Digabung 
menjadi

Gambar 4.6 
Penjumlahan +  =  
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1
4

 
   

Gambar 4.7 

Menyatakan nilai dan  

Setelah masing-masing pecahan terbentuk, maka gabungkan bagian-bagian 

yang diarsir dengan cara kertas kedua dilipat dan hanya diperlihatkan pecahan -

an saja, kemudian tempelkan terua pada kertas yang pertama seperti berikut ini. 

 

 

 
1
4  

 

 

Gambar 4.8 

Penggabungan antara  dan  

Lipat sisa atau bagian yang tidak diarsir kebelakang dan kedepan Dengan 

ukuran yang sama dengan sisa yang ada. Dalam hal ini baik kertas pertama 

maupun kedua ikut dilipat. Lipatan diteruskan sampai semua kertas terlipat hanis 

dengan ukuran sama. Maka akan terlihat lipatan-lipatan yang menunjukkan 

penyebut persekutuan seperti gambar berikut ini: 

1
2

   

Panjang 
kertas 
sama dan 
warna 
kertas 
berbeda 

Kertas 
pertama 

Kertas 
kedua 

Kertas 
kedua 

Kertas kedua dilipat dan hanya diperlihatkan   annya 

atau diperlihatkan arsirannya saja 

Kertas 
pertama 

Sisa dari kertas ke ‐1 

Lipatan 
‐an digabung 

dengan –

andan di 

Sisa 
dilipat 



102 
 

 
 

 

 

1
2

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 
Lipatan kertas yang menyatakan  dan  

Buka lipatan-lipatan dari 2 kertas yang ada. Maka akan terlihat bahwa 

pecahan menjadi dan pecahan yang  masih tetap. Dari kegiatan ini siswa 

mendapat pengalaman bahwa 2 pecahan menjadi sama penyebutnya dan dari hasil 

penjumlahan akan terlihat: 

    

 

    

Gambar 4.10 

Hasil penjumlahan  dan  menggunakan kertas lipat 

pada materi kedua 3 siswa masih membaca materi dan 2 siswa tidak 

membaca materi adapun materi yang dijelaskan sebagai berikut: 

Penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

Sisa dilipat kebelakang 

dilipat dengan ukuran  an 

dilipat dengan ukuran  an 

hasil lipatan 
yang terakhir 
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Menjumlahkan dua bilangan desimal adalah menjumlahkanangka-angka 

yang nilai tempatnya samapada kedua bilangan tersebut. 

Adapun nilai tempat pada pecahan decimal dicontohkan pada bilangan 

berikut ini 

 

125,375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh penjumlahan pecahan decimal 

 

 

 

Cara I 

0,3 + 0,4 = … 

1. Mengubah pesahan decimal menjadi pecahan biasa  

+  =…. 

 
 
 
 

Perseribuan 

Perseratusan 

Persepulahan  

Satuan 

Puluhan 

Ribuan 
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Gambar 4.11 
Penjumlahan yang menyatakan 0,3 + 0,4 = … 

Jadi  
 

 +  =     =  
 

2.  Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan 

pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan 

 +  =     =  
3. Mengubah hasil menjadi pecahan desimal 

 = 0,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara II 

Bersusun ke bawah 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta nilai 

tempat. 

0,25 
0,42 
–––– + 
0,67 

 

Persatuan 5 + 2 = 7 

Persepuluhan2 + 4 = 6 

dan 
Digabung 
menjadi 



105 
 

 
 

 
 
 
 

 

pada materi ketiga siswa semuanya masih membaca materi dan bahasanya 

sesuai dengan apa yang ada dimateri, adapun materi yang dipelajari sebagai 

berikut: 

Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

Dalam pecahan campuran yang harus diperhatikan adalah bahwa di 
pecahan campuran ada 3 bilangan yaitu bilangan bulat, bilangan pembilang dan 

bilangan penyebut  
= bialngan bulat 

= bilangan pembilang 

= bilangan penyebut 

1. Penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama 
 
 
 
 
 
 
Contoh : 

2  + 1  = …. 
 
       
 
 
    2      1   

 

Ingat koma (,) harus lurus 

Satuan 0 + 0 = 0 
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   2     1 
 
 
 
 

2
4

1
4

3
4 

Gambar 4.12 
penjumlahan yang menyatakan 2   + 1  = ... 

Bagian yang diarsi digunting dan digabungkan kemudian dibandingkan 

dengan satu yang utuh maka akan diketahui ada 3 bagian yang diarsir dan 1 

bagian yang tidak terarsir. 

Jadi  

2  + 1  = ( 2 + 1 ) +   +   = 3  
 
 

2. Penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut tidak sama 

Contoh : 

2   + 3  = …. 

     

 

 

Diketahui ada 3 kotak 
yang utuh 
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 2       3   

 

 

 

 2      3 

    

 

3
4

2
3 

Gambar 4.13 
Gambar penjumlahan yang menyatakan 2   + 3  

Bagian yang diarsi digunting dan digabungkan kemudian dibandingkan 

dengan satu yang utuh maka akan diketahui hasilnya lebih dari satu. Selanjutnya 

proses penjumlahan dari   + seperti pada penjumlahan dengan berbeda 

penyebut. 

Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka 

penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya 

dapat dicari dengan mencari KPK dari penyebutnya. 

  +   =   
  

  +   
  

 =   +  =  

Jadi  

2   + 3  = ( 2 + 3 ) +   +   = 5 +   +  = 5  

KPK dari penyebut 4 dan 3 
adalah 12 maka penyebutnya 
dijadikan 12  
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        = 5 = 5 + 1+ = 6  

d. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir dilakukan dengan waktu ± 25 menit, dengan kegitan 

yang dilakukan antara lain: guru bersama siswa membuat kesimpulan, guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas, dan menyampaikan rencana pada pertemuan selanjutnya. 

4.1.1.1.1 Observasi 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika melalui 

JigsawBerbasis Problem posing siklus I pertemuan I diperoleh data sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

Data Aktivitas Siswa pada Siklus I pertemuan I 

No Nama 
Siswa 

Indikator yang diamati Jumlah Rata-
rata 

Katego
ri 1 2 3 4 5 6 7 

1 MZM 4 2 1 1 2 2 2 14 2 Cukup 
2 ADM 4 3 3 2 2 3 2 19 2.7 Baik 
3 HTA 4 3 3 3 2 3 3 21 3 Baik 
4 MFS 4 2 1 2 3 3 3 18 2.6 Baik 
5 PW 4 4 3 2 2 3 3 21 3 Baik 
6 SAA 4 3 2 2 2 2 2 17 2.4 Cukup 
Jumlah 24 17 13 12 13 16 15 110 15.7 

Baik Rata – rata 
Tiap 
Indikator 

4 2.8 2.2 2 2,2 2.7 2.5 18,3 2.6 
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Keterangan indikator yang diamati: 

1) Membaca, mempelajari dan memahami materi yang disediakan ( Visual Activities dan 

Mental Activities) 

2) Berdiskusi dalam kelompok kelompok ahli ( Oral Activities, Mental Activities, 

Listening Activities, dan Emotional Activities) 

3) Membuat dan menggunakan alat peraga (Motor Activities) 

4) Membuat dan Mengajukan pertanyaan (oral Activities) 

5) Menjelaskan materi pada kelompok asal ( Oral Activities, Mental Activities, Listening 

Activities, dan Emotional Activities) 

6) Menyelesaikan pertanyaan (Mental Activities) 

7) Menulis soal (Writing Activities dan Drawing Activities) 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus Ipertemuan I yang tertera pada 

tabel 4.3, dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran Matematika melalui Jigsaw 

Berbasis Problem posingdiperoleh jumlah rata-rata aktivitas siswa adalah 2,6 

dengan kategori baik. Siswa sudah siap  mengikuti pembelajaran, Membaca, 

mempelajari dan memahami materi yang disediakan, Berdiskusi dalam kelompok 

ahli, membuat dan menggunakan alat peraga, menjelaskan materi pada kelompok 

asal, membuat dan mengajukan pertanyaan, menyelesaikan pertanyaan, dan 

menulis soal. 

DalamMembaca, mempelajari dan memahami materi yang 

disediakanmemperoleh rata-rata skor 4 yang masuk pada kategori sangat baik. 

Siswa MZM, ADM, HTA, MFS, PW dan SAA memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan siswa-siswa tersebut 

membaca materi dengan baik, membaca buku referensi lain, membahasnya 

dengan teman dan bersikap tenang.  
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Dalam indikator aktivitas siswa yang kedua, yaitu Berdiskusi dalam 

kelompok ahlidiperoleh skor rata-rata 2,8 dengan kategori baik. Siswa PW 

mendapat skor 4 dengan kategori sangat baik.Hal ini ditunjukkan 

denganMengungkapkan pendapat dalam kelompok, bertanya pada teman satu 

kelompok, menjawab pertanyaan teman satu kelompok, menerima pendapat 

teman satu kelompok. Siswa ADM, HTA, dan SAA mendapatkan skor 3 dengan 

kategori baik. Mengungkapkan pendapat dalam kelompok, bertanya pada teman 

satu kelompok, menjawab pertanyaan teman satu kelompok. Sedangkan MZM 

dan MFS hanya memperoleh skor 2 dikarenakan hanyaMengungkapkan pendapat 

dalam kelompok, bertanya pada teman satu kelompok. 

Dalam Membuat dan menggunakan alat peraga memperoleh skor rata-rata 

2,2 dengan kategori cukup. Siswa ADM, HTA, dan PW mendapatkan skor 3 

dalam kategori baik ditunjukkan dengan ADM Siswa mengerti cara membuat alat 

peragaakan tetapi dia masih menyontoh temannya dalam membuat alat peraga, 

tepat dalam membuat alat peraga, mengetahui cara penggunaan alat peraga, 

sementara HTA dan PW mengerti cara membuat alat peragaakan sendiri, akan 

tetapi hasilnya kurang rapi tepat dalam membuat alat peraga, mengetahui cara 

penggunaan alat peraga, sedangkan SAA mendapat skor 2 dengan kategori cukup 

ditunjukkan dengan SAA bisa membuat alat peraga sendiri tetapi hasilnya kurang 

rapi, tepat dalam membuat alat peraga, dan tidak tahu cara penggunaannya. 

Sementara MZM dan MFS dia hanya bisa membuat alat peraga dengan 

mencontoh temannya, hasil alat peraga kurang rapi, tidak tepat serta tidak tahu 

cara penggunaannya. 
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Siswa dalam membuat soal dikelompok ahli dan mengajukan pertanyaan 

serta jawaban dalam kelompok asalmemperoleh skor rata-rata 2 dengan kategori 

cukup, ditunjukkan dengan siswa HTA yang mendapatkan skor 3 dengan kategori 

baik HTA berdiskusi membuat soal dikelompok ahli dan membuat penyelesaian 

jawaban, serta dapat memaparkan soal dan jawabannya, akan tetapi tidak 

menggunakan bahasa yang baik, ADM, MFS, PW, SAA mendapatkan sekor 2 

dapar dijabarkan karena ADM, PW, dan SAA berdiskusi membuat soal dan 

membuat jawaban dikelompok ahli akan tetapi tidak bisa menjelaskan soal serta 

jawaban pada kelompok asal. Sementara MZM memperoleh skor 1 ditunjukkan 

dia hanya ikut berdiskusi dikelompok ahli. 

Dalam menjelaskan materi pada kelompok asal siswa mendapatkan skor 

rata-rata 2,2 dengan kategori baik, ditunjukkan dengan MFS mendapatkan skor 3 

MFS menguasai materi yang dikaji bahasa yang digunakan siswa saat 

menjelaskan mudah dipahamimateri yang akan tetapi bahasa yang digunakan 

siswa tidak runtut siswa percaya diri saat menjelaskan, MZM, ADM, HTA, PW, 

dan SAA belum menguasai materi terlihat masih melihat materi, saat menjelaskan 

bahasa yang digunakan sama dengan materi, runtut dan percaya diri saat 

menjelaskan materi. 

Siswa dalam menyelesaikan soal mendapatkan skor rata-rata 2,7 dengan 

kategori baik, ADM, HTA, MFS, dan PW mendapatkan skor 3 Siswa 

menyelesaikan soal mudah dipahami, siswa menyelasaikan soal dengan runtut, 

bahasa yang digunakan belum sesuai kaidah, jawaban sesuai dengan soal yang 

telah dibuat, sedangkan MZM dan SAA mendapatkan skor 2 denga kategori 
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cukup karena MZM dan SAA menyelesaikan soal dengan runtut dan mudah 

dipahami akan tetapi bahasa yang digunakan belum sesuai dengan kaidah dan 

jawabannya tidak sesuai dengan soal atau salah. 

Indikator siswa yang terakhir adalah menulis soal mendapat skor rata-rata 

2,5 dengan kategori baik ditunjukkan dengan HTA, MS, dan PW mendapatkan 

skor 3 dengan kategori baik Siswa menulis soal, tulisan yang digunakan untuk 

menulis soal bisa dibaca, bahasa yang digunakan dalam menulis soal kurang 

dipahami, siswa dalam menulis soal terlihat rapi, sedangkan MZM, ADM dan 

SAA mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup ditunjukkan dengan MZM, 

ADM dan SAA menulis soal, soal bisa dibaca akan tetapi bahasa yang digunakan 

belum bisa dipahami dan belum terlihat rapi. 

Hasil Observasi Keterampilan Mengajar Guru 

Hasil observasi keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran 

Matematika melalui JigsawBerbasis Problem posing siklus I pertemuan I 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I 

No. Indikator Skor Kategori 
1 Keterampilan Membuka 4 Sangat baik 
2 Keterampilan Menjelaskan 3  Baik  
3 Keterampilan Bertanya 3 Baik 

4 KeterampilanMengajar Kelompok Kecil dan 
Perorangan 

3 Baik 

5 Keterampilan membimbing diskusi kelompok 3 Baik 

6 Keterampilan Mengelola Kelas 4 Sangat 
Baik 

7 Keterampilan Mengadakan variasi 4 Sangat 
Baik 

8 Keterampilan Memberi Penguatan 3 Baik 
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9 Keterampilan Menutup Pelajaran 1 Kurang 
10 Keterampilan menguasai bahan ajar 1 Kurang 

11 Keterampilan memilih materi yang berkualitas 2 Cukup  
12 Keterampilan memilih media yang berkualitas 3 Baik 

Jumlah  skor 34 
Baik Rata-rata 2,8 

 

Berdasarkan tabel 4.2menunjukkan bahwa hasil observasi keterampilan 

guru pada pembelajaran Matematika melalui Jigsaw BerbasisProblem posing 

siklus I pertemuan I, diperoleh jumlah skor 34, rata-rata 2,8 dengan kategori baik. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan pukul 07.00 WIB guru memasuki kelas dan 

mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk dibangku masing-masing. Guru 

melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan materi yang akan 

disampaikan.  Dalam memberikan penguatan, guru melakukan penguatan dengan 

berbagai cara yaitu memberikan penguatan verbal, penguatan non verbal, 

kemudian guru memberikan penguatan kepada siswa secara individu. Kegiatan 

pembelajaran diawali dengan mengajukan pertanyaan dari permasalahan 

kontekstual yang diberikan oleh guru.Guru juga memberikan tuntunan kepada 

siswa untuk memahami pertanyaan dari permasalahan, pertanyaan yang diberikan 

guru bersifat klasikal dan perseorang.Siswa diberikan kesempatan berpikir untuk 

memahami permasalahan.Kemudian, guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok untuk mempermudah pemberian tugas.Dalam pembentukan kelompok, 

siswa dibagi secara heterogen.Ketika kegiatan diskusi berlangsung, guru 
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membimbing siswa dengan berkeliling dan membantu siswa yang merasa 

kesulitan.Guru juga memberikan tugas individu sebagai pemantapan pemahaman 

materi para siswa. Berikut deskripsi hasil observasi keterampilan guru: 

Guru dalam membuka pelajaran memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan guru menyiapkan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran, antara lain dengan bertanya kepada siswa “sudah 

siapkah kalian belajar hari ini?” siswa menjawab “siap” dengan serentak. Guru 

melakukan apersepsi dengan meberi pertanyaan kepada siswa secara kontekstual 

sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Dari kegiatan apersepsi tersebut 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan materi yang akan 

dilakukan dengan menuliskan dipapan tulis. 

Dalam menyampaikan materi ajar guru memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan guru menggunakan permasalahan 

kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa dalam mengaitkan 

materi yang disampaikan, sehingga siswa dapat membayangkan permasalahan 

yang diberikan guru kepada siswa. Pembelajaran yang dilakukan guru dalam 

menyampaiakn materi ajar sistematis, memudahkan siswa dalam memahami 

materi. Guru memberikan contoh lain dan memberikan contoh cara 

pemecahannya. Guru mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi yaitu 

kalimat yang digunakan tidak jelas dan tidak komunikatif. 

Guru dalam mengajukan pertanyaan dari permasalahan kontekstual 

memperoleh skor 3 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

guru memberikan permasalahan kontekstual yang harus dipecahkan, guru 
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memberikan pertanyaan yang diberikan bersifat klasikal dan individu semua siswa 

berpikir untuk memahami dan memecahkan permasalahan. Guru menuntun 

pertanyaan yang terdapat pada permasalahan kontekstual dengan menggunakan 

kalimat sendiri, dengan tujuan untuk membantu siswa memahami permasalahan 

yang disampaiakan. Dalam menjelaskan pertanyaan siswa mengalami 

kebingungan, disebabkan kalimatyang digunakan guru tidak komunikatif dan sulit 

untuk dipahami oleh siswa. 

Guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok untuk 

memecahkan masalah kontekstual mendapat skor 2 dengan kategori cukup. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan guru memberikan kesempatan masing-masing 

kelompok untuk berpikir dalam mepelajari materi sendiri sesuai dengan materi 

yang sudah dibagi yang diberikan oleh guru dengan membantu jika mengalami 

kesulitan. Guru mendatangi masing-masing kelompok dan meminta agar semua 

anggota kelompok bekerja dengan memusatkan perhatian siswa dalam kelompok. 

Namun guru tidak dapat menyebarkan kesempatan partisipasi anggota kelompok 

dan tidak mencegah dominasi siswa dalam kegiatan berkelompok. 

Dalam membimbing siswa perseorang dalam memecahkan masalah 

memperoleh guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan guru melakukan pendekatan secara individu pada semua 

siswa, membantu tanpa pilih kasih jika terdapat siswa yang kesulitan, dan 

memberikan petunjuk dalam pengerjaan soal. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas, ditunjukkan 
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dengan guru sering bertanya kepada siswa “Siapa yang mau bertanya?, Siapa yang 

belum jelas?”. 

Guru dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif memperoleh skor 

2 dengan kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dengan jika terdapat siswa 

yang ramai, gaduh, bermain sendiri guru menegur siswa tersebut untuk tidak 

ramai lagi. Guru hanya membuat kelompok siswa disuruh mempelajari dan 

membuat soal serta dijawab sendiri. 

Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran guru memperoleh skor 4 

dengan kategori sangat baik.Guru sudah membuat RPP untuk pelaksanaan 

pembelajaran, guru menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

yaitu berupa kartu bilangan prima yang dipakai siswa untuk lembar kerja sebagai 

permodelan. Guru menyiapkan lembar kerja dan lembar evaluasi yang akan 

dikerjakan oleh siswa. 

Guru dalam melakukan pembelajaran yang bervariasi memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dalam proses pembelajaran, 

variasi suara guru dalam mengajar dapat keras, pelan, dan memberikan tekanan-

tekanan pada kalimat-kalimat yang penting yang penting. Guru selama proses 

pembelajaran, berkeliling kelas untuk mengkondisikan siswa. Guru mengalami 

kesulitan dalam memusatkan perhatian siswa kepada guru. Guru tidak 

menggunakan multi media dalam pembelajaran. 

Guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 3 

dengan kategori baik, hal tersebut ditunjukkan dengan guru melakukan penguatan 

secara individu melalui penguatan verbal dengan menyebut “pintar” kepada siswa 
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yang menjawab dan mau maju kedepan kelas. Guru melakukan penguatan non 

verbal ditunjukkan dengan meminta siswa untuk tepuk tangan kepada siswa yang 

benar jawabannya.  

Dalam memilih media pembelajaran guru memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dengan media yang digunakan guru 

sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu kertas lipat yang digunakan untuk 

memecahkan masalah pada pecahan. Media yang digunakan guru dapat 

menciptakan motivasi siswa, siswa senang saat menggunakan media dalam 

kelompok.Media yang digunakan guru belum menarik perhatian siswa karena 

tidak multi media dan ukuran yang digunakan model guru kecil. Siswa kesulitan 

dalam mengoperasikan media yang digunakan untuk membantu siswa 

memecahkan masalah karena guru tidak menjelaskan cara penggunaan media. 

Guru dalam mengunakan media kertas lipat dalam pembelajaran 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dengan guru 

menggunakan media yang sesuai dengan materi. Guru dalam menggunakan media 

sudah sistematis, namun dalam menjelaskan penggunaan media kepada siswa 

kalimat yang digunakan guru sulit untuk dipahami siswa karena tidak komunikatif 

bagi siswa. 

Dan indikator yang terakhir adalah keterampilan melakukan refleksi atau 

menutup pembelajaran, diperoleh skor 2ditunjukkan dengan gurumenyimpulkan 

materi secara lisan, memberikan evaluasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan guru 

bersama siswa menyimpulkan materi secara lisan, tidak ditulis dipapan tulis. Guru 

memberikan evaluasi secara individu denagn tujuan pemantapan pemahaman 
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materi yang telah disampaikan selama ± 10 menit. Guru tidak memberikan umpan 

balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

4.1.1.1.3 Refleksi 

Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis 

proses pembelajaran yang berlangsung pada siklus I Pertemuan I, yang meliputi 

deskripsi keterampilan guru, deskripsi aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus I Pertemuan II. Adapun hasil refleksi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Dalam penjelasan  pembentukan kelompok guru kurang jelas, sehingga 

membuat siswa bingung dalam pembentukan kelompok. 

b. Keterampilan guru dalam mengelola waktu masih kurang, pembelajaran yang 

dilakukan guru melebihi waktu yang dialokasikan. 

c. Dalam penggunaan media, guru belum dapat menjelaskan dengan baik kepada 

siswa dan guru tidak memperagakan sendiri. 

d. Guru kurang intensif dalam pembimbingan kelompok, sehingga banyak siswa 

yang kesulitan dalam menjelaskan materi kepada temannya. 

e. Bahasa yang digunakan siswa dalam menjelaskan materi kurang runtut dan 

tidak sesuai dengan EYD. 

f. Siswa dalam membuat soal belum menggunakan bahasa yang komunikatif dan 

belum sesuai dengan kontekstual. 

g. Terdapat dominan dalam kegiatan kelompok oleh siswa. 

h. Sebagian besar siswa tidak berani bertanya atau memberikan tanggapan. 
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4.1.1.1.4 Revisi 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraiakan di atas, maka hal-hal 

yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan berikutnya 

adalah:  

a. Guru dalam membentuk kelompok secara klasikal, suara harus keras dan 

runtut untuk memudahkan siswa dalam membuat kelompok. 

b. Dalam pengelolaan alokasi waktu, guru harus menyesuaikan dengan waktu 

yang telah ditetapkan. 

c. Guru dapat menjelaskan penggunaan media dengan benar sehingga siswa 

lebih mudah dalam pembuatan dan penggunaannya. 

d. Guru dalam membimbing kelompok lebih intensif lagi, sehingga siswa apa 

yang dilakukan siswa lebih terarah dan lebih baik. 

e. Guru mencontohkan cara menjelaskan kepada siswa menggunakan bahasa 

yang runtut dan sesuai EYD, sehingga siswa dapat menirunya. 

f. Guru perlu membimbing siswa dalam membuat soal sehingga bahasa yang 

digunakan siswa dalam membuat soal serta jawabannya bisa komunikatif dan 

sesuai dengan keadaan disekitar siswa. 

g. Guru harus mencegah terjadinya dominasi siswa dalam masing-masing 

kelompok, yaitu dengan berkeliling dalam masing-masing kelompok dan 

meminta untuk semua anggota kelompok bekerja sama dengan baik. 

h. Guru harus memotivasi siswa agar berani bertanya atau memberikan 

tanggapan dengan dapat memberikan hadiah berupa bintang. 
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i. Guru memotivasi semua siswa untuk bekerja dalam kelompok, agar semua 

siswa mengetahui hasil kesepakatan jawaban dari masing-masing kelompok 

sehingga jika ditunjuk guru semua harus siap. 

4.1.1.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran siklus I Pertemuan II 

4.1.1.2.2 Pelaksanaan 

Siklus I Pertemuan II 

a. Pra kegiatan 

Guru memasuki kelas dan mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk 

dibangku masing-masing, dilanjutkan dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa, kemudian guru melakukan presensi secara klasikal “Apakah ada 

siswa yang tidak masuk hari ini?”, “tidak ada pak” jawab serentak siswa. 

kemudian siswa diminta untuk menyiapkan alat tulis. 

b. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan 

materi pertemuan sebelumnya yaitu tentang pecahan, guru tidak lupa mengulangi 

untuk menyampaikan tujuan pembelajaran “setelah kita melaksanakan kegiatan 

pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menjumlahkan pecahan baik itu pecahan 

biasa, pecahan campuran maupun pecahan desimal”. Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran tersebut. Guru 

mengulangi penjelasan seterusnya tentang langkah-langkah pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw berbasis Problem Posing “ Anak-anak nanti kalian 

langsung membentuk kelompok sesuai dengan kelompok asal kalian kemarin”. 

Setelah mengulangi tujuan pembelajaran dan penjelasan langkah-langkah 
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pembelajaran Jigsaw berbasis problem posing, guru mengulangi sedikit materi 

yang telah lalu “anak-anak pak guru mempunyai  bagian roti, kemudian pak 

guru membeli lagi  bagian roti, sekarang berapa roti yang di punyai pak 

guru?”Siswa diminta untuk memecahkan permasalahan dengan pengetahuan awal 

yang dimiliki dengan memberikan kesempatan berpikir selama 3 menit.Setelah 

diberikan kesempatan berpikir, siswa diminta kedepan kelas untuk mengerjakan. 

Waktu yang diberikan sudah habis guru menyuruh salah satu siswa “Siapa yang 

berani maju ke depan?” tidak ada yang berani maju ke depan untuk menjawab 

pertanyaan, kemudian guru langsung menunjuk BAG untuk mengerjakan di papan 

tulis, BAG maju dengan menuliskan jawabannya,   , setelah BAG 

mengerjakan di papan tulis guru bertanya kepada semua siswa “Apakah benar 

yang dikerjakan BAG?” semua siswa menjawab”benar pak” secara serentak, Guru 

kembali bertanya “Apakah ada yang jawabannya lain?”  JIH langsung 

mengangkat tangannya untuk maju ke depan dengan menyederhanakan jawaban 

BAG menjadi , guru bertanya kembali kepada siswa “Apakah benar yang 

dikerjakan JIH?” siswa menjawab samar-samar “Betul”, kemudian guru memberi 

penguatan dengan memberi pernyataan”iya betul, yang dilakukan JIH adalah 

menyederhanakan jawaban dari BAG yaitu  menjadi ". Kemudian guru tidak 

lupa memberikan penghargaan kepada yang sudah maju dengan memberi tepuk 

tangan oleh semua wrga kelas. 

c. Kegiatan Inti 

Pembentukan kelompok diskusi, siswa menentukan strategi 
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Kegiatan inti berlangsung ± 35 menit, siswa diminta untuk berkelompok yang 

beranggotakan 6 orang, dengan ketentuan kelompok yang sudah dibentuk oleh 

guru secara heterogen pada kelompok asal seperti pada pertemuan I.Siswa diminta 

waktu 1 menit untuk berkumpul dengan kelompok, suasana kelas menjadi ramai 

karenapenataan kursi dan meja. Disini terlihat pembentukan kelompok agak lebih 

cepat dibanding pertemuan I.Setelah membentuk kelompok, guru memberikan 

materi yang sudah disiapkan untuk dipelajari, salah satu siswa membagi materi 

tersebut dengan teman kelompoknya (asal). Kemudian siswa dari kelompok asal 

berpindah pada kelompok ahli dengan mencari teman yang mendapatkan materi 

yang sama. Adapun materi yang didiskusikan dikelompok ahli diurutkan dengan 

tema yaitu: 

1. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

2. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

3. Menjumlahkan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

4. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

5. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

6. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan desimal. 

Dalam pertemuan II kelompok I, II dan III diskusi untuk refleksi, sedangkan 

kelompok IV, V, dan VI diskusi untuk nanti menjelaskan di kelompok asal. 

Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

Pada kelompok asal 

 Siswa diberi waktu ± 7 menit untuk melihat keseluruhan materi adapun 

materinya sebagai berikut: 1) menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. 
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2) menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. 3) 

Mengurangkan pecahan desimal dengan pecahan decimal. 4) menjumlahkan 

pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya. 5) menjumlahkan 

pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya. 6) menjumlahkan 

pecahan campuran dengan pecahan decimal. kemudia ketua kelompok membagi 

materi kepada anggota yang berjumlah 6 siswa dan setiap siswa mendapatkan satu 

materi yang berbeda dengan bimbingan guru dalam membagi agar adil dan 

mengkaji materi serta siswa diberi waktu untuk mencari referensi lain berupa 

buku paket atau yang lainnya untuk menunjang dalam diskusi dikelompok ahli, 

selain itu siswa diberi waktu untuk mendalami materi yang didapat secara sekilas 

atau garis besarnya. 

Pada kelompok ahli 

Siswa diberikan waktu ± 20 menit untuk berdiskusi dikelompok ahli 

dengan membahas materi yang sudah diberikan guru pada kelompok asal, 

kemudian setelah siswa berkumpul dalam kelompok ahli dan berdiskusi, guru 

memberi kertas lipat untuk media siswa lebih memahami pecahan dengan konkret. 

Setelah siswa berdiskusi guru memberi selembar kertas untuk digunakan siswa 

membuat soal dan jawabannya untuk membantu siswa dalam menerangkan 

nantinya dikelompok asal, soal dan jawaban dikerjakan bersama-sama dalam 

kelompok, setelah selesai membuat soal dan menulis jawabannya, siswa diminta 

berlatih menerangkan dikelompok ahli terlebih dahulu sebelum menerangkan 

nanti dikelompok asal, dipertemuan II ini guru juga memberi bimbingan contoh 
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bagaimana menjelaskan dengan baik. Adapum soal yang dibuat oleh kelompok 

ahli adalah sebagai berikut: 

Kelompok IV 

Soal 

 + 2  = …. 

Jawaban 

   dan  

 

     2     

Gambar 4.14 

Soal dan jawaban penjumlahan kelompok IV 

Jadi  

 + 2  = 2 (  +   ) = 2  

Kelompok V 

Soal  

 + 1,5 = …. 

Jawaban  

 + 1,5 =  

   
  

   0,6 

 1 
0,6 
1 ,5  
–––– + 
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Gambar 4.15 
Soal dan jawaban penjumlahan kelompok V 

2 ,1  
 

 
 
 
 

 

Jadi  

 + 1,5 =    
  

 + 1,5 =  + 1,5 = 0,6 + 1,5 = 2,1 

Kelompok VI 

Soal  

2  + 0,3 = …. 

Jawaban  

0,3 =  

v 

 

  2     

Jadi  

2  + 0,3 = 2  +  = 2 (  +  ) = 2 (  +  ) = 2  = 2  

Pada kelompok asal 

Setelah waktu diskusi dikelompok ahli yang ditentukan sudah habis siswa 

diminta kembali ke kelompok asal, siswa diberikan ± 20 menit untuk 

menerangkan dan diskusi dikelompok asal, guru menyuruh siswa yang 

Persepuluhan6 + 5 = 11 ditulis 1 nyimpen 1 

Ingat koma (,) harus lurus 

Satuan 1 + 1 = 2 



126 
 

 
 

mendapatkan materi pertama menjelaskan kepada temannya guru memperhatikan 

satu persatu siswa yang menerangkan pada temannya, 

 Pada materi keempat siswa ada 1 siswa yang tanpa membaca materi 

dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang sudah baik, 

1 siswa sudah meneragkan tanpa membaca materi akan tetapi bahasa yang 

digunakan belum baik, dan 3 siswa masih membaca materi adapun materi yang 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

1. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran yang penyebutnya 

sama 

Contoh : 

  + 3  =.... 

Cara I 

 

 

 

 

     3    

 

     = 3 

 

 

 

 

   

 



127 
 

 
 

1
4

2
4 

Gambar 4.16 

Penjumlahan yang menyatakan   + 3  

Bagian yang diarsi digunting dan digabungkan kemudian dibandingkan 

dengan satu yang utuh maka akan diketahui hasilnya lebih dari satu, selanjutnya 

seperti penjumlahan pecahan bisa dengan penyebut yang sama. Penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja 

sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Sehingga dapat dilihat: 

 +    =  

Jadi  

  + 3  =  3 + (  +  3  

Cara II 

  + 3  =   +  

      =  

      =  

      = 3  

2. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran yang 

penyebutnya tidak sama 

Contoh : 

  + 3  = 

Cara I 

 

Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa3  =  

Jumlahkan pecahan seperti menjumlahkan 

pecahan biasa dengan menjumlahkan pembilang 

saja 

Sederhanakan sampai kebentuk paling sederhana 
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     3     

 

 

     = 3 

 

  3 

 

 

 

  

 

    Gambar 4.17 
Penjumlahan yang menyatakan   + 3  =.... 

Bagian yang diarsi digunting dan digabungkan kemudian dibandingkan dengan 

satu yang utuh maka akan diketahui hasilnya lebih dari satu, selanjutnya seperti 

penjumlahan pecahan bisa dengan penyebut yang tidak sama, Untuk 

menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya harus 

disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya dapat dicari dengan 

mencari KPK dari penyebutnya. Sehingga dapat dilihat    +  = 

Mencari KPK penyebutnya yaitu 4 dan 3 yaitu 12 jadi  

+  =  + =  +  =  

Jadi    + 3  = 3 + (   +  ) = 3 + (   +  ) = 3  

Cara II 

  + 3  =  +  
Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa3  =  
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     =   

=  

     = 3  

 

 

Pada materi kelima 3 siswa masih membaca materi dan 2 siswa tidak 

membaca materi, adapun materi yang dibahas adalah sebagai berikut: 

Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

Menjumlahkan berbagai bentuk pecahan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjumlah berbagai bentuk 

pecahan sebagai berikut. 

1) Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau satu jenis dalam hal ini 

penjumlahan dari pecahan desimal dengan pecahan biasa bisa diubah menjadi 

pecahan decimal atau pecahan biasa 

2) Menjumlah pecahan-pecahan yang sudahsejenis tersebut. 

 Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

yang sama penyebutnya. 

Contoh : 

0,6 +  = …. 

Sesuai dengan langkah diatas dapat dicari dengan: 

1. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan biasa 

semua 

0,6 =    =  +  = ….. 

 

Jumlahkan pecahan seperti menjumlahkan 

pecahan biasa dengan menyamakan penyebut 

dengan mencari KPK 4 dan 3 adalah 12 

Sederhanakan sampai kebentuk paling sederhana 
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Jadi  +  =  =  

 

 

 

Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan 

menjumlahkan pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak 

dijumlahkan 

2. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

 = 0,3 

  Jadi 0,6 + 0,3 = 0,9 

   0,6 

   0,3   + 

   0,9 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta 

nilai tempat dan jika angka dibelakang koma kurang maka tambahkan 

0. 

 Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

tidak sama penyebutnya. 

Contoh : 

0,6 +  = …. 

1. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan biasa 

semua 

dan 

Digabung 
menjadi 

Gambar 4.18 

Penjumlahan yang menunjukkan 0,6 +  
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0,6 =  

Jadi  +  =  +  =  = 1 

Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka 

penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan 

penyebutnya dapat dicari dengan mencari KPK dari penyebutnya 

2. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

 =  = 0,4 

Jadi 0,6 + 0,4 = 1,0 = 1  

1 

 0,6 

 0,4   + 

  1,0 

Pada cara bersusun kebawah harus perhatikan tanda koma serta nilai tempat. 

Pada materi ke enam 3 dari 5 siswa yang menjelaskan kepada temannya 

masih membaca materi dan 2 siswa menerangkan tanpa membaca materi akan 

tetapi masih menggunakan bahasa yang belum runtut atau belum tertata rapi, 

adapun materi yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut: 

Penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

Menjumlahkan berbagai bentuk pecahan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjumlah berbagai bentuk 

pecahan sebagai berikut. 

1) Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau satu jenis dalam hal 

ini penjumlahan dari pecahan desimal dengan pecahan biasa campuran 

diubah menjadi pecahan decimal atau pecahan campuran 

2) Menjumlah pecahan-pecahan yang sudahsejenis tersebut. 

KPK dari 10 dan 5 adalah 10 
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• Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan desimal atau 

sebaliknya yang sama penyebutnya. 

Contoh: 

1,6 + 1  = …. 

1. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan campuran 

semua 

1,6 = 1  = 1  + 1  = …. 

 

 

 

 

1                                        1                               

 

 

 

 

2      

 

Gambar 4.19 

Penjumlahan yang menyatakan 1  + 1  

Jadi 1  + 1  = (1 + 1) + (  +   = 2 +  = 2  = 2,9 

2. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

1  = 1,3 

Jadi 1, 6 + 1, 3 = 2,9 

1,6 

1,3   + 
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2,9 

• Penguranganpecahan campuran dengan pecahan desimal atau 

sebaliknya yang tidak sama penyebutnya. 

Contoh:  

2,6 + 1  = …. 

1. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan campuran 

semua 

2,6 = 2  

Jadi 2  +1  = (2 + 1) + (  +   

= 3 + (  +   

        = 3 +  = 3  = 3,8 

 

 

2. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

1  = 1  = 1,2 

Jadi 2, 6 + 1, 2 = 3, 8 

2,6 

1,2   - 

3,8 

 

 

d. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir dilakukan dengan waktu ± 25 menit, dengan kegitan 

yang dilakukan antara lain: guru bersama siswa membuat kesimpulan, guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas, dan menyampaikan rencana pada pertemuan selanjutnya. 

Ubahlah pecahan desimal 

menjadi pecahan campuran  

jumlahkan pecahan seperti 

menjumlahkan pecahan biasa 

dengan menyamakan penyebut 

dengan mencari KPK 4 dan 3 

adalah 12 

Mengubah pecahan kebentuk 
persepuluhan, kemudian diubah 
menjadi pecahan desimal 
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4.1.1.2.3 Observasi 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika melalui 

JigsawBerbasis Problem posing siklus I pertemuan II diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Data Aktivitas Siswa pada Siklus I Pertemuan II 

No Nama 
Siswa 

Indikator yang diamati Jumlah Rata-
rata 

Katego
ri 1 2 3 4 5 6 7 

1 MZM 4 2 2 1 2 2 2 15 2.1 Cukup 
2 ADM 4 3 3 2 2 3 2 19 2.7 Baik 
3 HTA 4 3 3 3 2 3 3 21 3 Baik 
4 MFS 4 2 2 2 3 3 3 19 2.7 Baik 
5 PW 4 4 3 2 2 3 3 21 3 Baik 
6 SAA 4 3 2 2 2 2 2 17 2.4 Cukup 
Jumlah 24 17 15 12 13 16 15 112 16 

Baik Rata – rata 
Tiap 
Indikator 

4 2.8 2.5 2 2,2 2.7 2.5 18,7 2.7 

Keterangan indikator yang diamati: 

1) Membaca, mempelajari dan memahami materi yang disediakan ( Visual Activities dan 

Mental Activities) 

2) Berdiskusi dalam kelompok kelompok ahli ( Oral Activities, Mental Activities, 

Listening Activities, dan Emotional Activities) 

3) Membuat dan menggunakan alat peraga (Motor Activities) 

4) Membuat dan Mengajukan pertanyaan (oral Activities) 

5) Menjelaskan materi pada kelompok asal ( Oral Activities, Mental Activities, Listening 

Activities, dan Emotional Activities) 

6) Menyelesaikan pertanyaan (Mental Activities) 

7) Menulis soal (Writing Activities dan Drawing Activities) 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I Pertemuan II yang tertera 

pada tabel 4.6, dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran Matematika melalui 

Jigsaw Berbasis Problem posingdiperoleh jumlah rata-rata aktivitas siswa adalah 
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2,7 dengan kategori baik. Siswa sudah siap  mengikuti pembelajaran, Membaca, 

mempelajari dan memahami materi yang disediakan, Berdiskusi dalam kelompok 

ahli, membuat dan menggunakan alat peraga, menjelaskan materi pada kelompok 

asal, membuat dan mengajukan pertanyaan, menyelesaikan pertanyaan, dan 

menulis soal. 

Indikator Membaca, mempelajari dan memahami materi yang 

disediakanmemperoleh rata-rata skor 4 yang masuk pada kategori sangat baik. 

Siswa MZM, ADM, HTA, MFS, PW dan SAA memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan siswa-siswa tersebut 

membaca materi dengan baik, membaca buku referensi lain, membahasnya 

dengan teman dan bersikap tenang.  

Berdiskusi dalam kelompok ahlidiperoleh skor rata-rata 2,8 dengan 

kategori baik. Siswa PW mendapat skor 4 dengan kategori sangat baik.Hal ini 

ditunjukkan denganMengungkapkan pendapat dalam kelompok, bertanya pada 

teman satu kelompok, menjawab pertanyaan teman satu kelompok, menerima 

pendapat teman satu kelompok. Siswa ADM, HTA, dan SAA mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Mengungkapkan pendapat dalam kelompok, bertanya pada 

teman satu kelompok, menjawab pertanyaan teman satu kelompok. Sedangkan 

MZM dan MFS hanya memperoleh skor 2 dikarenakan hanyaMengungkapkan 

pendapat dalam kelompok, bertanya pada teman satu kelompok. 

Dalam Membuat dan menggunakan alat peraga memperoleh skor rata-rata 

2,5 dengan kategori baik. Siswa ADM, HTA, dan PW mendapatkan skor 3 dalam 

kategori baik ditunjukkan dengan ADM Siswa mengerti cara membuat alat 
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peragaakan tetapi dia masih menyontoh temannya dalam membuat alat peraga, 

tepat dalam membuat alat peraga, mengetahui cara penggunaan alat peraga, 

sementara HTA dan PW mengerti cara membuat alat peragaakan sendiri, akan 

tetapi hasilnya kurang rapi tepat dalam membuat alat peraga, mengetahui cara 

penggunaan alat peraga, sedangkan SAA, MZM dan MFS mendapat skor 2 

dengan kategori cukup ditunjukkan dengan SAA bisa membuat alat peraga sendiri 

tetapi hasilnya kurang rapi, tepat dalam membuat alat peraga, dan tidak tahu cara 

penggunaannya. 

Siswa dalam membuat soal dikelompok ahli dan mengajukan pertanyaan 

serta jawaban dalam kelompok asal memperoleh skor rata-rata 2 dengan kategori 

cukup, ditunjukkan dengan siswa HTA yang mendapatkan skor 3 dengan kategori 

baik HTA berdiskusi membuat soal dikelompok ahli dan membuat penyelesaian 

jawaban, serta dapat memaparkan soal dan jawabannya, akan tetapi tidak 

menggunakan bahasa yang baik, ADM, MFS, PW, SAA mendapatkan sekor 2 

dapar dijabarkan karena ADM, PW, dan SAA berdiskusi membuat soal dan 

membuat jawaban dikelompok ahli akan tetapi tidak bisa menjelaskan soal serta 

jawaban pada kelompok asal. Sementara MZM memperoleh skor 1 ditunjukkan 

dia hanya ikut berdiskusi dikelompok ahli. 

Dalam menjelaskan materi pada kelompok asal siswamendapatkan skor 

rata-rata 2,2 dengan kategori baik, ditunjukkan dengan MFS mendapatkan skor 3 

MFS menguasai materi yang dikaji bahasa yang digunakan siswa saat 

menjelaskan mudah dipahamimateri yang akan tetapi bahasa yang digunakan 

siswa tidak runtut siswa percaya diri saat menjelaskan, MZM, ADM, HTA, PW, 



137 
 

 
 

dan SAA belum menguasai materi terlihat masih melihat materi, saat menjelaskan 

bahasa yang digunakan sama dengan materi, runtut dan percaya diri saat 

menjelaskan materi. 

Siswa dalam menyelesaikan soal mendapatkan skor rata-rata 2,6 dengan 

kategori baik, ADM, HTA, MFS, dan PW mendapatkan skor 3 Siswa 

menyelesaikan soal mudah dipahami, siswa menyelasaikan soal dengan runtut, 

bahasa yang digunakan belum sesuai kaidah, jawaban sesuai dengan soal yang 

telah dibuat, sedangkan MZM dan SAA mendapatkan skor 2 denga kategori 

cukup karena MZM dan SAA menyelesaikan soal dengan runtut dan mudah 

dipahami akan tetapi bahasa yang digunakan belum sesuai dengan kaidah dan 

jawabannya tidak sesuai dengan soal atau salah. 

Indikator siswa yang terakhir adalah menulis soal mendapat skor rata-rata 

2,5 dengan kategori baik ditunjukkan dengan HTA, MS, dan PW mendapatkan 

skor 3 dengan kategori baik Siswa menulis soal, tulisan yang digunakan untuk 

menulis soal bisa dibaca, bahasa yang digunakan dalam menulis soal kurang 

dipahami, siswa dalam menulis soal terlihat rapi, sedangkan MZM, ADM dan 

SAA mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup ditunjukkan dengan MZM, 

ADM dan SAA menulis soal, soal bisa dibaca akan tetapi bahasa yang digunakan 

belum bisa dipahami dan belum terlihat rapi. 

 

Hasil Observasi Keterampilan Guru  

Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan yang diperoleh selama 

pelaksanaan pembelajaran matematika melalui Jigsaw BerbasisProblem 
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Posingmengenai keterampilan guru pada siklus I pertemuan II dapat dilihat pada 

tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
 Data Keterampilan Guru Siklus I pertemuan II 
 

No. Indikator Skor Kategori 
1 Keterampilan Membuka 4 Sangat Baik 
2 Keterampilan Menjelaskan 3  Baik  
3 Keterampilan Bertanya 4 Sangat Baik 

4 KeterampilanMengajar Kelompok Kecil dan 
Perorangan 3 Baik 

5 Keterampilan membimbing diskusi kelompok 4 Sangat Baik 
6 Keterampilan Mengelola Kelas 4 Sangat Baik 
7 Keterampilan Mengadakan variasi 4 Sangat Baik 
8 Keterampilan Memberi Penguatan 3 Baik 
9 Keterampilan Menutup Pelajaran 2 Cukup 
10 Keterampilan menguasai bahan ajar 3 Baik 

11 Keterampilan memilih materi yang berkualitas 2 Cukup  
12 Keterampilan memilih media yang berkualitas 3 Baik 

Jumlah  skor 39 
Baik Rata-rata 3,3 

  
Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil observasi keterampilan 

guru pada pembelajaran Matematika melalui Jigsaw BerbasisProblem posing 

siklus I, diperoleh jumlah skor 39, rata-rata 3,3 dengan kategori baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan pukul 07.00 WIB guru memasuki kelas dan mengkondisikan 

siswa agar tenang dan duduk dibangku masing-masing. Guru melakukan apersepsi 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

yang akan diajarkan kepada siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dan materi yang akan disampaikan.  Dalam memberikan 

penguatan, guru melakukan penguatan dengan berbagai cara yaitu memberikan 

penguatan verbal, penguatan non verbal, kemudian guru memberikan penguatan 
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kepada siswa secara individu. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengajukan 

pertanyaan dari permasalahan kontekstual yang diberikan oleh guru.Guru juga 

memberikan tuntunan kepada siswa untuk memahami pertanyaan dari 

permasalahan, pertanyaan yang diberikan guru bersifat klasikal dan 

perseorang.Siswa diberikan kesempatan berpikir untuk memahami 

permasalahan.Kemudian, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk 

mempermudah pemberian tugas.Dalam pembentukan kelompok, siswa dibagi 

secara heterogen.Ketika kegiatan diskusi berlangsung, guru membimbing siswa 

dengan berkeliling dan membantu siswa yang merasa kesulitan.Guru juga 

memberikan tugas individu sebagai pemantapan pemahaman materi para siswa. 

Berikut deskripsi hasil observasi keterampilan guru: 

Dalam membuka pelajaran guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan guru menyiapkan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran, antara lain dengan bertanya kepada siswa “sudah 

siapkah kalian belajar hari ini?” siswa menjawab “siap” dengan serentak. Guru 

melakukan apersepsi dengan meberi pertanyaan mengulang materi yang telah lalu. 

Dari kegiatan apersepsi tersebut guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 

menyampaikan materi yang akan dilakukan dengan menuliskan dipapan tulis. 

Guru dalam menyampaikan materi ajar memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan guru menggunakan permasalahan 

kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa dalam mengaitkan 

materi yang disampaikan, sehingga siswa dapat membayangkan permasalahan 

yang diberikan guru kepada siswa. Pembelajaran yang dilakukan guru dalam 
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menyampaiakn materi ajar sistematis, memudahkan siswa dalam memahami 

materi. Guru memberikan contoh lain dan memberikan contoh cara 

pemecahannya. Guru mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi yaitu 

kalimat yang digunakan tidak jelas dan tidak komunikatif. 

Dalam mengajukan pertanyaan dari permasalahan kontekstual guru 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

guru memberikan permasalahan kontekstual yang harus dipecahkan, guru 

memberikan pertanyaan yang diberikan bersifat klasikal dan individu semua siswa 

berpikir untuk memahami dan memecahkan permasalahan. Guru menuntun 

pertanyaan yang terdapat pada permasalahan kontekstual dengan menggunakan 

kalimat sendiri, dengan tujuan untuk membantu siswa memahami permasalahan 

yang disampaiakan dan guru sudah menggunakan bahasa yang baik mudah 

dipahami. 

Guru dalam membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok untuk 

memecahkan masalah kontekstual mendapat skor 3 dengan kategori sangat baik. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan guru memberikan kesempatan masing-masing 

kelompok untuk berpikir dalam mepelajari materi sendiri sesuai dengan materi 

yang sudah dibagi yang diberikan oleh guru dengan membantu jika mengalami 

kesulitan. Guru mendatangi masing-masing kelompok dan meminta agar semua 

anggota kelompok bekerja dengan memusatkan perhatian siswa dalam kelompok. 

Guru dalam pembagian waktu belum sesuai anatara kelompok satu dengan yang 

lainnya. 
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Guru membimbing siswa perseorang dalam memecahkan 

masalahmemperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan guru melakukan pendekatan secara individu pada semua siswa, membantu 

tanpa pilih kasih jika terdapat siswa yang kesulitan, dan memberikan petunjuk 

dalam pengerjaan soal. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas, ditunjukkan dengan guru sering 

bertanya kepada siswa “Siapa yang mau bertanya?, Siapa yang belum jelas?”. 

Dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif guru memperoleh skor 

4 dengan kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dengan jika terdapat siswa 

yang ramai, gaduh, bermain sendiri guru menegur siswa tersebut untuk tidak 

ramai lagi. Guru hanya membuat kelompok siswa disuruh mempelajari dan 

membuat soal serta dijawab sendiri dan kelas berjalan dengan kondusif. 

Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran guru memperoleh skor 4 

dengan kategori sangat baik.Guru sudah membuat RPP untuk pelaksanaan 

pembelajaran, guru menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

yaitu berupa kartu bilangan prima yang dipakai siswa untuk lembar kerja sebagai 

permodelan. Guru menyiapkan lembar kerja dan lembar evaluasi yang akan 

dikerjakan oleh siswa. 

Guru dalam melakukan pembelajaran yang bervariasi memperoleh skor 3 

dengan kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam proses pembelajaran, variasi 

suara guru dalam mengajar dapat keras, pelan, dan memberikan tekanan-tekanan 

pada kalimat-kalimat yang penting yang penting. Guru selama proses 

pembelajaran, berkeliling kelas untuk mengkondisikan siswa. Guru kurang dalam 
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memusatkan perhatian siswa kepada guru. Guru tidak menggunakan multi media 

dalam pembelajaran. 

Dalam memberikan penguatan kepada siswa,guru memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup, hal tersebut ditunjukkan dengan guru melakukan 

penguatan secara individu melalui penguatan verbal dengan menyebut “pintar” 

kepada siswa yang menjawab dan mau maju kedepan kelas. Guru melakukan 

penguatan non verbal ditunjukkan dengan meminta siswa untuk tepuk tangan 

kepada siswa yang benar jawabannya.  

Guru dalam memilih media pembelajaranmemperoleh skor 3 dengan 

kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dengan media yang digunakan guru 

sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu kertas lipat yang digunakan untuk 

memecahkan masalah pada pecahan. Media yang digunakan guru dapat 

menciptakan motivasi siswa, siswa senang saat menggunakan media dalam 

kelompok.Media yang digunakan guru belum menarik perhatian siswa karena 

tidak multi media dan ukuran yang digunakan model guru kecil. Siswa kesulitan 

dalam mengoperasikan media yang digunakan untuk membantu siswa 

memecahkan masalah karena guru dalam menjelaskan penggunaan media belum 

mudah dipahami. 

Guru dalam mengunakan media kertas lipat dalam pembelajaran 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dengan guru 

menggunakan media yang sesuai dengan materi. Guru dalam menggunakan media 

sudah sistematis, namun dalam menjelaskan penggunaan media kepada siswa 
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kalimat yang digunakan guru sulit untuk dipahami siswa karena tidak komunikatif 

bagi siswa. 

Dan indikator yang terakhir adalah keterampilan melakukan refleksi atau 

menutup pembelajaran, diperoleh skor 3 dengan kategori baik ditunjukkan dengan 

gurumenyimpulkan materi secara lisan, memberikan evaluasi. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan guru bersama siswa menyimpulkan materi secara lisan, tidak 

ditulis dipapan tulis.  

Paparan Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I mengenai hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran matematika melalui jigsaw Berbasis problem 

posingdiperoleh data yang tertera pada tabel 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Ketuntasan KlasikalHasil BelajarSiklus I  

 

Nilai Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

83 – 91 3 10% Tuntas  
74 – 82 8 26,7 % Tuntas 
66 – 73 8 26,7 % Tuntas 
59 – 66 4 13,3 % Tida Tuntas 
51 – 58  1 3,3 % Tidak Tuntas 
43 – 50  4 13,3 % Tidak Tuntas 
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f. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 

g. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati guru, aktivitas siswa serta 

catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui Jigsaw Berbasis 

Problem posing 

4.1.2.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus II dilaksanakan pada:  

Nama Sekolah  : SDN Miroto 02 Semarang  

Hari/Tanggal  : Senin dan Rabu/ 8 dan 10 Oktober 2012  

Kelas / Semester : IV/ 1 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

Uraian kegiatan:  

Siklus IIdilaksanakan dalam 2 pertemuan, dengan masing-masing 

pertemuan terdiri dari empat kegiatan yaitu pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan 

inti dan kegiatan akhir. 

Siklus IIPertemua I 

a. Pra kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan ± 3 menit dimulai pukul 07.00 WIB guru 

memasuki kelas dan mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk dibangku 

masing-masing, dilanjutkan dengan meminta ketua kelas NA untuk memimpin 

doa. Guru mengucapkan salam “selamat pagi anak-anak?” siswa menjawab salam 

dengan serentak “ selamat pagi pak”, Guru melakukan presensi secara klasikal 

dengan bertanya kepada siswa “Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari 

ini?”.Siswa menjawab “masuk semua pak”. Guru mengecek kesiapan siswa 
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dengan bertanya kabar kepada semua siswa “Bagaimana kabarnya hari ini?” 

Semua siswa menjawab “Baik pak” dan guru meminta siswa untuk menyiapkan 

alat tulis kepada semua siswa, dengan bertanya kepada siswa “Sudah siapkah 

belajar hari ini?” semua siswa menjawab “Siap pak”. 

 

b. Kegiatan Awal 

Memberikan Permasalahan Kontekstual 

Pada kegiatan awal dilakukan dengan waktu ± 10 menit, guru melakukan 

apersepsi dengan mengingatkan kembali tentang pecahan di pertemuan 

sebelumnya, dengan bertanya kepada siswa “masih ingatkah kalian dengan materi 

pecahan di pelajaran kemarin tentang penjumlahan?” sebagian siswa menjawab 

“masih pak” dan terdapat juga yang menjawab “diam”. Guru kemudian 

menuliskan materi yang akan dipelajari dipapan tulis yaitu Pengurangan pecahan, 

dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru 

mengawali pembelajaran dengan memberikan permasalahan kontekstual sebagai 

langkah eksplorasi siswa terhadap materi yang akan disampaikan sebagai berikut 

“anak- anak bapak mempunyai 2  roti karena mensiz lapar, bapak mengasih roti 

ke mensiz  roti, berapa sisa roti yang dimiliki pak guru?” 

Siswa memahami Permasalahan Kontekstual 

Guru menjelaskan permasalahan tersebut kepada siswa, kemudian siswa 

diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut sebagai langkah eksplorasi 

guru dalam pembelajaran. Dari hasil jawaban siswa, sebagian menjawab 2 dengan 
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lisan secara langsung, sebagian lagi diam masih sibuk menggambar dan sebagian 

lagi hanya diam tanpa berusaha mencari jawabannya. 

Kemudian guru menunjuk RS yang menjawab secara lisan 2 tapi tanpa 

menggambarnya, guru bertanya kepada SR”Darimana bisa mendapat 2?” SR 

hanya diam saja. Kemudian guru menunjuk NP yang tadi sibuk menggambar NP 

disuruh maju dan menggambar didepan. Ternyata hasil yang didapat betul 2 akan 

tetapi semuanya masih menggunakan gambar. Karena tidak ada yang menjawab 

menggunakan cara pengurangan, guru meminta siswa untuk berkelompok dengan 

ketentuan kelompok dipilih oleh guru secara heterogen. Guru memberi petunjuk 

langkah-langkah pembelajaran jigsaw berbasis problem posing. 

 

 

c. Kegiatan Inti 

Pembentukan kelompok diskusi, siswa menentukan strategi 

Kegiatan inti berlangsung ± 35 menit, siswa diminta untuk berkelompok yang 

beranggotakan 6 orang, dengan ketentuan kelompok yang sudah dibentuk oleh 

guru secara heterogen pada kelompok asal.Siswa diminta waktu 1 menit untuk 

berkumpul dengan kelompok, suasana kelas menjadi ramai karenapenataan kursi 

dan meja, akan tetapi pada siklus II ini guru sudah tidak merasakan kesulitan 

dalam membuat kelompok. Sehingga alokasi waktu dalam membentuk kelompok 

menjadi tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan.Setelah membentuk 

kelompok, guru memberikan materi yang sudah disiapkan untuk dipelajari, siswa 

melihat materi yang akan dipejari setelah itu salah satu siswa membagi materi 
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tersebut dengan teman kelompoknya (asal). Kemudian siswa dari kelompok asal 

berpindah pada kelompok ahli dengan mencari teman yang mendapatkan materi 

yang sama. Adapun materi yang didiskusikan dikelompok ahli diurutkan dengan 

tema yaitu: 

1. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

2. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

3. Mengurangkan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

4. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

5. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

6. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan desimal 

 

 

Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

Pada kelompok asal 

 Siswa diberi waktu ± 7 menit untuk melihat keseluruhan materi adapun 

materinya sebagai berikut: 1) Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. 

2) Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. 3) 

Mengurangkan pecahan desimal dengan pecahan decimal. 4) Mengurangkan 

pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya. 5) Mengurangkan 

pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya. 6) Mengurangkan 

pecahan campuran dengan pecahan decimal. kemudia ketua kelompok membagi 

materi kepada anggota yang berjumlah 6 siswa dan setiap siswa mendapatkan satu 

materi yang berbeda dengan bimbingan guru dalam membagi agar adil dan 
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mengkaji materi serta siswa diberi waktu untuk mencari referensi lain berupa 

buku paket atau yang lainnya untuk menunjang dalam diskusi dikelompok ahli, 

selain itu siswa diberi waktu untuk mendalami materi yang didapat secara sekilas 

atau garis besarnya. 

Pada kelompok ahli 

Siswa diberikan waktu ± 20 menit untuk berdiskusi dikelompok ahli 

dengan membahas materi yang sudah diberikan guru pada kelompok asal, 

kemudian setelah siswa berkumpul dalam kelompok ahli dan berdiskusi, guru 

memberi kertas lipat untuk media siswa lebih memahami pecahan dengan konkret. 

Setelah siswa berdiskusi guru memberi selembar kertas untuk digunakan siswa 

membuat soal dan jawabannya untuk membantu siswa dalam menerangkan 

nantinya dikelompok asal, soal dan jawaban dikerjakan bersama-sama dalam 

kelompok, setelah selesai membuat soal dan menulis jawabannya, siswa diminta 

berlatih menerangkan dikelompok ahli terlebih dahulu sebelum menerangkan 

nanti dikelompok asal dengan bimbingan guru lebih intensif lagi. Adapun soal 

yang dibuat oleh siswa ikelompok ahli aalah sebagai berikut: 

Kelompok I 

Soal  

Ibu mempunyai tepung  kg, kemudian dibuat kue  kg. Berapa sisa tepung ibu 

sekarang? 

Jawaban 

Diketahui : ibu mempunyai tepung  kg, digunakan untuk membuat kue  kg. 

Ditanyakan : berapa sisa tepung ibu sekarang? 
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Jawab : 

 -   = …. 

Luas daerah yang diarsir semula adalah  

 

 

Dihapus arsirannya menjadi 

2
5

 

 

Hasil diperoleh dengan melihat gambar 

 -   = =  

      

Kelompok II 

Soal  

Ayah mempunyai tali 6  m, kemudian dibuat untuk menali kayu 3  m. Berapa 

sisa tali ayah sekarang? 

Jawaban  

Diketahui : ayah mempunyai tali 6  m, digunakan 3  m. 

Ditanyakan : berapa sisa tali ayah sekarang? 

Jawab :  

5  - 3  = …. 

Gambar 4.22 

Soal dan jawaban penguran kelompok I 
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6  

      dihapus 3  

 

 

       dihapus  

sisa hasil 

      sisa 3 

       sisa  

jadi sisa tali ayah 

5  - 3  = ( 6 – 3 ) (  -  ) = 3  m 

   Gambar 4.23 

  Soal dan jawaban pengurangan kelompok 

Kelompok III 

Soal 

Ibu mempunyai kain 3,5 m digunakan untuk membuat baju 1,4 m, berapa sisa 

kain ibu sekarang? 

Jawaban  

Diketahui : ibu mempunyai 3,5 m kain digunakan 1,4 m baju 

Ditanyakan : berapa sisa kain ibu sekarang? 

Jawab :  

3,5 – 1,4 = 3  - 1  = …. 
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 dihapus 1 bagian 

 

 

    dihapus  

 

sisa  

 sisa 2  

 

 

Gambar 4.24 

Soal dan jawaban pengurangan kelompok 4.24 

jadi sisa kain ibu 

3,5 – 1,4 = 3  - 1  = (3 -1) (  -  ) = 2  = 2,1 m 

Pada kelompok asal 

Setelah waktu diskusi dikelompok ahli yang ditentukan sudah habis siswa 

diminta kembali ke kelompok asal, siswa diberikan ± 20 menit untuk 

menerangkan dan diskusi dikelompok asal, guru menyuruh siswa yang 

mendapatkan materi pertama menjelaskan kepada temannya guru memperhatikan 

satu persatu siswa yang menerangkan pada temannya dan membimbingnya agar 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami, didapatkan 2 dari 5 siswa yang 

menjelaskan kepada temannya masih membaca materi dan 3 siswa menerangkan 

tanpa membaca materi akan tetapi masih menggunakan bahasa yang belum runtut 

atau belum tertata rapi adapun materi yang dijelaskan adalah sebagai berikut: 
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Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

1. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang 

sama 

 Pecahan biasa adalah lambang bilangan yang dipergunakan untuk 

melambangkan bilangan pecahan dan rasio (perbandingan). 

 Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. 

Sebuah pecahan mempunyai dua bagian yaitu pembilang dan 

penyebut.Pecahan biasa dapat digunakan untuk menyatakan makna dari 

setiap bagian yang utuh. 

 Pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan 

mengurangkan pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak 

dikurangkan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memahami 

konsep pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama antara lain: 

o Dengan menggunakan gambar yang diarsir 

Luas daerah yang diarsir semula adalah  

 

 

 

 

Dihapus arsirannya menjadi  

2
5 

 

Hasil diperoleh dengan melihat gambar 
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o Dengan menggunakan garis bilangan 

Contoh :  
   

 
 

    0         

      Gambar 4.26 
Garis bilangan yang menyatakan  

Mulai dari nol (0) kekanan menuju  dan karena dikurangi maka kembali 

lagi kekiri  lagi, sehingga menjadi  atau  = . Garis tebal 

menggambarkan hasil akhir. 

2. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang 

tidak sama 

Untuk mempelajari pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, 

pra syarat yang harus dikuasai siswa antara lain: pengurangan pecahan 

berpenyebut sama, pecahan senilai, dan KPK. Berikut berbagai cara untuk 

mengajarkan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

c. Dengan menggunakan gambar yang diarsir 

 

Dapat dilihat bahwa ada pola hubungan yaitu pembilang dikurangkan 

sedangkan penyebut tetap 

 =     

Gambar 4.25 
Pengurangan yang menyatakan  =  
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Contoh: +  = …. 
 

     

   -                     =    

Gambar 4.27 

Pengurangan yang menunjukan +  = …. 

Untuk mengurangkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka 

penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan 

penyebutnya dapat dicari dengan mencari KPK dari penyebutnya. Cara 

lain yang dapat digunakan yaitu dengan membuat daftar pecahan-

pecahan senilai, contoh: 

=  =  =  =  =  

=  =  =  =  =  

Ketika siswa melihat daftar diatas maka siswa akan menemukan bahwa 

ada dua pecahan yang mempunyai penyebut sama. Ini membantu siswa 

menyadari, bahwa terdapat lebih dari satu pasang penyebut persekutuan untuk 

kedua pecahan. Salah satu pasangan (penyebutnya merupakan KPK dari kedua 

penyebut) dapat digunakan untuk menjumlah atau mengurangi pasangan pecahan 

yang tidak sama penyebutnya. Bila KPK sudah dipelajari selanjutnya model 

abstrak dapat dilakukan. Contoh: 

 

 dihapus    menjadi 
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-  =  - =  -  =  

-  =  -  =  -  =  

pada materi ke dua 3 siswa masih membaca materi sehingga bahasa yang 

digunakan sesuai dengan materi yang dibagikan oleh guru dan 2 siswa tidak 

membaca materi akan tetapi bahasa yang digunakan belum mudah dipahami, 

adapun materi yang dijelaskan adalah sebagai berikut: 

Pengurangan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

Mengurangkan dua bilangan desimal adalah mengurangkan angka-angka 

yang nilai tempatnya samapada kedua bilangan tersebut. 

Adapun nilai tempat pada pecahan decimal dicontohkan pada bilangan berikut ini: 

 
 
125,375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh pengurangan pecahan desimal 
Cara I 

0,6 - 0,4 = … 

1. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa 

 

 

KPK dari  2 dan 4 adalah 4, 

maka penyebutnya 4 

KPK dari  3 dan 5 adalah 15, 

maka penyebutnya 15 

Perseribuan 

Perseratusan 

Persepulahan  

Satuan 

Puluhan 

Ribuan 
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Gambar 4.28 
Pengurangan yang menunjukan  -  =…. 

 

-  =…. 

 

 

 

        

 
 

 

Jadi  -  =     =  

2. Pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan 

pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan 

 -  =     =  

3. Mengubah hasil menjadi pecahan desimal 

 = 0,2 

Cara II 

Bersusun ke bawah 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta nilai 

tempat. 

0,7 5 
0,3 2 
––––   -  
0,4 3 

 

 
 
 

Persatuan 5 - 2 = 3 

Persepuluhan7 - 3 = 4 

Ingat koma (,) harus lurus 

Dihapus  bagian  menjadi 
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Pada materi ke tiga 2 siswa masih membaca materi dan bahasanya sesuai 

dengan apa yang ada dimateri tersebut. 1 tidak membaca materi dengan bahasa 

yang mudah dipahami, 2 siswa yang lainnya tidak membaca materi tetapio bahasa 

yang dipakai kurang bisa dipahami, adapun materi yang dibahas adalah sebagai 

berikut: 

Pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

Dalam pecahan campuran yang harus diperhatikan adalah bahwa di pecahan 

campuran ada 3 bilangan yaitu bilangan bulat, bilangan pembilang dan bilangan 

penyebut  

= bialngan bulat 

= bilangan pembilang 
= bilangan penyebut 

1. Pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama 
Contoh : 

5   - 2  = …. 
 
Tahap I     diambil 2 
 

 

     5      
 Tahap II 

 
 
 

Satuan 0 - 0 = 0 
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      3      
 Tahap III 

 
 
 
       2      

 
Diambil  

 
 
 
 
 
Jadi  

5  - 2  = ( 5 – 2 ) + (  -  ) = 3 + (  -  ) 
        
 
 
       = 2 + +  -  = 2 +   -  = 2 + = 2  = 2  
 

2. Pengurangan pecahan campuran dengan penyebut tidak sama 

Contoh : 3  - 2  = …. dihapus 2 

 

 

      3      

 

 

Karena diambil  tidak bisa 
sehingga mengambil yang 
utuh 

Karena kurangmengambil yang utuh 

Dihapus  

Gambar 4.29 
Pengurangan yang menyatakan 5   - 2  = …. 
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  1    

Jadi 3  - 2  = (3 – 2) + (  -   ) = 2 + (  -   ) = 2  

Contoh :5  - 2  = …. 

5  - 2  = ( 5 – 2 ) + (  -   ) = 3 + (  -   ) 

 

 

          = 2 +   +   -   = 2 +   -   = 2 + =2  

d. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir dilakukan dengan waktu ± 25 menit, dengan kegitan 

yang dilakukan antara lain: guru bersama siswa membuat kesimpulan, guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas, dan menyampaikan rencana pada pertemuan selanjutnya. 

4.1.2.1.3. Observasi 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika melalui 

JigsawBerbasis Problem posing siklus I pertemuan II diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Data Aktivitas Siswa pada Siklus II Pertemuan I 

 

No Nama 
Siswa 

Indikator yang diamati Jumlah Rata-
rata 

Katego
ri 1 2 3 4 5 6 7 

1 MZM 4 2 2 2 2 2 3 17 2.4 Cukup 
2 ADM 4 3 3 3 2 3 2 20 2.9 Baik 
3 HTA 4 3 3 3 2 3 3 21 3 Baik 
4 MFS 4 2 2 2 3 3 3 19 2.7 Baik 
5 PW 4 4 3 3 2 3 3 21 3 Baik 

KPK dari penyebut 4 dan 3 
adalah 12 maka 
penyebutnya dijadikan 12  

Karena kurangmengambil yang utuh 

Gambar 4.30 

Pengurangan yang menyatakan 3   - 2  = …. 
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6 SAA 4 3 2 2 2 2 3 18 2.6 Baik 
Jumlah 24 17 15 15 13 16 17 116 16,6 

Baik Rata – rata 
Tiap 
Indikator 

4 2.8 2.5 2.5 2,2 2.7 2.8 19,3 2.8 

Keterangan indikator yang diamati: 

1) Membaca, mempelajari dan memahami materi yang disediakan ( Visual Activities dan 

Mental Activities) 

2) Berdiskusi dalam kelompok kelompok ahli ( Oral Activities, Mental Activities, 

Listening Activities, dan Emotional Activities) 

3) Membuat dan menggunakan alat peraga (Motor Activities) 

4) Membuat dan Mengajukan pertanyaan (oral Activities) 

5) Menjelaskan materi pada kelompok asal ( Oral Activities, Mental Activities, Listening 

Activities, dan Emotional Activities) 

6) Menyelesaikan pertanyaan (Mental Activities) 

7) Menulis soal (Writing Activities dan Drawing Activities) 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II Pertemuan I yang tertera 

pada tabel 4.9, dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran Matematika melalui 

Jigsaw Berbasis Problem posingdiperoleh jumlah rata-rata aktivitas siswa adalah 

2,8 dengan kategori baik. Siswa sudah siap mengikuti pembelajaran, Membaca, 

mempelajari dan memahami materi yang disediakan, Berdiskusi dalam kelompok 

ahli, membuat dan menggunakan alat peraga, menjelaskan materi pada kelompok 

asal, membuat dan mengajukan pertanyaan, menyelesaikan pertanyaan, dan 

menulis soal. 

Siswa dalam membaca, mempelajari dan memahami materi yang 

disediakanmemperoleh rata-rata skor 4 yang masuk pada kategori sangat baik. 

Siswa MZM, ADM, HTA, MFS, PW dan SAA memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan siswa-siswa tersebut 



163 
 

 
 

membaca materi dengan baik, membaca buku referensi lain, membahasnya 

dengan teman dan bersikap tenang.  

Berdiskusi dalam kelompok ahlisiswa memperoleh skor rata-rata 2,8 

dengan kategori baik. Siswa PW mendapat skor 4 dengan kategori sangat baik.Hal 

ini ditunjukkan denganMengungkapkan pendapat dalam kelompok, bertanya pada 

teman satu kelompok, menjawab pertanyaan teman satu kelompok, menerima 

pendapat teman satu kelompok. Siswa ADM, HTA, dan SAA mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Mengungkapkan pendapat dalam kelompok, bertanya pada 

teman satu kelompok, menjawab pertanyaan teman satu kelompok. Sedangkan 

MZM dan MFS hanya memperoleh skor 2 dikarenakan hanyaMengungkapkan 

pendapat dalam kelompok, bertanya pada teman satu kelompok. 

Dalam membuat dan menggunakan alat peragasiswa memperoleh skor 

rata-rata 2,5 dengan kategori baik. Siswa ADM, HTA, dan PW mendapatkan skor 

3 dalam kategori baik ditunjukkan dengan ADM Siswa mengerti cara membuat 

alat peragaakan tetapi dia masih menyontoh temannya dalam membuat alat 

peraga, tepat dalam membuat alat peraga, mengetahui cara penggunaan alat 

peraga, sementara HTA dan PW mengerti cara membuat alat peragaakan sendiri, 

akan tetapi hasilnya kurang rapi tepat dalam membuat alat peraga, mengetahui 

cara penggunaan alat peraga, sedangkan SAA, MZM dan MFS mendapat skor 2 

dengan kategori cukup ditunjukkan dengan SAA bisa membuat alat peraga sendiri 

tetapi hasilnya kurang rapi, tepat dalam membuat alat peraga, dan tidak tahu cara 

penggunaannya. 
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Siswa dalam membuat soal dikelompok ahli dan mengajukan pertanyaan 

serta jawaban dalam kelompok asalmemperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kategori 

cukup, ditunjukkan dengan siswa ADM, HTA dan PW yang mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik ADM, HTA dan PW berdiskusi membuat soal dikelompok 

ahli dan membuat penyelesaian jawaban, serta dapat memaparkan soal dan 

jawabannya, akan tetapi tidak menggunakan bahasa yang baik, MZM, MFS, dan 

SAA mendapatkan sekor 2 dapar dijabarkan karena ADM, PW, dan SAA 

berdiskusi membuat soal dan membuat jawaban dikelompok ahli akan tetapi tidak 

bisa menjelaskan soal serta jawaban pada kelompok asal.  

Dalam menjelaskan materi pada kelompok asal siswa mendapatkan skor 

rata-rata 2,2 dengan kategori baik, ditunjukkan dengan MFS mendapatkan skor 3 

MFS menguasai materi yang dikaji bahasa yang digunakan siswa saat 

menjelaskan mudah dipahamimateri yang akan tetapi bahasa yang digunakan 

siswa tidak runtut siswa percaya diri saat menjelaskan, MZM, ADM, HTA, PW, 

dan SAA belum menguasai materi terlihat masih melihat materi, saat menjelaskan 

bahasa yang digunakan sama dengan materi, runtut dan percaya diri saat 

menjelaskan materi. 

Siswa dalam menyelesaikan soal mendapatkan skor rata-rata 2,7 dengan 

kategori baik, ADM, HTA, MFS, dan PW mendapatkan skor 3 Siswa 

menyelesaikan soal mudah dipahami, siswa menyelasaikan soal dengan runtut, 

bahasa yang digunakan belum sesuai kaidah, jawaban sesuai dengan soal yang 

telah dibuat, sedangkan MZM dan SAA mendapatkan skor 2 denga kategori 

cukup karena MZM dan SAA menyelesaikan soal dengan runtut dan mudah 
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dipahami akan tetapi bahasa yang digunakan belum sesuai dengan kaidah dan 

jawabannya tidak sesuai dengan soal atau salah. 

Siswa dalam menulis soal mendapat skor rata-rata 2,5 dengan kategori 

baik ditunjukkan dengan MZM, HTA, MFS, PW dan SAA mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik Siswa menulis soal, tulisan yang digunakan untuk menulis 

soal bisa dibaca, bahasa yang digunakan dalam menulis soal kurang dipahami, 

siswa dalam menulis soal terlihat rapi, sedangkan ADM mendapatkan skor 2 

dengan kategori cukup ditunjukkan dengan ADM menulis soal, soal bisa dibaca 

akan tetapi bahasa yang digunakan belum bisa dipahami dan belum terlihat rapi. 

Hasil Observasi Keterampilan Mengajar Guru 

Hasil observasi keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran 

Matematika melalui JigsawBerbasis Problem posing siklus II pertemuan I 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I 

No. Indikator Skor Kategori 
1 Keterampilan Membuka 4 Sangat baik 
2 Keterampilan Menjelaskan 4 Sangat baik 
3 Keterampilan Bertanya 4 Sangat baik 

4 KeterampilanMengajar Kelompok Kecil dan 
Perorangan 

4 Sangat baik 

5 Keterampilan membimbing diskusi kelompok 4 Sangat baik 
6 Keterampilan Mengelola Kelas 4 Sangat baik 
7 Keterampilan Mengadakan variasi 4 Sangat baik 
8 Keterampilan Memberi Penguatan 3 Baik 
9 Keterampilan Menutup Pelajaran 3 Baik 
10 Keterampilan menguasai bahan ajar 2 Cukup 

11 Keterampilan memilih materi yang berkualitas 3 Baik 
12 Keterampilan memilih media yang berkualitas 3 Baik 
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Jumlah  skor 42 
Baik Rata-rata 3,5 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil observasi keterampilan 

guru pada pembelajaran Matematika melalui Jigsaw BerbasisProblem posing 

siklus II pertemuan I, diperoleh jumlah skor 42, rata-rata 3,5 dengan kategori baik. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan pukul 07.00 WIB guru memasuki kelas dan 

mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk dibangku masing-masing. Guru 

melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan materi yang akan 

disampaikan.  Dalam memberikan penguatan, guru melakukan penguatan dengan 

berbagai cara yaitu memberikan penguatan verbal, penguatan non verbal, 

kemudian guru memberikan penguatan kepada siswa secara individu. Kegiatan 

pembelajaran diawali dengan mengajukan pertanyaan dari permasalahan 

kontekstual yang diberikan oleh guru.Guru juga memberikan tuntunan kepada 

siswa untuk memahami pertanyaan dari permasalahan, pertanyaan yang diberikan 

guru bersifat klasikal dan perseorang.Siswa diberikan kesempatan berpikir untuk 

memahami permasalahan.Kemudian, guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok untuk mempermudah pemberian tugas.Dalam pembentukan kelompok, 

siswa dibagi secara heterogen.Ketika kegiatan diskusi berlangsung, guru 

membimbing siswa dengan berkeliling dan membantu siswa yang merasa 

kesulitan.Guru juga memberikan tugas individu sebagai pemantapan pemahaman 

materi para siswa. Berikut deskripsi hasil observasi keterampilan guru: 
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Guru dalam membuka pelajaran memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan guru mengucapkan salam dan 

menyuruh ketua kelas memimpin doa, guru menyiapkan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran, antara lain dengan bertanya kepada siswa “sudah 

siapkah kalian belajar hari ini?” siswa menjawab “siap” dengan serentak. Guru 

melakukan apersepsi dengan meberi pertanyaan kepada siswa secara kontekstual 

sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Dari kegiatan apersepsi tersebut 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan materi yang akan 

dilakukan dengan menuliskan dipapan tulis. 

Dalam menyampaikan materi ajar guru memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan guru menggunakan 

permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa 

dalam mengaitkan materi yang disampaikan, sehingga siswa dapat 

membayangkan permasalahan yang diberikan guru kepada siswa. Pembelajaran 

yang dilakukan guru dalam menyampaiakn materi ajar sistematis, memudahkan 

siswa dalam memahami materi. Guru memberikan contoh lain dan memberikan 

contoh cara pemecahannya.  

Indikator keterampilan mengajukan pertanyaan dari permasalahan 

kontekstual memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan guru memberikan permasalahan kontekstual yang harus 

dipecahkan, guru memberikan pertanyaan yang diberikan bersifat klasikal dan 

individu semua siswa berpikir untuk memahami dan memecahkan permasalahan. 

Guru menuntun pertanyaan yang terdapat pada permasalahan kontekstual dengan 
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menggunakan kalimat sendiri, dengan tujuan untuk membantu siswa memahami 

permasalahan yang disampaiakan.  

Guru dalam membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok untuk 

memecahkan masalah kontekstual mendapat skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan guru memberikan kesempatan masing-masing 

kelompok untuk berpikir dalam mepelajari materi sendiri sesuai dengan materi 

yang sudah dibagi yang diberikan oleh guru dengan membantu jika mengalami 

kesulitan. Guru mendatangi masing-masing kelompok dan meminta agar semua 

anggota kelompok bekerja dengan memusatkan perhatian siswa dalam kelompok.  

Guru dalam membimbing siswa perseorang dalam memecahkan masalah 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

guru melakukan pendekatan secara individu pada semua siswa, membantu tanpa 

pilih kasih jika terdapat siswa yang kesulitan, dan memberikan petunjuk dalam 

pengerjaan soal. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai hal-hal yang belum jelas, ditunjukkan dengan guru sering bertanya 

kepada siswa “Siapa yang mau bertanya?, Siapa yang belum jelas?”. 

Dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif guru memperoleh skor 

4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan jika terdapat 

siswa yang ramai, gaduh, bermain sendiri guru menegur siswa tersebut untuk 

tidak ramai lagi dan kelas terkoordinasi dengan kondusif dan berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

Guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran memperoleh skor 4 

dengan kategori sangat baik.Guru sudah membuat RPP untuk pelaksanaan 
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pembelajaran, guru menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

yaitu berupa kartu bilangan prima yang dipakai siswa untuk lembar kerja sebagai 

permodelan. Guru menyiapkan lembar kerja dan lembar evaluasi yang akan 

dikerjakan oleh siswa. 

Guru dalam melakukan pembelajaran yang bervariasi memperoleh skor 3 

dengan kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dalam proses pembelajaran, 

variasi suara guru dalam mengajar dapat keras, pelan, dan memberikan tekanan-

tekanan pada kalimat-kalimat yang penting yang penting. Guru selama proses 

pembelajaran, berkeliling kelas untuk mengkondisikan siswa. Guru masih kurang 

dalam memusatkan perhatian siswa kepada guru. 

Guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 3 

dengan kategori baik, hal tersebut ditunjukkan dengan guru melakukan penguatan 

secara individu melalui penguatan verbal dengan menyebut “pintar” kepada siswa 

yang menjawab dan mau maju kedepan kelas. Guru melakukan penguatan non 

verbal ditunjukkan dengan meminta siswa untuk tepuk tangan kepada siswa yang 

benar jawabannya.  

Dalam memilih media pembelajaran guru memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dengan media yang digunakan guru 

sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu kertas lipat yang digunakan untuk 

memecahkan masalah pada pecahan. Media yang digunakan guru dapat 

menciptakan motivasi siswa, siswa senang saat menggunakan media dalam 

kelompok.Media yang digunakan guru belum menarik perhatian siswa karena 

tidak multi media dan ukuran yang digunakan model guru kecil. Siswa kesulitan 
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dalam mengoperasikan media yang digunakan untuk membantu siswa 

memecahkan masalah karena guru tidak menjelaskan cara penggunaan media. 

Guru dalam mengunakan media kertas lipat dalam pembelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan guru 

menggunakan media yang sesuai dengan materi. Guru dalam menggunakan media 

sudah sistematis. 

Dan indikator yang terakhir adalah keterampilan melakukan refleksi atau 

menutup pembelajaran, diperoleh skor 3 dengan kategori baik, ditunjukkan 

dengan gurumenyimpulkan materi secara lisan, memberikan evaluasi. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan guru bersama siswa menyimpulkan materi secara lisan, tidak 

ditulis dipapan tulis. Guru memberikan evaluasi secara individu denagn tujuan 

pemantapan pemahaman materi yang telah disampaikan selama ± 10 menit. Guru 

tidak memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

4.1.1.2.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis 

proses pembelajaran yang berlangsung pada siklus II Pertemuan I, yang meliputi 

deskripsi keterampilan guru, deskripsi aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus II Pertemuan II. Adapun hasil refleksi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam mengelola waktu masih kurang, pembelajaran yang 

dilakukan guru melebihi waktu yang dialokasikan. 
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b. Guru kurang intensif dalam pembimbingan kelompok, sehingga banyak siswa 

yang kesulitan dalam menjelaskan materi kepada temannya. 

c. Terdapat dominan dalam kegiatan kelompok oleh siswa. 

d. Sebagian besar siswa tidak berani bertanya atau memberikan tanggapan. 

4.1.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraiakan di atas, maka hal-hal 

yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan berikutnya 

adalah:  

a. Dalam pengelolaan alokasi waktu, guru harus menyesuaikan dengan waktu 

yang telah ditetapkan. 

b. Guru dalam membimbing kelompok lebih intensif lagi, sehingga siswa apa 

yang dilakukan siswa lebih terarah dan lebih baik. 

c. Guru harus mencegah terjadinya dominasi siswa dalam masing-masing 

kelompok, yaitu dengan berkeliling dalam masing-masing kelompok dan 

meminta untuk semua anggota kelompok bekerja sama dengan baik. 

d. Guru harus memotivasi siswa agar berani bertanya atau memberikan 

tanggapan dengan dapat memberikan hadiah berupa bintang. 

4.1.2.2. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus II Pertemuan II 

4.1.2.2.1. Pelaksanaan 

Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada siklus II pertemuan II ini adalah meliputi pra kegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

a. Pra kegiatan 
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Guru memasuki kelas dan mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk 

dibangku masing-masing, dilanjutkan dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa, kemudian guru melakukan presensi secara klasikal “Apakah ada 

siswa yang tidak masuk hari ini?”, “tidak ada pak” jawab serentak siswa. 

kemudian siswa diminta untuk menyiapkan alat tulis. 

b. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan 

materi pertemuan sebelumnya yaitu tentang pengurangan pecahan, guru tidak lupa 

mengulangi untuk menyampaikan tujuan pembelajaran “setelah kita 

melaksanakan kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan bisa mengurangkan 

pecahan baik itu pecahan biasa, pecahan campuran maupun pecahan desimal”. 

Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran 

tersebut. Guru mengulangi penjelasan seterusnya tentang langkah-langkah 

pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw berbasis Problem Posing “ Anak-anak nanti 

kalian langsung membentuk kelompok sesuai dengan kelompok asal kalian 

kemarin”. Setelah mengulangi tujuan pembelajaran dan penjelasan langkah-

langkah pembelajaran Jigsaw berbasis problem posing, guru mengulangi sedikit 

materi yang telah lalu. 

c. Kegiatan Inti 

Pembentukan kelompok diskusi, siswa menentukan strategi 

Kegiatan inti berlangsung ± 35 menit, siswa diminta untuk berkelompok yang 

beranggotakan 6 orang, dengan ketentuan kelompok yang sudah dibentuk oleh 

guru secara heterogen pada kelompok asal.Siswa diminta waktu 1 menit untuk 
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berkumpul dengan kelompok, suasana kelas menjadi ramai karenapenataan kursi 

dan meja, akan tetapi pada siklus II ini guru sudah tidak merasakan kesulitan 

dalam membuat kelompok. Sehingga alokasi waktu dalam membentuk kelompok 

menjadi tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan.Setelah membentuk 

kelompok, guru memberikan materi yang sudah disiapkan untuk dipelajari, salah 

satu siswa membagi materi tersebut dengan teman kelompoknya (asal). Kemudian 

siswa dari kelompok asal berpindah pada kelompok ahli dengan mencari teman 

yang mendapatkan materi yang sama. Adapun materi yang didiskusikan 

dikelompok ahli diurutkan dengan tema yaitu: 

1. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

2. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

3. Mengurangkan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

4. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

5. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

6. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan desimal 

 

Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

Pada kelompok asal 

 Siswa diberi waktu ± 7 menit untuk melihat keseluruhan materi adapun 

materinya sebagai berikut: 1) Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. 

2) Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. 3) 

Mengurangkan pecahan desimal dengan pecahan decimal. 4) Mengurangkan 

pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya. 5) Mengurangkan 
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pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya. 6) Mengurangkan 

pecahan campuran dengan pecahan decimal. kemudia ketua kelompok membagi 

materi kepada anggota yang berjumlah 6 siswa dan setiap siswa mendapatkan satu 

materi yang berbeda dengan bimbingan guru dalam membagi agar adil dan 

mengkaji materi serta siswa diberi waktu untuk mencari referensi lain berupa 

buku paket atau yang lainnya untuk menunjang dalam diskusi dikelompok ahli, 

selain itu siswa diberi waktu untuk mendalami materi yang didapat secara sekilas 

atau garis besarnya. 

Pada kelompok ahli 

Siswa diberikan waktu ± 20 menit untuk berdiskusi dikelompok ahli 

dengan membahas materi yang sudah diberikan guru pada kelompok asal, 

kemudian setelah siswa berkumpul dalam kelompok ahli dan berdiskusi, guru 

memberi kertas lipat untuk media siswa lebih memahami pecahan dengan konkret. 

Setelah siswa berdiskusi guru memberi selembar kertas untuk digunakan siswa 

membuat soal dan jawabannya untuk membantu siswa dalam menerangkan 

nantinya dikelompok asal, soal dan jawaban dikerjakan bersama-sama dalam 

kelompok, setelah selesai membuat soal dan menulis jawabannya, siswa diminta 

berlatih menerangkan dikelompok ahli terlebih dahulu sebelum menerangkan 

nanti dikelompok asal dengan bimbingan guru lebih intensif lagi. Adapun materi 

yang dibuat siswa adalah sebagai berikut: 

Kelompok IV 

Rani membeli anggur 2  kg dimakan adiknya sebanyak  kg. Berapa sisa anggur 

Rani sekarang? 



175 
 

 
 

Jawaban  

Diketahui: rani membeli anggur 2  kg dimakan adiknya  kg. 

Ditanyakan : berapa sisa anggur Rani sekarang? 

Jawab: 

2  -  = …. 

 

 

 

 

  2 

Gambar 4.31 

Soal dan jawaban pengurangan kelompok IV 

 

Jadi sisa anggur Rani 

2  -  =  2 (   -  ) = 2 (   ) = 2   = 2  kg 

Kelompok V 

Bintang membeli jeruk 3,5 kg, dimakan adiknya  kg, berapa sisa jeruk Bintang 

sekarang? 

Jawaban 

Diketahui : Bintang membeli jeruk 3,5 kg, dimakan adiknya  kg. 

Ditanyakan : berapa sisa jeruk Bintang sekarang? 

Jawab : 

Dihapus  
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3,5 -  = …. 

3,5  3  

 

 

 

 

Jadi sisa jeruk Bintang 

3,5 -  =  3  -  = 3  kg 

Kelompok VI 

Adik mempunyai kertas 5  cm, disobek adik buat mainan 1,5 cm berapa sisa 

kertas adik sekarang? 

Jawaban  

Diketahui : adik mempunyai kertas 5  cm, digunakan 1,5 cm. 

Ditanyakan : berapa sisa kertas adik sekarang? 

Jawab : 

5  - 1,5 = … 

1,5  1  

 

 

 

 

 

Dihapus  bagian 

Dihapus 1

Gambar 4.32 

Soal dan jawaban pengurangan kelompok V 
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    5 

 

 

         

Gambar 4.33 

Soal dan jawaban pengurangan kelompok VI 

Pada kelompok asal 

Setelah waktu diskusi dikelompok ahli yang ditentukan sudah habis siswa 

diminta kembali ke kelompok asal, siswa diberikan ± 20 menit untuk 

menerangkan dan diskusi dikelompok asal, guru menyuruh siswa yang 

mendapatkan materi pertama menjelaskan kepada temannya guru memperhatikan 

satu persatu siswa yang menerangkan pada temannya dan membimbingnya agar 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami,  

Pada materi ke empat 2 dari 5 siswa yang menjelaskan kepada temannya 

masih membaca materi dan 3 siswa menerangkan tanpa membaca materi akan 

tetapi masih menggunakan bahasa yang belum runtut atau belum tertata rapi 

adapun materi yang dibahas adalah sebagai berikut: 

Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

1. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran yang penyebutnya 

sama 

Contoh : 

3   = ..... 

Cara I 

Tahap I  

Dihapus  
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    3    

 

 
 

Tahap II 

      

 

 

     2      

      Diambil  

Gambar 4.34 

Pengurangan yang menunjukan 3     = 

jadi 

3  -  = 3 + (  -   ) =  

          = 2 +   +   -   = 2 +   -   = 2 + = 2  

 

Cara II 

3  =   

      =  

      =  

      = 3  

Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa3  =  

kurangkankan pecahan seperti mengurangkan 

pecahan biasa dengan mengurangkan pembilang 

saja 

Karena diambil  tidak 
bisa sehingga 
mengambil yang utuh 

Karena kurangmengambil yang utuh 
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2. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran yang 

penyebutnya tidak sama 

 

 

 

 

Contoh : 

3 = …. 

Cara I 

 

 

 

 

    3    

 

 

 

 

   3      

Gambar 4.35 

Pengurangan yang menunjukan 3  = …. 

Jadi 3  - 2  = 3 + (  -   ) = 3 + (  -   ) = 3  

 

Cara II 

Sederhanakan sampai kebentuk paling sederhana 

Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa3  =  

Diambil   
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3  =  

     =   

=  

     = 3  

 

 

 

Pada materi kelima 1 siswa masih membaca materi dan 4 siswa tidak 

membaca materi akan tetapi masih ada yang menggunakan bahasa yang kurang 

baik adapun materi yang dibahas adalah sebagai berikut: 

Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

Mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengurangkan berbagai bentuk 

pecahan sebagai berikut. 

1) Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau satu jenis dalam hal ini 

pengurangan dari pecahan desimal dengan pecahan biasa bisa diubah menjadi 

pecahan decimal atau pecahan biasa 

2) Mengurangkan pecahan-pecahan yang sudahsejenis tersebut. 

 Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

yang sama penyebutnya. 

Contoh : 

0,6 -  = …. 

Sesuai dengan langkah diatas dapat dicari dengan: 

kurangkan pecahan seperti mengurangkan 

pecahan biasa dengan menyamakan penyebut 

dengan mencari KPK 4 dan 3 adalah 12 

Sederhanakan sampai kebentuk paling sederhana 
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Pengurangan yang menyatakan 0,6 -  = …. 

1. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan biasa 

semua 

0,6 =     =  -  = …. 

 

 

 

      

 

Gambar 4.36 

Jadi  -  =    =  

Pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan 

mengurangkan pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak 

dikurangkankan 

2. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

 = 0,3 

  Jadi 0,6 - 0,3 = 0,3 

   0,6 

   0,3   - 

   0,3 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta 

nilai tempat dan jika angka dibelakang koma kurang maka tambahkan 0 

 Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

tidak sama penyebutnya. 

Contoh : 

0,6 -  = …. 

Dihapus  bagian  menjadi 
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1. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan biasa 

semua 

0,6 =  

Jadi  -  =  -  =  

Untuk mengurangkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka 

penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya 

dapat dicari dengan mencari KPK dari penyebutnya 

2. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

 =  = 0,4 

Jadi 0,6 -  0,4 = 0,2 

 1 

 0,6 

 0,4   - 

  0,2 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta 

nilai tempat 

 pada materi ke enam 1 siswa masih membaca materi dan bahasanya 

sesuai dengan apa yang ada dimateri tersebut. 2 tidak membaca materi dengan 

bahasa yang mudah dipahami, 2 siswa yang lainnya tidak membaca materi tetapi 

bahasa yang dipakai kurang bisa dipahami. 

Pengurangan pecahan desimal dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

Mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjumlah berbagai bentuk 

pecahan sebagai berikut. 

KPK dari 10 dan 5 adalah 10 
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1) Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau satu jenis dalam hal ini 

penjumlahan dari pecahan desimal dengan pecahan biasa campuran diubah 

menjadi pecahan decimal atau pecahan campuran 

2) menguangkan pecahan-pecahan yang sudahsejenis tersebut. 

• Penguranganpecahan campuran dengan pecahan desimal atau 

sebaliknya yang sama penyebutnya. 

Contoh: 

2,6 - 1  = …. 

1. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan campuran 

semua 

2,6 = 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37 

Pengurangan yang menyatakan 2,6 - 1  = …. 

Jadi 2  - 1  = (2 - 1) + (  -   = 1 +  = 1  = 1,3 

2. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

1  = 1,3 

Jadi 2, 6 - 1, 3 = 1, 3 

dihapus 

Dihapus   
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2,6 

1,3   - 

1,3 

• Penguranganpecahan campuran dengan pecahan desimal atau 

sebaliknya yang tidak sama penyebutnya. 

Contoh:  

2,6 - 1  = …. 

3. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan campuran 

semua 

2,6 = 2  

Jadi 2  - 1  = (2 - 1) + (  -   

= 1 + (  -   

        = 1 +  = 1  = 1,4 

4. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

1  = 1  = 1,2 

Jadi 2, 6 - 1, 2 = 1, 4 

2,6 

1,2   - 

1,4 

d. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir dilakukan dengan waktu ± 25 menit, dengan kegitan 

yang dilakukan antara lain: guru bersama siswa membuat kesimpulan, guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas, dan menyampaikan rencana pada pertemuan selanjutnya. 

4.1.2.2.2. Observasi 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Ubahlah pecahan desimal 

menjadi pecahan campuran  

kurangkan pecahan seperti 

mengurangkan pecahan biasa 

dengan menyamakan penyebut 

dengan mencari KPK 4 dan 3 

d l h

Mengubah pecahan kebentuk 
persepuluhan, kemudian diubah 
menjadi pecahan desimal 
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Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika melalui 

JigsawBerbasis Problem posing siklus I pertemuan II diperoleh data sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Data Aktivitas Siswa pada Siklus II Pertemuan II 

No Nama 
Siswa 

Indikator yang diamati Jumlah Rata-
rata 

Katego
ri 1 2 3 4 5 6 7 

1 MZM 4 2 3 3 3 2 3 20 2.7 Cukup 
2 ADM 4 3 3 3 2 3 3 21 3 Baik 
3 HTA 4 3 3 3 3 3 3 22 3,1 Baik 
4 MFS 4 2 2 3 3 3 3 20 2.8 Baik 
5 PW 4 4 3 3 3 3 3 23 3,3 Baik 
6 SAA 4 3 2 2 3 2 3 19 2.7 Baik 
Jumlah 24 17 16 17 17 16 18 125 16,6 

Baik Rata – rata 
Tiap 
Indikator 

4 2.8 2.7 2.8 2,8 2,7 3 20,8 3 

Keterangan indikator yang diamati: 

1) Membaca, mempelajari dan memahami materi yang disediakan ( Visual Activities dan 

Mental Activities) 

2) Berdiskusi dalam kelompok kelompok ahli ( Oral Activities, Mental Activities, 

Listening Activities, dan Emotional Activities) 

3) Membuat dan menggunakan alat peraga (Motor Activities) 

4) Membuat dan Mengajukan pertanyaan (oral Activities) 

5) Menjelaskan materi pada kelompok asal ( Oral Activities, Mental Activities, Listening 

Activities, dan Emotional Activities) 

6) Menyelesaikan pertanyaan (Mental Activities) 

7) Menulis soal (Writing Activities dan Drawing Activities) 
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Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II Pertemuan II yang tertera 

pada tabel 4.11, dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran Matematika melalui 

Jigsaw Berbasis Problem posingdiperoleh jumlah rata-rata aktivitas siswa adalah 

3 dengan kategori baik. Siswa sudah siap mengikuti pembelajaran, Membaca, 

mempelajari dan memahami materi yang disediakan, Berdiskusi dalam kelompok 

ahli, membuat dan menggunakan alat peraga, menjelaskan materi pada kelompok 

asal, membuat dan mengajukan pertanyaan, menyelesaikan pertanyaan, dan 

menulis soal. 

Dalam membaca, mempelajari dan memahami materi yang 

disediakanmemperoleh rata-rata skor 4 yang masuk pada kategori sangat baik. 

Siswa MZM, ADM, HTA, MFS, PW dan SAA memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan siswa-siswa tersebut 

membaca materi dengan baik, membaca buku referensi lain, membahasnya 

dengan teman dan bersikap tenang.  

Berdiskusi dalam kelompok ahli siswa memperoleh skor rata-rata 2,8 

dengan kategori baik. Siswa PW mendapat skor 4 dengan kategori sangat baik.Hal 

ini ditunjukkan denganMengungkapkan pendapat dalam kelompok, bertanya pada 

teman satu kelompok, menjawab pertanyaan teman satu kelompok, menerima 

pendapat teman satu kelompok. Siswa ADM, HTA, dan SAA mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Mengungkapkan pendapat dalam kelompok, bertanya pada 

teman satu kelompok, menjawab pertanyaan teman satu kelompok. Sedangkan 

MZM dan MFS hanya memperoleh skor 2 dikarenakan hanyaMengungkapkan 

pendapat dalam kelompok, bertanya pada teman satu kelompok. 
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Dalam membuat dan menggunakan alat peragasiswa memperoleh skor 

rata-rata 2,7 dengan kategori baik. Siswa MZM, ADM, HTA, dan PW 

mendapatkan skor 3 dalam kategori baik ditunjukkan dengan ADM Siswa 

mengerti cara membuat alat peragaakan tetapi dia masih menyontoh temannya 

dalam membuat alat peraga, tepat dalam membuat alat peraga, mengetahui cara 

penggunaan alat peraga, sementara HTA dan PW mengerti cara membuat alat 

peragaakan sendiri, akan tetapi hasilnya kurang rapi tepat dalam membuat alat 

peraga, mengetahui cara penggunaan alat peraga, sedangkan SAA, dan MFS 

mendapat skor 2 dengan kategori cukup ditunjukkan dengan SAA bisa membuat 

alat peraga sendiri tetapi hasilnya kurang rapi, tepat dalam membuat alat peraga, 

dan tidak tahu cara penggunaannya. 

Siswa dalam membuat soal dikelompok ahli dan mengajukan pertanyaan 

serta jawaban dalam kelompok asalmemperoleh skor rata-rata 2,8 dengan kategori 

baik, ditunjukkan dengan siswa MZM, ADM, HTA, MFS dan PW yang 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik ADM, HTA, MFS dan PW berdiskusi 

membuat soal dikelompok ahli dan membuat penyelesaian jawaban, serta dapat 

memaparkan soal dan jawabannya, akan tetapi tidak menggunakan bahasa yang 

baik, MZM, ADM, MFS, dan SAA mendapatkan sekor 2 dapar dijabarkan karena 

ADM dan SAA berdiskusi membuat soal dan membuat jawaban dikelompok ahli 

akan tetapi tidak bisa menjelaskan soal serta jawaban pada kelompok asal.  

Dalam menjelaskan materi pada kelompok asal siswa mendapatkan skor 

rata-rata 2,8 dengan kategori baik, ditunjukkan dengan MZM, HTA, MFS, PW, 

dan SAA mendapatkan skor 3 karena menguasai materi yang dikaji bahasa yang 
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digunakan siswa saat menjelaskan mudah dipahamimateri yang akan tetapi bahasa 

yang digunakan siswa tidak runtut siswa percaya diri saat menjelaskan ADM 

belum menguasai materi terlihat masih melihat materi, saat menjelaskan bahasa 

yang digunakan sama dengan materi, runtut dan percaya diri saat menjelaskan 

materi. 

Dalam menyelesaikan soal siswa mendapatkan skor rata-rata 2,7 dengan 

kategori baik, ADM, HTA, MFS, dan PW mendapatkan skor 3 Siswa 

menyelesaikan soal mudah dipahami, siswa menyelasaikan soal dengan runtut, 

bahasa yang digunakan belum sesuai kaidah, jawaban sesuai dengan soal yang 

telah dibuat, sedangkan MZM dan SAA mendapatkan skor 2 denga kategori 

cukup karena MZM dan SAA menyelesaikan soal dengan runtut dan mudah 

dipahami akan tetapi bahasa yang digunakan belum sesuai dengan kaidah dan 

jawabannya tidak sesuai dengan soal atau salah. 

Indikator siswa yang terakhir adalah menulis soal mendapat skor rata-rata 

3 dengan kategori baik ditunjukkan dengan MZM, ADM, HTA, MFS, PW dan 

SAA mendapatkan skor 3 dengan kategori baik Siswa menulis soal, tulisan yang 

digunakan untuk menulis soal bisa dibaca, bahasa yang digunakan dalam menulis 

soal kurang dipahami, siswa dalam menulis soal terlihat rapi. 

Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan yang diperoleh selama 

pelaksanaan pembelajaran matematika melalui Jigsaw berbasis Problem Posing 

mengenai keterampilan guru pada siklus II pertemuan II dapat dilihat pada tabel 

4.11. berikut: 
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Tabel 4.9 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan II 

No. Indikator Skor Kategori 
1 Keterampilan Membuka 4 Sangat baik 
2 Keterampilan Menjelaskan 4 Sangat baik 
3 Keterampilan Bertanya 4 Sangat baik 

4 KeterampilanMengajar Kelompok Kecil dan 
Perorangan 

4 Sangat baik 

5 Keterampilan membimbing diskusi kelompok 4 Sangat baik 
6 Keterampilan Mengelola Kelas 4 Sangat baik 
7 Keterampilan Mengadakan variasi 4 Sangat baik 
8 Keterampilan Memberi Penguatan 3 Baik 
9 Keterampilan Menutup Pelajaran 3 Baik 
10 Keterampilan menguasai bahan ajar 2 Cukup 

11 Keterampilan memilih materi yang berkualitas 4 Baik 
12 Keterampilan memilih media yang berkualitas 4 Baik 

Jumlah  skor 44 
Baik Rata-rata 3,7 

 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil observasi keterampilan 

guru pada pembelajaran Matematika melalui Jigsaw BerbasisProblem posing 

siklus II pertemuan I, diperoleh jumlah skor 44, rata-rata 3,7 dengan kategori baik. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan pukul 07.00 WIB guru memasuki kelas dan 



190 
 

 
 

mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk dibangku masing-masing. Guru 

melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan materi yang akan 

disampaikan.  Dalam memberikan penguatan, guru melakukan penguatan dengan 

berbagai cara yaitu memberikan penguatan verbal, penguatan non verbal, 

kemudian guru memberikan penguatan kepada siswa secara individu. Kegiatan 

pembelajaran diawali dengan mengajukan pertanyaan dari permasalahan 

kontekstual yang diberikan oleh guru.Guru juga memberikan tuntunan kepada 

siswa untuk memahami pertanyaan dari permasalahan, pertanyaan yang diberikan 

guru bersifat klasikal dan perseorang.Siswa diberikan kesempatan berpikir untuk 

memahami permasalahan.Kemudian, guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok untuk mempermudah pemberian tugas.Dalam pembentukan kelompok, 

siswa dibagi secara heterogen.Ketika kegiatan diskusi berlangsung, guru 

membimbing siswa dengan berkeliling dan membantu siswa yang merasa 

kesulitan.Guru juga memberikan tugas individu sebagai pemantapan pemahaman 

materi para siswa. Berikut deskripsi hasil observasi keterampilan guru: 

Guru dalam membuka pelajaran memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan guru mengucapkan salam dan 

menyuruh ketua kelas memimpin doa, guru menyiapkan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran, antara lain dengan bertanya kepada siswa “sudah 

siapkah kalian belajar hari ini?” siswa menjawab “siap” dengan serentak. Guru 

melakukan apersepsi dengan meberi pertanyaan kepada siswa secara kontekstual 
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sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Dari kegiatan apersepsi tersebut 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan materi yang akan 

dilakukan dengan menuliskan dipapan tulis. 

Dalam menyampaikan materi ajar guru memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan guru menggunakan 

permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa 

dalam mengaitkan materi yang disampaikan, sehingga siswa dapat 

membayangkan permasalahan yang diberikan guru kepada siswa. Pembelajaran 

yang dilakukan guru dalam menyampaiakn materi ajar sistematis, memudahkan 

siswa dalam memahami materi. Guru memberikan contoh lain dan memberikan 

contoh cara pemecahannya.  

Dalam mengajukan pertanyaan dari permasalahan kontekstual 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

guru memberikan permasalahan kontekstual yang harus dipecahkan, guru 

memberikan pertanyaan yang diberikan bersifat klasikal dan individu semua siswa 

berpikir untuk memahami dan memecahkan permasalahan. Guru menuntun 

pertanyaan yang terdapat pada permasalahan kontekstual dengan menggunakan 

kalimat sendiri, dengan tujuan untuk membantu siswa memahami permasalahan 

yang disampaiakan.  

Guru dalam membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok untuk 

memecahkan masalah kontekstual mendapat skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan guru memberikan kesempatan masing-masing 

kelompok untuk berpikir dalam mepelajari materi sendiri sesuai dengan materi 
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yang sudah dibagi yang diberikan oleh guru dengan membantu jika mengalami 

kesulitan. Guru mendatangi masing-masing kelompok dan meminta agar semua 

anggota kelompok bekerja dengan memusatkan perhatian siswa dalam kelompok.  

Dalam membimbing siswa perseorang dalam memecahkan masalah 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

guru melakukan pendekatan secara individu pada semua siswa, membantu tanpa 

pilih kasih jika terdapat siswa yang kesulitan, dan memberikan petunjuk dalam 

pengerjaan soal. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai hal-hal yang belum jelas, ditunjukkan dengan guru sering bertanya 

kepada siswa “Siapa yang mau bertanya?, Siapa yang belum jelas?”. 

Guru dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif memperoleh skor 

4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan jika terdapat 

siswa yang ramai, gaduh, bermain sendiri guru menegur siswa tersebut untuk 

tidak ramai lagi dan kelas terkoordinasi dengan kondusif dan berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran guru memperoleh skor 4 

dengan kategori sangat baik.Guru sudah membuat RPP untuk pelaksanaan 

pembelajaran, guru menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

yaitu berupa kartu bilangan prima yang dipakai siswa untuk lembar kerja sebagai 

permodelan. Guru menyiapkan lembar kerja dan lembar evaluasi yang akan 

dikerjakan oleh siswa. 

Guru dalam melakukan pembelajaran yang bervariasi memperoleh skor 3 

dengan kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dalam proses pembelajaran, 
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variasi suara guru dalam mengajar dapat keras, pelan, dan memberikan tekanan-

tekanan pada kalimat-kalimat yang penting yang penting. Guru selama proses 

pembelajaran, berkeliling kelas untuk mengkondisikan siswa. Guru masih kurang 

dalam memusatkan perhatian siswa kepada guru. 

Guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 3 

dengan kategori baik, hal tersebut ditunjukkan dengan guru melakukan penguatan 

secara individu melalui penguatan verbal dengan menyebut “pintar” kepada siswa 

yang menjawab dan mau maju kedepan kelas. Guru melakukan penguatan non 

verbal ditunjukkan dengan meminta siswa untuk tepuk tangan kepada siswa yang 

benar jawabannya.  

Dalam memilih media pembelajaran guru memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Hal tersebut ditunjukkan dengan media yang digunakan guru 

sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu kertas lipat yang digunakan untuk 

memecahkan masalah pada pecahan. Media yang digunakan guru dapat 

menciptakan motivasi siswa, siswa senang saat menggunakan media dalam 

kelompok.Media yang digunakan guru belum menarik perhatian siswa karena 

tidak multi media dan ukuran yang digunakan model guru kecil. Siswa kesulitan 

dalam mengoperasikan media yang digunakan untuk membantu siswa 

memecahkan masalah karena guru tidak menjelaskan cara penggunaan media. 

Guru dalam mengunakan media kertas lipat dalam pembelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

guru menggunakan media yang sesuai dengan materi. Guru dalam menggunakan 

media sudah sistematis,  
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Dan indikator yang terakhir adalah keterampilan melakukan refleksi atau 

menutup pembelajaran, diperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik, ditunjukkan 

dengan gurumenyimpulkan materi secara lisan, memberikan evaluasi. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan guru bersama siswa menyimpulkan materi secara lisan, tidak 

ditulis dipapan tulis. Guru memberikan evaluasi secara individu denagn tujuan 

pemantapan pemahaman materi yang telah disampaikan selama ± 15 menit. 

Paparan Hasil Belajar Siklus II 

Tabel 4.10 

 Paparan Hasil Belajar Siklus II  

Nilai Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

87 – 100 5 16,7 % Tuntas  
74 – 86  13 43,3 % Tuntas 
61 – 73  8 26,7 % Tuntas 
48 – 60 1 3,3 % Tidak tuntas 
35 – 47  3 10 Tidak tuntas 
Jumlah 30 100%   

 

Dari tabel  4.7 dapat dijelaskan bahwa siswa yang memperoleh nilai ≥ 

65berjumlah 26 orang dengan persentase 87% dan dinyatakan tuntas. Siswa yang 

memperoleh nilai dibawah 57 sejumlah 4 orang dengan persentase 13% dan 

dinyatakan tidak tuntas. Pencapaian hasil belajar siswa siklus IIpada pembelajaran 

Matematika melalui Jigsaw Berbasis Problem Posing menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa pada siklus IIdiperoleh hasil yaitu sebesar 87% atau 26 siswa dari 30 

siswa mengalami ketuntasan belajar dan sebesar 13% atau 4 siswa dari 30 siswa 

belum tuntas belajar. Dengan nilai rata-rata siswa sebesar 75, nilai terendah 35 
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Refleksi dilaksanakan oleh peneliti bersama tim kolaborator untuk 

menganalisis proses pembelajaran yang telah berlangsung pada siklus II 

pertemuan II, data tersebut meliputi deskripsi keterampilan mengajar guru dan 

deskripsi aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Adapun hasil refleksi tersebut 

antara lain: keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

secara keseluruhan sudah mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan, siswa 

dominan dalam kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk menentukan strategi 

yang mereka miliki. Terdapat siswa yang masih kesulitan dalam memahami 

materi, beberapa siswa yang awalnya tidak aktif terlihat aktif mengikuti pelajaran. 

4.1.2.2.4. Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi yang diuraikan di atas, maka hal-hal yang perlu 

diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan berikutnya adalah:  

a. Guru lebih sering memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa agar 

siswa termotivasi aktif mengikuti pelajaran. 

b. Guru memberikan penjelasan materi menggunakan kalimat yang 

komunikatif, sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi. 

c. Guru lebih memaksimalkan dalam penggunaan media. 

 

4.1.3. Rekapitulasi Data Pelaksanaan Siklus I dan Siklus II 

 Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pada variabel keterampilan 

mengajar guru, aktivitas siswa dan hasil belajar mengalami peningkatan pada 

siklus I sampai siklus II dari masing-masing pertemuannya.Berikut penyajian data 
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Gambar 4.44 

Diagram batang hasil evaluasi siklus I dan siklus II 

 

Tabel 4.13 

Analisis Data Hasil Belajar Siswa dari Data Awal, Siklus I dan Siklus II 

 
No. Pencapaian Data Awal Siklus I Siklus II 

1. Nilai rata-rata 50,36 66 75 

2. Nilai tertinggi 70 85 100 

3. Nilai terendah 20 25 35 

4. Jumlah siswa yang tuntas 12 19 26 

5. Jumlah siswa yang tidak tuntas 18 11 4 

6. Persentase ketuntasan klasikal 40% 63% 87% 

 

Berdasarkan gambar 4.13, 4.14 dan tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa 

persentase ketuntasan klasikal belajar siswa pada siklus I menunjukkan 63% siswa 

tuntas atau 19 siswa dari 30 siswa.Pada siklus II menunjukkan persentase 

ketuntasan klasikal 87% siswa tuntas atau 26 siswa dari 30 siswa.Dengan siklus I 

nilai tertinggi sebesar 85, nilai terendah 25 dan nilai rata-rata 66.Pada siklus II 

data yang diperoleh adalah nilai tertinggi sebesar 100, nilai terendah 35, dan nilai 

rata-rata adalah 75. Berdasarkan data pada gambar 4.16, 4.17 dan 4.18 

pembelajaran yang diteliti oleh peneliti bersama observer dalam pembelajaran 

matematika melaluiJigsaw berbasis Problem posingberhenti sampai siklus II 

karena indikator keberhasilan sudah tercapai dengan baik. 
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4.2.  PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Peneliti 

4.2.1.1.Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

4.2.1.1.1. Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I Dan Siklus II  

Berdasarkan hasil observasi pada saat proses pembelajaran, aktivitas siswa 

yang diamati dalam proses pembelajaran diperoleh data dari hasil pengamatan 

pada siklus I dan siklus II. 

Indikatormembaca, mempelajari dan memahami materi yang 

disediakanpada siklus I memperoleh rata-rata skor yaitu4pada setiap pertemuan 

dengan kategori sangat baik. hal tersebut ditunjukkan dengan siswa-siswa tersebut 

membaca materi dengan baik, membaca buku referensi lain, membahasnya 

dengan teman dan bersikap tenang.  

Pada siklus II indikator membaca, mempelajari dan memahami materi 

yang disediakan rata-rata skor 4, skor yang didapat sama dengan siklus I. siswa-

siswa tersebut membaca materi dengan baik, membaca buku referensi lain, 

membahasnya dengan teman dan bersikap tenang. Hal ini sesuai dengan (Diedrich 

dalam Hamalik, 2011:172) yang meliputi kegiatan membaca, melihat gambar, 

mengamati, demonstrasi, pameran. 
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Indikator berdiskusi dalam kelompokahli rata-rata skor yang sama pada 

masing-masing pertemuan di siklus I dan II yaitu 2,8. Pada indikator ini tidak ada 

terjadi peningkatan anatara siklus I dan Siklus II pada setiap pertemuannya.Hal ini 

ditunjukkan denganmengungkapkan pendapat dalam kelompok, bertanya pada 

teman satu kelompok, menjawab pertanyaan teman satu kelompok, menerima 

pendapat teman satu kelompok. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Moh. 

Surya (1975:107) mendefinisikan diskusi kelompok merupakan suatu proses 

bimbingan dimana murid-murid akan mendapatkan suatu kesempatan untuk 

menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan masalah bersama. 

Dalam diskusi ini tetanam pula tanggung jawab dan harga diri. 

Indikator membuat dan menggunakan alat peraga mendapatkan skor pada 

pertemuan Isiklus I adalah 2,2 dan pada pertemuan II siswa mengalami 

peningkatan dengan mendapatkan skor 2.5. peningkatan ini ditunjukkan 

karenaSiswa mengerti cara membuat alat peraga, tepat dalam membuat alat 

peraga, mengetahui cara penggunaan alat peraga. 

Pada pertemuan I siklus II skor yang diperoleh adalah 2,5 dan pada 

pertemuan II mengalami peningkatan yaitu menjadi 2,7. Peningkatan ini 

ditunjukkan dengan siswa mengerti cara membuat alat peraga, tepat dalam 

membuat alat peraga, mengetahui cara penggunaan alat peraga dan sudah tertata 

rapi.Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pada indikator membuat dan 

menggunakan alat peraga dari siklus I ke siklus II dengan perolehan skor 2,2 

menjadi 2,7 hal ini sesuai dengan menurut  Brunner dalam Dahar (1988) 

menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran matematika sebaiknya peserta 
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didik  diberi kesempatan memanipulasi benda-benda konkret atau alat peraga 

yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh peserta didik dalam 

memahami suatu konsep matematika dan hal tersebut juga didukung oleh Menurut 

Waluya (2006), ditinjau dari fungsinya, media/alat peraga dapat: (a) memberikan 

motivasi belajar, (b) memberikan variasi dalam pembelajaran, (c) mempengaruhi 

daya abstraksi, (d) memperkenalkan, memperbaiki, dan meningkatkan 

pemahaman  konsep dan prinsip. 

Indikator membuat soal dikelompok ahli dan mengajukan pertanyaan serta 

jawaban dalam kelompok asal memperoleh rata-rata skor 2 pada siklus I 

pertemuan I dan pertemuan II. Ditunjukkan dengan siswa berdiskusi membuat 

soal dikelompok ahli dan membuat penyelesaian jawaban, serta dapat 

memaparkan soal dan jawabannya, akan tetapi tidak menggunakan bahasa yang 

baik 

Pada siklus II pertemuan I dan pertemuan II, indikator membuat soal 

dikelompok ahli dan mengajukan pertanyaan serta jawaban dalam kelompok asal 

skor rata-rata yang diperoleh yaitu 2,5 dan 2,8. Ditunjukkan dengan siswa 

berdiskusi membuat soal dikelompok ahli dan membuat penyelesaian jawaban, 

serta dapat memaparkan soal dan jawabannya dan sudah menggunakan bahasa 

yang baik.Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pada indikator membuat 

pertanyaan dan jawaban dikelompok ahli serta memaparkan soal dan jawaban 

dikelompok asal dari siklus I ke siklus II dengan perolehan skor 2 menjadi 

2,8.Deskriptor yang nampak penelitian ini sesuai yang diungkapkan  
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Indikator menjelaskan materi pada kelompok asal mendapatkan skor rata-

rata yang diperoleh pada siklus I pertemuan I dan pertemuan II sama yaitu sebesar 

2,2. Saat menjelaskan materi pada kelompok asalsiswa menguasai materi yang 

dikaji bahasa yang digunakan siswa saat menjelaskan mudah dipahamimateri yang 

akan tetapi bahasa yang digunakan siswa tidak runtut dansiswa percaya diri 

Pada siklus II pertemuan I diperoleh rata-rata skor sama dengan siklus I 

yaitu sebesar 2,2 dan pada pertemuan II diperoleh skor 2,8. Peningkatan ini dari 

upaya guru untuk memberi arahan dan contoh agar bahasa yang digunakan oleh 

siswa runtut dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pada 

indikator menjelaskan materi pada kelompok asal dari siklus I ke siklus II dengan 

perolehan skor 2,2 menjadi 2,8.hal ini sejalan dengan Menurut ischak dan warji 

(1987:44), tutor sebaya adalah sekelompok peserta didik yang telah tuntas beban 

belajarnya, memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam memahamiahan pelajaran yang dipelajarinya. 

Indikator menyelesaikan soaldiperoleh skor pada siklus I baik pertemuan I 

maupun II serta siklus II pertemuan I dan pertemuan II skor yang diperoleh adalah  

2,7. Siswa menyelesaikan soal mudah dipahami, siswa menyelasaikan soal dengan 

runtut, bahasa yang digunakan belum sesuai kaidah akan tetapi mudah dipahami, 

jawaban sesuai dengan soal yang telah dibuat, hal ini menunjukkan tidak adanya 

perubahan antara siklus I dan siklus II 

Indikator siswa yang terakhir adalah menulis soal mendapatkan skor 2,5 

pada siklus I pertemuan I dan II, hal ini ditunjukkan dengan siswa menulis soal, 
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tulisan yang digunakan untuk menulis soal bisa dibaca, bahasa yang digunakan 

dalam menulis soal kurang dipahami, siswa dalam menulis soal terlihat rapi,  

 Pada siklus II pertemuan I indikator menulis soal mendapatkan skor 2,8 

dan pertemuan II mendapatkan skor 3, hal ini ditunjukkan dengan siswa menulis 

soal, bahasa yang digunakan sudah bisa dipahami dan terlihat rapi. Hal ini sesuai 

dengan 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

Jigsaw bernasis Problem Posing didukung dengan Hamalik (2011: 171) 

menyebutkan bahwa suatu pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

memberikan dan menyediakan kesempatan belajar bagi siswanya untuk 

melakukan aktivitas sendiri.Dalam pembelajaran, siswa diharapkan untuk aktif 

sehingga mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah 

laku lainnya, serta dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya sebagai 

bekal hidup dalam masyarakat.Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan 

IPTEK, aktivitas siswa lebih ditonjolkan melalui suatu program unit activity, 

sehingga kegiatan belajar siswa menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan hasil 

belajar. Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar antara lain adalah a) kegiatan-

kegiatan Visual, kegiatan ini antara lain meliputi kegiatan membaca, melihat 

gambar, mengamati, demonstrasi, pameran; b) kegiatan lisan (oral), antara lain 

meliputi mengemukakan fakta, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan 

interupsi; c) kegiatan mendengarkan, kegiatan ini antara lain meliputi 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 
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kelompok, mendengarkan berita; d) kegiatan menulis, antara lain yaitu menulis 

cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, dan mengisi 

angket; d) kegiatan menggambar, antara lain meliputi membuat grafik, 

menggambar, membuat chart, diagram, peta, dan pola; e) kegiatan metrik, 

meliputi antara lain melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menari; f) kegiatan mental, kegiatan ini antara lain 

meliputi merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat, 

menghubungkan dan membuat keputusan; g) kegiatan emosional, antara lain 

meliputi minat, membedakan, berani, tenang. 

4.2.1.2.Hasil Observasi Keterampilan Guru 

4.2.1.2.1 Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I Dan Siklus II  

 Berdasarkan hasil observasi pada saat proses pembelajaran, keterampilan 

guru yang diamati dalam mengelola pembelajaran diperoleh data dari hasil 

pengamatan pada siklus I dan siklus II.  

Siklus I masih terdapat beberapa indikator observasi yang pelaksanaannya 

belum maksimal, sehingga diadakan perbaikan pada siklus II. Adapun kekurangan 

siklus I dan perbaikan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Indikator membuka pelajaran, guru mendapatkan skor 4 dengan kategori 

sangat baik pada masing-masing pertemuan pada siklus I. Guru memeriksa dan 

menyiapkan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Guru meminta siswa 

untuk bersikap tenang dan memperhatikan penjelasan guru. Guru telah 

memberikan pertanyaan kepada siswa secara klasikal tentang materi yang akan 
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disampaikan untuk membangun pengetahuan awal siswa sebagai kegiatan 

apersepsi. Guru juga menyampaikan tujuan dan materi yang akan dibahas. 

Pada siklus II, keterampilan membuka juga mendapatkan skor 4 dengan 

kategori sangat baik pada masing-masing pertemuan.Dalam kegiatan ini guru 

telah menerapkan keterampilan dalam membuka pelajaran yaitu guru melakukan 

apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaiakan materi dan 

mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran.Sehingga skor yang diperoleh pada 

siklus I dan siklus II tetapyaitu 4 dengan kategori baik sekali. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan 

bahwa yang dilakukan guru dalam kegiatan pendahuluan adalah a)menyiapkan 

siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, b)melakukan 

apersepsi, yaitu mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari, c)menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai, d)menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

dengan silabus dan RPP. 

Indikator menyampaikan materi ajar atau menjelaskan, diperoleh skor 3 

dengan kategori baik pada masing-masing pertemuan di siklus I. Guru 

mengaitkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa dalam penyampaian materi. Penyampaian materi dijelaskan dengan 

pemberian contoh.Dalam kegiatan ini guru tidak sistematis dan kalimat yang 

sulit dipahami oleh siswa. 
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Kemudian pada siklus II diperbaiki guru sehingga mendapatkan skor 4 

dengan kategori sangat baik pada masing-masing pertemuan, ditunjukkan 

dengan penyampaian materi yang sistematis dan menggunakan kalimat yang 

komunikatif dengan siswa.Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan dari siklus I 

ke siklus II ditunjukkan dengan perolehan skor 3 menjadi 4.Dalam kegiatan ini 

guru telah menerapkan keterampilan menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan 

Rusman (2011:8) yang mengungkapkan bahwa kegiatan menjelaskan adalah 

penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik yang 

bertujuan untuk menunjukkan hubungan, antara sebab akibat, yang diketahui dan 

yang belum diketahui. 

Indikator mengajukan pertanyaan dari permasalahan kontekstual, pada 

siklus I pertemuan I mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Guru 

memberikan permasalahan kepada siswa secara klasikal. Guru memberikan 

tuntunan dalam memahami permasalahan, dan memberikan kesempatan berpikir 

kepada siswa. Pada kegiatan ini guru dalam menjelasakan permasalahan tidak 

menggunakan kalimat yang jelas, sehingga siswa kesulitan dalam memahami 

permasalahan.Pada pertemuan II skor meningkat menjadi 4, diperbaiki dengan 

guru melalui penggunaan kalimat yang komunikatif. 

Pada siklus II skor meningkat menjadi 4 dengan kategori sangat baik pada 

masing-masing pertemuan.Guru memberikan permasalahan kepada siswa secara 

klasikal. Guru memberikan tuntunan dalam memahami permasalahan, dan 

memberikan kesempatan berpikir kepada siswa. Guru memperbaikidalam 

mengajukan pertanyaan dan menjelaskan pertanyaan dengan kalimat yang jelas 
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dan komunikatif.Sehingga dari siklus I ke siklus II menunjukkan perolehan skor 

tetap.Kegiatan ini sesuai dengan Usman (2009:75) menyebutkan dasar-dasar 

pertanyaan yang baik antara lain adalah a) jelas dan mudah dimengerti oleh 

siswa; b) terdapat informasi untuk menjawab pertanyaan; c) fokus pada 

permasalahan tertentu; d) memberikan waktu untuk berpikir; e) bersifat klasikal; 

f) memberikan respon; g) menuntun siswa untuk mendapatkan jawaban yang 

tepat.  

Indikator mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru memperoleh skor 

3pada siklus I disemua pertemuan. Guru melakukan pendekatan secara individu 

kepada siswa, guru juga memberikan perhatian lebih terhadap siswa yang kurang 

dalam calistung, membantu tanpa pilih kasih, memberikan petunjuk dan 

memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang masih belum paham, akan 

tetapi dalam memberi penguatan kepada siswa kurang menyeluruh. 

Pada siklus II skor meningkat menjadi 4 dengan kategori sangat baik pada 

masing-masing pertemuan.Guru melakukan pendekatan secara individu kepada 

siswa, guru juga memberikan perhatian lebih terhadap siswa yang kurang dalam 

calistung, membantu tanpa pilih kasih, memberikan petunjuk dan memberikan 

kesempatan bertanya kepada siswa yang masih belum paham dan pembimbingan 

perorangan yang diberikan oleh guru sudah menyeluruh. Sehingga dari siklus I ke 

siklus II menunjukkan perolehan skor meningkat yang semula mendapatkan skor 

3 pada siklus I menjadi 4 pada siklus II.Kegiatan ini sesuai dengan Harjati(2008) 

yang mengungkapkan komponen keterampilan pembelajaran perorangan yaitu: 1) 

Keterampilan untuk mengadakan pendekatan secara pribadi; 2) Keterampilan 
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mengorganisasikan; 3) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 

siswa; 4) Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Dalam keterampilan ini peran guru dalam pembelajaran antara lain 

adalah sebagai organisatoris, motivator, narasumber, fasilitator, dan konselor. 

Indikator membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok pada 

siklus I pertemuan I mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Guru memberikan 

kesempatan masing-masing kelompok untuk berpikir dalam menentukan strategi 

pemecahan sesuai dengan lembar kerja yang diberikan oleh guru dengan 

membantu jika mengalami kesulitan. Guru mendatangi masing-masing kelompok 

dan meminta agar semua anggota kelompok bekerja dengan memusatkan 

perhatian siswa dalam kelompok. Namun guru tidak dapat menyebarkan 

kesempatan partisipasi anggota kelompok dan tidak mencegah dominasi siswa 

dalam kegiatan berkelompok. Pada pertemuan II skor meningkat menjadi 4 

dengan kategori sangat baik, guru memperbaiki dengan membentuk kelompok 

belum heterogen dimana guru membagi kelompok siswa dengan ketentuan 

memilih sendiri anggota kelompok yang diinginkan. Namun dominasi dalam 

kelompok masih terlihat, dan tidak dapat dicegah oleh guru.  

Pada siklus II siklus yang diperoleh tetap, yaitu 4 dengan kategori sangat 

baik pada masing-masing pertemuannya. Dalam kegiatan ini guru telah 

menerapkan keterampilan dasar guru berupa keterampilan membimbing 

kelompok, guru telah mengubah gaya belajar  dengan cara guru membentuk 

kelompok kecil sehingga siswa saling diskusi, bertukar pendapat sehingga 

pembelajaran tidak berpusat kepada guru dan mencegah terjadinya dominasi 
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sehingga muncul tutor sebaya melalui kegiatan diskusi. Hal ini menunjukkan 

tidak terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II karena skor yang diperoleh tetap 

dari yaitu 4. Kegiatan membimbing siswa dalam kegiatan diskusi sesuai dengan 

Harjati (2008:4) yang menjelaskan bahwa diskusi kelompok merupakan salah satu 

strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan 

suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan berfikir, 

berinteraksi sosial serta berlatih bersikap positif. 

Indikator melakukan pembelajaran yang bervariasi mendapatkan skor 4 

pada siklus I dan siklus II pada setiap pertemuannya. Guru telah melakukan 

variasi suara dengan memberikan tekanan nada pada hal-hal yang penting. 

Variasi gerak juga dilakukan guru selama pembelajaran dengan berkeliling, 

kesemua arah siswa agar dapat memusatkan perhatian siswa.dalam kegiatan ini 

guru telah menerapkan keterampilan melakukan variasi dalam pembelajaran 

yang sesuai dengan Wahyudiono (2011)menjelaskan variasi pembelajaran antara 

lain melalui 1) Variasi Suara : Kuat-lemah, cepat-lambat, tinggi-rendah, besar- 

kecil; 2) Pemusatan perhatian : Dapat dikerjakan secara verbal, isyarat, atau 

model; 3) Kesenyapan: Saat Guru menerangkan tiba-tiba diam sejenak sehingga 

terjadi kesenyapan; 4) Kontak pandang: dapat meningkatkan hubungan dengan 

siswa dan menghindarkan hal-hal yang bersifat impersonal; 5) Gerakan badan 

dan mimik : Perubahan ekpresi wajah, gerakan kepala, gerakan badan, sangat 

penting dalam proses komunikasi; 6) Perubahan posisi guru:  dapat 

meningkatkan perhatian siswa. 
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Indikator memberikan penguatan kepada siswa, guru mendapatkan skor 4 

pada masing-masing pertemuan pada siklus I dan siklus II. Guru melakukan 

penguatan verbal dan non verbal yang diberikan secara individu. Penguatan 

verbal ditunjukkan dengan memberikan pujian “anak pintar” kepada siswa yang 

menjawab dengan benar.Penguatan non verbal ditunjukkan dengan memberikan 

tepuk tangan kepada siswa yang maju kedepan ataupun yang menjawab dengan 

benar.Penguatan tersebut ditunjukkan kepada siswa baik secara individu dan 

kelompok. Hal ini ditunjukkan bahwa pada indikator memberikan penguatan 

tidak ada peningkatan dengan skor 4 dengan kategori sangat baik.Kegiatan ini 

sesuai dengan Rusman (2011: 84) secara psikologis individu membutuhkan 

penghargaan atas segala usaha yang telah dilakukan. Penghargaan tersebut dapat 

diberikan melalui pemberian penguatan melalui Wahyudiono (2011): 

1. Penguatan Verbal (berupa kata-kata yang memotivasi siswa); 2. Penguatan 

Gestural,  dalam bentuk mimik (gerakan wajah atau anggota badan misalnya 

tersenyum, kerlingan mata, tepuk tangan, angguk’an tanda setuju, mengangkat 

ibu jari); 3. Penguatan dengan cara mendekati, misal, guru duduk, dalam 

kelompok diskusi atau berdiri  disamping siswa; 4. Penguatan dengan sentuhan, 

misalnya menepuk pundak, menjabat tangan, mengangkat 

tangan, mengusaprambut; 5.Penguatan dengan memberikan 

pekerjaan yang menyenangkan, misalnya membantu temannya, memimpin suatu 

kegiatan; 6. Penguatan berupa benda atau tanda, antara lain seperti komentar 

tertulis pada LKS , pemberian perangko, mata uang koleksi, pin, permen. 
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Indikator melakukan menutup pelajaran, mendapatkan skor 3dengan 

kategori baik pada setiap siklus. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi 

yang telah dipelajari. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi secara 

lisan. Guru meminta siswa untuk menulis rangkuman dibuku catatan masing-

masing, dan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi sebagai upaya pemantapan 

pemahaman materi. Gurumenanyakan kepada siswa hal-hal yang belum jelas. 

Tetapi guru belum menuliskan kesimpulan dipapan tulis karena waktu yang 

kurang memungkinkan.Hal ini menunjukkan tidak terjadi peningkatan, dengan 

perolehan skor 3 pada setiap siklusnya.Dalam kegiatan ini guru telah menerapkan 

keterampilan guru dalam menutup pembelajaran. Kegiatan ini sesuai dengan  

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tenntang Standar Proses Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah menjelaskan tentang kegiatan guru dalam kegiatan penutup 

dalam pembelajaran adalah a) bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat 

kesimpulan pembelajaran; b) melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan 

yang telah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; c) memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; d) merencanakan kegiatan tindak 

lanjut dalam bentuk pembelajaran remidial, pengayaan, layanan bimbingan, 

memberikan tugas individu atau kelompok; e) menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

Indikator merencanakan kegiatan pembelajaran, diperoleh skor 4 pada siklus 

I dan siklus II pada masing-masing pertemuan. Guru telah mempersiapkan 

pembelajaran dengan menyiapkan RPP, menyiapkan media beruap dakon 

bilangan dan kartu bilangan prima. Menyiapkan lembar kerja siswa dan lembar 
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evaluasi.Hal ini menunjukkan tidak terjadi peningkatan, dengan perolehan skor 

tetap yaitu 4 dari siklus I ke siklus II.Dalam kegiatan ini guru telah menerapkan 

keterampilan guru dalam mengelola kelas, guru dapat merencanakan, 

melaksanakan dan dapat melakukan evaluasi pembelajaran.Hal ini sesuai dengan 

Rusman (2011:80) yang mencakup perencanaan adalah pembuatan RPP, 

menyiapkan media, menyiapkan bahan ajar dan merancang instrumen penilaian. 

Indikator menguasai bahan ajar siklus I pertemuan I guru mendapat skor 1 

dalam menjelaskan materi guru masih melihat buku secara terus menerus 

sehingga guru dapat terlihat tidak menguasai bahan ajar, sedangkan pada 

pertemuan II guru mendapatkan skor 2 ditunjukkan dengan guru menjelaskan 

materi pada awal saja tidak membuka buku akan tetapi pada pertengahan guru 

masih membuka bahan ajar. 

Pada siklus II guru mendapatkan skor 3 pada setiap pertemuannya, hal ini 

ditunjukkan dengan guru sudah tidak membuka buku lagi pada saat pembelajaran 

berlangsung, hal ini terjadi peningkatan pada siklus I dan seiklus II, hal ini sesuai 

dengan 

Indikator memilih media siklus I pertemuan I, guru mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik.Guru memilih media sesuai dengan materi yang 

akandibahasyaitu menggunakan kertas lipat sebagai media untuk menentukan 

pecahan dengan cara membagi kertas-kertas lipat dengan lipatan dan 

arsiran.Media yang dipilih guru mudah dioperasionalkan oleh siswa akan tetapi 

kertas yang digunakan masih kecil. Pada siklus I pertemuan II skor yang diperoleh 

sama pada pertemuan I yaitu 2 dengan kategori baik.  
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Pada siklus II, pada pertemuan Itidak terjadi penambahan skor, sehingga 

skor yang diperoleh tetap yaitu 3 dengan kategori baik.Hal ini dikarenakan media 

yang digunakan guru tidak ganti, hanya menggunakan kertas lipat sebagai media 

dalam materi pecahan dan kertas yang digunakan sudah cukup besar akan tetapi 

masih satu warna.Hal ini menunjukkan tidak terjadi peningkatan pada indikator 

memilih media, perolehan skor tetap yaitu 3 dari siklus I ke siklus II pertemuan I. 

akan tetapi di siklus II pertemuan II guru mendapatkan skor 4 karena kegiatan 

kertas yang dilipat sudah agak besar dan berwarna – warni. Kegiatan penelitian ini 

sesuai dengan Hamdani( 2011:72) menjelaskan media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pemilihan media yang 

sesuai dengan materi membantu siswa dalam memahami materi. 

Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui 

Jigsaw Berbasis Problem Posingdidukung dengan pendapat Slavin (dalam 

Rusman, 2010:201) yang menyatakan pembelajaran kooperatif menggalakkan 

siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Temuan hasil 

penelitian ini didukung oleh pendapat Rusman (2011:80) yaitu keterampilan dasar 

mengajar pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar 

dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk 

melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan professional. 

Keterampilan dasar tersebut antara lain meliputi: 1) Keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, 2) keterampilan menjelaskan, 3) keterampilan 

mengggunakan variasi, 4) keterampilan memberi penguatan, 5) 

keterampilan bertanya, 6) keterampilan mengelola kelas, 7) keterampilan 
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mengajar kelompok kecil dan perorangan, 8) keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil. 

4.2.1.3.Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan data hasil belajar siswa siklus I terdapat peningkatan hasil 

belajar.Pada siklus I ketuntasan klasikal hasil belajar siswa mencapai 63% atau 19 

siswa telah mengalami ketuntasan dan 11 siswa tidak tuntas, dengan rata-rata skor 

hasil belajar sebesar 66, nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 25.  

Nilai ketuntasan belajar setiap siswa disesuaikan dengan Kategori 

Ketuntasan Minimal yang ditentukan SDN Miroto 02 yaitu 65, sedangkan  

indikator keberhasilan yang ditetapkan untuk kategori ketuntasan klasikal adalah 

85%. Berdasarkan data hasil belajar siswa siklus I dengan persentase ketuntasan 

klasikal sebesar 67%, menunjukkan bahwa ketuntasan tersebut belum mencapai 

batas minimal kriteria keberhasilan yaitu 85%.Sehingga penelitian perlu 

dilanjutkan pada siklus II. 

Pada siklus II ketuntasan klasikal hasil belajar siswa mencapai 87%, dengan 

rata-rata skor menunjukkan 75, nilai tertinggi sebesar 100 dan nilai terendah 

sebesar 35 adapun rinciannya yaitu 26 siswa telah mengalami ketuntasan dan 4 

siswa tidak mengalami ketuntasan dari 30 siswa.Berdasarkan data hasil belajar 

siswa siklus II dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 87%, menunjukkan 

bahwa ketuntasan tersebut sudah mencapai batas minimal kriteria keberhasilan 

yaitu 85%.Sehingga penelitian ini berhenti pada siklus II. 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

JigsawBerbasis Problem Posingdidukung oleh Horwart Kingsley dalam (Sudjana, 



217 
 

 
 

2004:22) Hasil belajar adalah kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya.. Indikator hasil belajar menurut 

Sugandi,dkk (2007:63) merupakan uraian kemampuan yang harus dikuasai siswa 

dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan ukuran untuk menilai 

ketercapaian hasil belajar. Siswa hendaknya diberi kesempatan untuk 

menggunakan keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang sudah mereka 

kembangkan selama pembelajaran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah 

ditentukan. Selama proses ini guru dapat menilai apakah siswa telah mencapai 

suatu hasil belajar yang ditunjukkan dengan pencapaian beberapa indikator dari 

hasil belajar tersebut. Apabila hasil belajar siswa telah direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak maka siswa tersebut telah mencapai suatu 

kompetensi. 

4.2.1 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran Matematika yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar melalui Jigsaw Berbasis Problem Posingpada siswa kelas IV SD 

Negeri Miroto 02. Selain itu Implikasi yang di dapat dari penelitian ini ada tiga 

hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis. 

4.2.1.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu keterkaitan antara hasil penelitian 

dengan teori-teori yang digunakan peneliti. Penelitian ini membuktikan bahwa 

dengan menggunakan melalui jigsaw Berbasis Problem Posing dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, berupa peningkatan keterampilan guru, 



218 
 

 
 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Melalui jigsaw setiap siswa akan siap, 

diskusi akan sungguh-sungguh dan tercipta tutor sebaya (Hamdani, 2011:90). 

Sedangkan dengan kelebihan Problem Posingadalah salah satu pembelajaran 

yang dapat memotivasi siswa untuk berfikir kritis sekaligus dialogis, kreatif dan 

interaktifMenurut Suryosubroto (2009) 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi Praktis dari penelitian ini yaitu keterkaitan hasil penelitian 

terhadap proses pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Penerapan 

JigsawBerbasis Problem Posing dapat membantu guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai suatu pertimbangan bagi guru yang ingin menggunakan Jigsaw Berbasis 

Problem Posing dalam melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran 

matematika.Penelitian juga dapat digunakan sebagai wawasan bagi guru tentang 

keterampilan guru dalam pembelajaran dan peningkatan pembelajaran 

khususnya pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dari penelitian ini yaitu berupa keterkaitan hasil 

penelitian dengan pembelajaran, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika yang dipengaruhi berbagai 

faktor. Salah satu faktor tersebut adalah model pembelajaran. Sesuai dengan 

pernyataan Hamalik (2010:33) yang mengatakan bahwa belajar yang efektif 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada.  
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Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah menggunakan Jigsaw Berbasis 

Problem posing dalam pembelajaran matematika, kualitas pembelajaran 

matematika semakin meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan kualitas pembelajaran 

matematika melalui JigsawBerbasis Problem Posing pada  siswa kelas IV SD 

Negeri Miroto 02 Semarang, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui JigsawBerbasis 

Problem Posing menunjukkan peningkatan. Pada siklus I mendapatkan rata-

rata skor 37 dengan kategori baik, kemudian di siklus II menjadi 43 dengan 

kriteria sangat baik.  

b. Aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran matematika melalui 

JigsawBerbasis Problem Posing mengalami peningkatan yaitu  siklus I  rata-

rata 17,45 dengan kategori baik, dan pada siklus II rata- rata 20,05 dengan 

kategori baik. 

c. Hasil belajar yang diperoleh pada pembelajaran matematika melalui 

JigsawBerbasis Problem Posing mengalami peningkatan yakni siklus I rata-

rata 66 dan pada siklus II rata-rata 75. Persentase ketuntasan belajar yang 

diperoleh pada siklus I adalah 63% dan  pada siklus II menjadi 87 %. 

d. Dengan menggunakan Model Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis 

problem posing dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas 
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siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Miroto 

02 seiring meningkatnya minat siswa dalam pembelajaran matemtaika. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan dalam melaksanakan pembelajaran Matematika melalui 

Jigsaw Berbasis Problem Posing, maka peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

a. Dalam meningkatkan keterampilan mengajar guru sebaiknya: (1) guru dapat 

memilih materi yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan terkait 

dengan lingkungan sehari-hari, menggunakan permasalahan kontekstual; (2) 

guru membimbing kelompok secara keseluruhan dan memberikan kebebasan 

dalam memperkaya materi pelajaran; (3) dalam membimbing menjelaskan 

materi, guru memaksimalkan penggunaan media dalam proses pembelajaran; 

(4) Guru perlu menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, tidak 

monoton. 

b. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sebaiknya: (1) guru 

melatih siswa untuk bertanggung jawab mempelajari materi dan melatih 

percaya diri untuk membahasnya kepada siswa yang lainnya; (2) guru lebih 

sering memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa agar berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran; (3) guru membuat siswa agar aktif dalam 

pembelajaran seperti menyuruh siswa membuat pertanyaan-pertanyaan, 

maupun memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan mengemukakan 

pendapat baik secara klasikal maupun dengan menunjuk siswa. 
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c. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru dapat melatih siswa dengan 

membuat soal sendiri dan menjawabnya sendiri untuk mengukur kepahaman 

siswa akan materi yang sudah dipelajari. 

d. Guru dapat menggunakan Jigsaw Berbasis Problem Posing dalam 

pembelajaran matematika pada tingkatan kelas sekolah dasar selain dikelas 

IV, karena model pembelajaran ini dapat melatih tanggung jawab serta 

percaya diri untuk siswa. Dan pengajuan masalah serta menulis jawaban 

melatih siswa untuk dapat mengeksplor kemampuan dalam membuat 

permasalahan yang sesuai dengan materi serta dapat menukur tingkat 

pemahaman siswa. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL: 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

BERBASIS PROBLEM POSING PADA SISWA KELAS IV SDN 
MIROTO 02 SEMARANG TENGAH 

 

No. Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/Instrume
n Pengumpul 

Data 
1. Aktivitas 

siswa dalam 
kegiatan 
pembelajaran 
matematika 
dengan 
menggunakan 
model 
pembelajaran 
kooperatif 
tipeJigsaw 
berbasis 
problem 
posing 

8) Membaca, mempelajari dan 

memahami materi yang 

disediakan ( Visual 

Activities dan Mental 

Activities) 

9) Berdiskusi dalam kelompok 

kelompok ahli( Oral 

Activities, Mental Activities, 

Listening Activities, dan 

Emotional Activities) 

10) Membuat dan 

menggunakan alat peraga 

(Motor Activities) 

11) Menjelaskan materi pada 

kelompok asal ( Oral 

Activities, Mental Activities, 

Listening Activities, dan 

Emotional Activities) 

12) Membuat dan Mengajukan 

pertanyaan (oral Activities) 

13) Menyelesaikan pertanyaan 

(Mental Activities) 

 Siswa 

 Foto  

 Wawancara  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lembar 

observasi 

 Wawancara 

 Catatan 

lapangan 

Lampiran 1 
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14) Menulis soal (Writing 

Activities dan Drawing 

Activities)  

2. Keterampilan 
guru dalam 
kegiatan 
pembelajaran 
matematika 
dengan 
menggunakan 
model 
pembelajaran 
kooperatif 
tipeJigsaw 
berbasis 
problem 
posing 

1. Keterampilan Membuka 

2. Keterampilan Menjelaskan 

menggunakan 

3. Keterampilan Bertanya 

Menggunakan metode 

problem posing 

4. KeterampilanMengajar 

Kelompok Kecil dan 

Perorangan dalam 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis problem posing 

5. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok dalam 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis problem posing 

6. Keterampilan Mengelola 

Kelas menggunakan Model 

pembelajaran 

Jigsawberbasis problem 

posing 

7. Keterampilan Mengadakan 

variasi menggunakan 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis problem posing 

8. Keterampilan Memberi 

Penguatan 

9. Menutup Pelajaran 

10. Keterampilan menguasai 

 Guru  

 Foto 

 Wawancara  

 Lembar 

observasi 

 Wawancara  

 Catatan 

lapangan 
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bahan ajar 

11. Keterampilan memilih 

materi yang berkualitas 

12. Keterampilan memilih 

media yang berkualitas 

3. Hasil belajar  
matematika 
dengan 
menggunakan 
model 
pembelajaran 
kooperatif 
tipe Jigsaw 
berbasis 
problem 
posing 

1. Menjumlahkan  

1.1.Pecahan biasa dengan 

pecahan biasa 

1.2.pecahan campuran dengan 

pecahan campuran 

1.3.Pecahan desimal dengan 

pecahan decimal 

1.4.Pecahan biasa dengan 

pecahan campuran  

1.5.Pecahan biasa dengan 

pecahan decimal 

1.6.Pecahan campuran dengan 

pecahan desimal.  

2. Mengurangkan 

2.1 Pecahan biasa dengan 

pecahan biasa 

2.2 Pecahan campuran dengan 

pecahan campuran 

2.3 Pecahan desimal dengan 

pecahan decimal 

2.4 Pecahan biasa dengan 

pecahan campuran  

2.5 Pecahan biasa dengan 

pecahan desimal  

2.6 Pecahan campuran dengan 

pecahan desimal.  

 Siswa   Tes tertulis 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 
Pertemuan………..…… Siklus.………………….. 
Nama Guru :  
Nama SD  : SDN Miroto 02 
Kelas  : IV B 
Hari/Tanggal :………… 
Petujuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

No Indikator keterampilan guru 
Tingkat 
Kemampuan Keterangan  

1 2 3 4 
1. Keterampilan membuka 

pelajaran, komponen: 

1. Menarik perhatian 

siswa 

2. Menimbulkan 

motivasi 

3. Memberikan acuan 

4. Membuat kaitan 

 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

2. Keterampilan 
menjelaskan, komponen: 
1. Kejelasan 

2. Penggunaan contoh 

dan ilustrasi 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

Lampiran 2 
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3. Pemberian tekanan 

4. Balikan 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak4 

komponen 

3. Keterampilan bertanya, 
komponen: 
1. Pengungkapan 

pertanyaan secara 

jelas 

2. Pemberian acuan 

3. Pemusatan 

4. Pemindahan giliran 

5. Penyebaran 

    Tingkat 
kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak1 

komponen 

3. Jika nampak 2-

3 komponen 

4. Jika nampak 4-

5 komponen 

4. Keterampilan mengajar 
kelompok kecil dan 
perorangan, komponen: 
1. Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi 

2. Membimbing dan 

memudahkan belajar 

siswa dalam belajar 

matematika dengan 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 
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model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

3. Merencanakan 

kegiatan belajar 

mengajar dengan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

4. Mengkondisikan 

kelompok atau siswa 

dengan baik sesuai 

model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw 

berbasis problem 

posing. 

2komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

5. Keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil, 
komponen: 
1. Memusatkan 

perhatian 

2. Memperjelas 

masalah atau urunan 

pendapat dalam 

kelompok ahli 

3. Menganalisa 

pandangan siswa 

dalam kelompok 

ahli maupun 

    Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1- 

komponen 

3. Jika nampak 2-

3 komponen 

4. Jika nampak 4-

5 komponen 
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kelompok asal 

4. Menyebarkan 

kesempatan 

berpartisipasi siswa 

dalam diskusi di 

kelompok ahli dan 

mengoreksi jawaban 

teman satu 

kelompok dalam 

kelompok asal 

5. Menutup diskusi 

dalam kelompok 

asal maupun 

kelompok ahli. 

6. Keterampilan mengelola 
kelas, komponen: 
1. Menunjukkan sikap 

tanggap kepada 

semua siswa 

2. Membagi perhatian 

kepada semua siswa 

3. Membagi siswa 

kedalam kelompok 

asal maupun 

kelompok ahli 

4. Memberikan 

petunjuk-petunjuk 

yang jelas mengenai 

langkah 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis problem 

    Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1-

2 komponen 

3. Jika nampak 3-

4 komponen 

4. Jika nampak 5-

6 komponen 
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posing 

5. Menegur 

6. Memberi penguatan 

7. Keterampilan 
mengadakan variasi, 
komponen: 
1. Penggunaan variasi 

suara 

2. Pemusatan perhatian 

3. Kesenyapan 

4. Mengadakan kontak 

pandang 

5. Gerakan badan dan 

mimik 

6. Pergantian posisi 

guru dalam kelas 

    Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1-

2 komponen 

3. Jika nampak 3-

4 komponen 

4. Jika nampak 5-

6 komponen 

8. Keterampilan memberi 
penguatan, komponen: 
1. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk kata atau 

kalimat 

2. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk simbol atau 

benda 

3. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk tepuk tangan 

4. Memberikan 

Penguatan Dalam 

bentuk mendekati 

    Tingkat 
kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1 

komponen 

3. Jika nampak 2 

komponen 

4. Jika nampak 3-

4 komponen 
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9. Keterampilan menutup 
pelajaran, komponen: 
1. meninjau kembali 

2. membuat kesimpulan 

3. mengevaluasi 

4. memberikan tugas 

rumah 

 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

10. Keterampilan menguasai 
bahan ajar, komponen: 
1. Kebenaran substansi 

yang disampaikan 

2. Mengaitkan materi 

dengan pengetahuan 

lain yang relevan 

3. Menyampaikan 

materi dengan jelas 

sesuai dengan 

hirearki belajar dan 

karakter belajar siswa

4. Ada referensi 

pendukung 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 
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11. Keterampilan memilih 

materi yang berkualitas, 

komponen: 

1. Memilih Materi 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai siswa. 

2. Memiih Materi 

memiliki 

keseimbangan antara 

keluasan, kedalaman 

materi dan waktu. 

3. Materi pembelajaran 

sistematis, 

kontekstual, 

dikaitkan dengan 

kehidupan nyata 

siswa.  

4. Materi dapat 

mengakomodasi 

partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

belajar semaksimal 

mungkin melalui 

pemecahan masalah. 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak4 

komponen 
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12. Keterampilan memilih 
media yang berkualitas, 
komponennya: 
1. Memilih media yang 

dapat memberikan 

pengalaman 

langsung 

2. Media pembelajaran 

dapat memperkarya 

pengalaman belajar  

3. Media yang dipilih 

mampu 

memfasilitasi proses 

interaksi antara 

peserta didik dan 

guru, peserta didik 

dan peserta didik. 

 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

 
Jumlah Skor =…………… Kategori…………… 

Kriteria penilaian: 
R  = skor terrendah = 12 
T  = skor tertinggi = 48 
n  = banyaknya skor = 37 
Q2 = median  
Letak Q2 = ( n+1 ) 

= ( 37 +1 ) 

=  x 38 
= 19 

Jadi Q2 adalah 30 
Letak Q1 = 

 
( n +1 ) 

= 
 
( 37+1 ) 

= 
 
x 38 

= 9,5 
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Jadi Q1 adalah 20,5 

Q3 = kuartil ketiga 
Letak Q3 = ( n +1 )  

= 
 

 37 1  

= 
 
( 37+1 ) 

= 
 
 x 38 

=  28,5 
Jadi Q3 adalah 39,5 
Q4= kuartil keempat = T = 48 

Skor Nilai Ketuntasan 

39,5≤ skor ≤ 48 Sangat Baik Tuntas 

30≤ skor <39,5 Baik Tuntas 

20,5≤ skor <30 Cukup Tidak tuntas 

12≤ skor <20,5 Kurang Tidak tuntas 

  
Observer 
 
 
 

…………………………. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pada pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Jigsaw berbasis 
Problem Posing 

padasiswa kelas IV SDN Miroto 02 
Pertemuan………..…… Siklus.………………….. 
Nama Siswa :………. 
Nama SD  : SDN Miroto 02 
Kelas  : IV 
Hari/Tanggal :………… 
Petujuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan! 
 

No Indikator Aktivitas Siswa 
Tingkat 

Kemampuan Keterangan 

1 2 3 4 
1. Berdiskusi dalam kelompok 

kelompok ahli ( Oral 

Activities, Mental Activities, 

Listening Activities, dan 

Emotional Activities). 

1. Mengungkapkan 

pendapat dalam 

kelompok 

2. Bertanya pada teman 

satu kelompok 

3. Menjawab pertanyaan 

teman satu kelompok 

4. Menerima pendapat 

teman satu kelompok 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

atau nampak 1 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

2. Membaca, mempelajari dan 

mengkaji materi yang 

disediakan dikelompok ahli( 

Visual Activities dan Mental 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

Lampiran 3 
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Activities). 

1. Siswa membaca materi 

yang disediakan 

2. Siswa membaca materi 

hingga selesai. 

3. Siswa membaca materi 

dengan menggunakan 

referensi lain. 

4. Siswa mengkaji materi 

yang dibaca dengan 

temannya. 

satupunatau 

nampak 1 dari 

komponen yang 

ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

3. Membuat dan menggunakan 

alat peraga ( Motor 

Activities) 

1. Siswa mengerti cara 

membuat alat peraga. 

2. Tepat dalam membuat 

alat peraga. 

3. Rapi dalam membuat 

alat peraga 

4. Mengetahui cara 

penggunaan alat 

peraga. 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

atau nampak 1 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

4. Membuat dan Mengajukan 

pertanyaan serta jawaban 

dalam kelompok asal (oral 

Activities) 

1. Siswa berdiskusi 

membuat soal 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

atau nampak 1 

dari komponen 
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2. Siswa berdiskusi 

membuat penyelesaian 

jawaban 

3. Siswa dapat 

memaparkan soal serta 

jawaban. 

4. Berbahasa yang baik 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

5. Menjelaskan materi pada 

kelompok asal ( Oral 

Activities, Mental Activities, 

Listening Activities, dan 

Emotional Activities). 

1. Siswa menguasai materi 

yang dikaji. 

2. Bahasa yang digunakan 

siswa saat menjelaskan 

mudah dipahami 

3. Materi yang dijelaskan 

runtut  

4. Siswa percaya diri saat 

menjelaskan 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

atau nampak 1 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

6. Menyelesaikan pertanyaan 

(Mental Activities) 

1. Siswa menyelesaikan 

soal mudah dipahami 

2. Siswa menyelasaikan 

soal dengan runtut. 

3. Bahasa yang digunakan 

sesuai kaidah. 

4. Jawaban sesuai dengan 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

atau nampak 1 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 
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soal yang telah dibuat 

 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

7. Menulis soal (Writing 

Activities dan Drawing 

Activities). 

1. Siswa menulis soal 

2. Tulisan yang digunakan 

untuk menulis soal bisa 

dibaca 

3. Bahasa yang digunakan 

dalam menulis soal 

mudah dipahami 

4. Siswa dalam menulis 

soal terlihat rapi. 

    Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

atau nampak 1 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

 

Kriteria penilaian: 

R (skor terrendah) = 1 x 7 = 7 

T  (skor tertinggi) = 4 x 7 = 28 

n  (banyaknya skor) = (T - R) + 1 

   = (28 - 7) + 1 

   = 22 

Q2 = median  
Letak Q2 = ( n+2 ) 

= ( 22 +2 ) 

=  x 24 
= 12 

Jadi Q2 adalah 18 
Letak Q1 = 

 
( n +2 ) 



243 
 

 
 

= 
 
( 22+2 ) 

= 
 
x 24 

= 6 
Jadi Q1 adalah 12 

Q3 = kuartil ketiga 
 
Letak Q3 = ( n +2 )  

= 
 
(22+ 2) 

= 
 
 x 24 

= 18 
Jadi Q3 adalah 24 
Q4= kuartil keempat = T = 28 

Skor Nilai Ketuntasan 

24≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 

18≤ skor <24 Baik Tuntas 

12≤ skor <18 Cukup Tidak tuntas 

7≤ skor <12 Kurang Tidak tuntas 

      
 

Observer 
 

 

 

…................................... 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Matematika Melalui Jigsaw Berbasis Problem Posing 

di SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus…….Pertemuan …….. 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : ………………………………… 

Hari/Tanggal : ………………………………… 

Pukul  : ………………………………… 

Catatan keadaan lapangan pada saat pembelajaran berlangsung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ………….............2012 

   Observer, 

  

 ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lampiran 4 
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ANGKET RESPONS SISWA 

Selama Pembelajaran MatematikamelaluiModel Pembelajaran Jigsaw 

berbasis Problem Posingpada siswa kelas IV SDN Miroto 02 

Kota Semarang 

Siklus ……………... 

 

Nama Siswa : ....................................................... 

Nama SD : SDN Miroto 02 

Kelas/Semester : IV (empat) / 2 (Genap) 

Materi : Menjumlahakan Pecahan 

Hari/Tanggal : ........................................................ 

 

Petunjuk Kerja: 

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai! 

1. Apakah kamu senang dengan cara mengajar Pak Guru tadi? 

a. Ya b. Tidak 
2. Apakah kamu paham dengan materi tadi? 

 a. Ya b. Tidak 

3. Apakah media yang digunakan tadi menarik? 

a.  Ya b. Tidak 
4. Apakah dengan pembelajaran tadi kamu lebih mudah memahami 

dan bertanya? 

 a. Ya b. Tidak 

5. Apakah kamu mau belajar lagi dengan menggunakan cara mengajar 

pak Guru seperti tadi? 

a. Ya b. Tidak 

 

  

Lampiran 5 
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RENCANA PELAKSANAKAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran   :  Matematika 

Satuan Pendidikan  :  SDN Miroto 02 

Kelas/Semester  :  IV (empat)/ II (dua) 

Alokasi Waktu  :  6 x 35 menit ( 2 pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

6.Menggunakan pecahandalam pemecahan masalah 
 

II. Kompetensi Dasar 

6.3 Menjumlahkan pecahan 

III. Indikator 

7. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

8. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

9. Menjumlahkan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

10. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

11. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan decimal atau sebaliknya 

12. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan desimal 

IV. Tujuan Pembelajaran. 

1.1 Melalui Pengamatan gambar bagian daerah yang diarsir siswa dapat 

menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan benar. 

1.2 Melalui Pengamatan gambar bagian daerah yang diarsir siswa dapat 

menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran dengan 

benar. 

1.3 Melalui penjumlahan bersusun siswa dapat menjumlahkan pecahan 

desimal dengan pecahan decimal dengan benar. 

1.4 Melalui Pengamatan gambar bagian daerah yang diarsir siswa dapat 

menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

dengan benar. 

Lampiran 6 
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1.5 Melalui penjumlahan bersusun siswa dapat menjumlahkan pecahan biasa 

dengan pecahan desimal atau sebaliknya dengan benar. 

1.6 Melalui penjumlahan bersusun siswa dapat menjumlahkan pecahan 

campuran dengan pecahan desimal dengan benar. 

V. Karakter Bangsa Yang Diharapkan 

1. Kedisiplinan 

2. Kerja sama  

3. Percaya diri 

4. Keberanian  

VI. Materi Pembelajaran 

Terlampir (menjumlahkan pecahan) 

VII. Model Dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Kooperatif tipe Jigsaw berbasis problem posing 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media : Kertas lipat 

Sumber Belajar : 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BSNP). 

2. Buku Sekolah Elektronik (BSE) Matematika Kelas IV SD 

 

IX. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

I. Pra Kegiatan ( ± 3 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengucapkan salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Mengecek kehadiran siswa 

1. Siswa memimpin doa 

2. Menyiapkan alat&sumber belajar 
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II. Kegaiatan Awal (± 4 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Memberikan apersepsi 

b. anak-anak bapakmempunyai sebuah 

kue bolu. Bapak  memotongnya 

menjadi empat bagian yang sama 

besar. Setelah itu bapak akan 

memberikan pada kakak satu bagian, 

tapi setelah itu kakak masih merasa 

belum kenyang sehingga dia 

meminta satu bagian lagi, berapakah 

jumlah bagian kue bolu yang didapat  

kakak sekarang? 

c. Nah untuk dapat menghitung jumlah 

kue yang didapat kakak, kita akan 

belajar mengenai penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

a. Setelah kita melaksanakan kegiatan 

pembelajaran ini kalian diharapkan 

bisa menjumlahkan pecahan baik itu 

pecahan biasa, pecahan campuran 

maupun pecahan desimal 

3. Menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran Kooperatif tipe 

Jigsawberbasis Problem Posing. 

a. Anak-anak pada hari ini kalian akan 

belajar mengenai penjumlahan 

pecahan. 

b. Kalian akan dibentuk kelompok 

yang disebut kelompok asal dan 

1. siswa memikirkan dan menjawab 

pertanyaan guru 

2. memperhaatikan penjelasan guru 

mengenai langkah pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsawberbasis 

problem posing 
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nanti bapak bagi materi setiap 

siswa, bagi siswa yang 

mendapatkan materi yang sama 

berkumpul dalam kelompok yang 

disebut kelompok ahli. 

c. Nanti kalian akan bapak beri lembar 

materi, pelajari dan buatlah soal 

yang menantang dari materi yang 

sudah kamu pelajari sekaligus 

jawabannya. 

d. Setelah kalian berkumpul 

dikelompok ahli kalian berdiskusi 

dengan apa teman kalian dan setelah 

itu kalian bertanggung jawab 

menjelaskannya kepada teman 

kalian dikelompok asal. 

 

III. Kegiatan Inti (± 55 menit) 

Langkah – langkah 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis Problem Posing 

Langkah – Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Siswa dibagi atas 

beberapa kelompok 

(tiap kelompok 

anggotanya 4 sampai 6 

orang yang heterogen) 

2. Materi pelajaran 

diberikan kepada siswa 

dalam bentuk teks yang 

telah dibagi-bagi 

1) Mengelompokan siswa 

secara heterogen di 

kelompok asal (eksplorasi) 

 

 

2) Membagi materi dalam 

bentuk teks kepada setiap 

siswa dalam kelompok 

asal setiap siswa berbeda 

1) Siswa membentuk 

kelompok secara 

heterogen dikelompok 

asal. (eksplorasi) 

 

2) Siswa menerima teks 

materi mengenai 

pecahan yang diberikan 

oleh guru secara 
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menjadi beberapa sub 

bab. 

3. Setiap anggota 

kelompok membaca 

sub bab yang 

ditugaskan dan 

bertanggung jawab 

untuk mempelajarinya. 

4. Anggota dari 

kelompok-kelompok 

yang telah mempelajari 

sub bab yang sama 

bertemu dalam 

kelompok-kelompok 

ahli untuk 

mendiskusikannya. 

5. Setiap kelompok 

diminta mengajukan 1 

atau 2 buah soal yang 

menantang, dan 

kelompok yang 

bersangkutan harus 

mampu 

menyelesaikannya.  

6. Anggota dari kelompok 

ahli yang telah 

mempelajari sub bab 

dan sudah membuat 

soal yang menantang 

kembali pada 

kelompok asal bertugas 

sub bab (eksplorasi) 

 

3) Memberikan tugas kepada 

siswa untuk mepelajari 

materi mengenai 

penjumlahan pecahan. 

(eksplorasi) 

 

4) Menyuruh siswa untuk 

mengelompok sesuai 

dengan sub materi di 

kelompok ahli kemudian 

menyuruh 

mendiskusikannya. 

(eksplorasi) 

 

5) membimbing siswa untuk 

membuat pertanyaan 

mengenai materi 

penjumlahan pecahan 

yang telah dipelajari 

sekaligus jawabannya 

secara berkelompok. 

(eksplorasi). 

6) Mengarahkan siswa untuk 

kembali ke kelompok asal. 

(Elaborasi) 

 

7) membimbing siswa untuk 

menjelaskan materi 

kepada temannya 

individual. (eksplorasi) 

 

3) mengkaji materi 

mengenai pecahan yang 

diberikan oleh guru 

secara individual. 

(eksplorasi) 

 

4) Siswa berkelompok di 

kelompok ahli sesuai 

dengan sub materi yang 

didapat kemudian 

mendiskusikannya. 

(eksplorasi) 

 

 

5) Siswa mengajukan 2 

pertanyaan menantang 

yang berhubungan 

dengan sub materi 

sekaligus jawabannya 

secara berkelompok. 

(eksplorasi) 

 

6) duduk mengelompok 

sesuai dengan 

kelompok asal. 

(Elaborasi) 

7) Menjelaskan materi 

kepada temannya 

dikelompok asal serta 



251 
 

 
 

mengajar teman-

temannya dan memberi 

contoh soal dan 

dijelaskan cara 

mengerjakannya. 

 

 

dikelompok asal. 

(Elaborasi) 

1. Sub materi I 

menjumlahkan 

pecahan biasa dengan 

pecahan biasa 

2. Sub materi II 

menjumlahkan 

pecahan campuran 

dengan pecahan 

campuran 

3. Sub materi III 

menjumlahkan 

pecahan desimal 

dengan pecahan 

desimal 

8) memberikan penegasan 

terhadap materi yang telah 

dipelajari siswa 

(Konfirmasi) 

memberi contoh soal 

dan mengajarkan cara 

penyelesaiannya. 

(Elaborasi) 

1. Sub materi I 

menjumlahkan pecahan 

biasa dengan pecahan 

biasa 

2. Sub materi II 

menjumlahkan pecahan 

campuran dengan 

pecahan campuran 

3. Sub materi III 

menjumlahkan pecahan 

desimal dengan 

pecahan desimal 

8) membuat rangkuman 

dari materi yang telah 

dipelajari (Konfirmasi) 

 

Kegaitan Akhir (± 8 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Menekankan kembali kesimpulan 

2. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya, apabila ada yang bulum 

paham 

3. Menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya: Pada pertemuan 

1) Mendengarkan kesimpulan yang 

diberikan guru 

2) Siswa bertanya kepada guru apabila 

belum paham. 

3) Siswa mendengarkan dan mencatat  

perintah dipertemuan selanjutnya. 

4) Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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berikutnya, secara acak, guru 

menyuruh siswa untuk menyajikan 

soal temuannya di depan kelas. 

Dalam hal ini, guru dapat 

menentukan siswa secara selektif 

berdasarkan bobot soal yang 

diajukan oleh siswa. 

4. Tindak lanjut 

(individu) kemudian mengumpulkan 

hasil pekerjaan mereka. 

 

 

Pertemuan II 

Pra Kegiatan ( ± 3 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengucapkan salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Mengecek kehadiran siswa 

1. Siswa memimpin doa 

2. Menyiapkan alat&sumber belajar 

 

Kegaiatan Awal (± 4 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengulangi untuk menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

a. Setelah kita melaksanakan kegiatan 

pembelajaran ini kalian diharapkan 

bisa menjumlahkan pecahan baik 

itu pecahan biasa, pecahan 

campuran maupun pecahan desimal

2. Mengulangi penjelasan seterusnya 

langkah-langkah pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsawberbasis 

Problem Posing. 

a. Anak-anak nanti kalian langsung 

1. siswa memikirkan dan menjawab 

pertanyaan guru 

2. memperhaatikan penjelasan guru 

mengenai langkah pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsawberbasis 

problem posing 

3. mendengarkan penjelasan guru 

tentang materi yang telah lalu. 
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membentuk sesuai dengan 

kelompok asal kalian kemarin. 

b. Melanjutkan penjelasan sub materi  

3. Menjelaskan sedikit materi yang 

telah lalu 

 

Kegiatan Inti (± 55 menit) 

Langkah – langkah 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis Problem Posing 

Langkah – Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Siswa dibagi atas 

beberapa kelompok 

(tiap kelompok 

anggotanya 4 sampai 6 

orang yang heterogen) 

2. Materi pelajaran 

diberikan kepada siswa 

dalam bentuk teks yang 

telah dibagi-bagi 

menjadi beberapa sub 

bab. 

3. Setiap anggota 

kelompok membaca 

sub bab yang 

ditugaskan dan 

bertanggung jawab 

untuk mempelajarinya. 

4. Anggota dari 

kelompok-kelompok 

yang telah mempelajari 

1) Mengelompokan siswa 

secara heterogen di 

kelompok asal 

(eksplorasi) 

 

 

2) Membagi materi dalam 

bentuk teks kepada setiap 

siswa dalam kelompok 

asal setiap siswa berbeda 

sub bab (eksplorasi) 

3) Memberikan tugas kepada 

siswa untuk mepelajari 

materi mengenai 

penjumlahan pecahan. 

(eksplorasi) 

 

4) Menyuruh siswa untuk 

mengelompok sesuai 

dengan sub materi di 

1) Siswa membentuk 

kelompok secara 

heterogen dikelompok 

asal. (eksplorasi) 

 

 

2) Siswa menerima teks 

materi mengenai 

pecahan yang diberikan 

oleh guru secara 

individual. (eksplorasi) 

 

3) mengkaji materi 

mengenai pecahan yang 

diberikan oleh guru 

secara individual. 

(eksplorasi) 

 

4) Siswa berkelompok di 

kelompok ahli sesuai 
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sub bab yang sama 

bertemu dalam 

kelompok-kelompok 

ahli untuk 

mendiskusikannya. 

 

 

 

 

 

5. Setiap kelompok 

diminta mengajukan 1 

atau 2 buah soal yang 

menantang, dan 

kelompok yang 

bersangkutan harus 

mampu 

menyelesaikannya.  

6. Anggota dari kelompok 

ahli yang telah 

mempelajari sub bab 

dan sudah membuat 

soal yang menantang 

kembali pada 

kelompok asal bertugas 

mengajar teman-

temannya dan memberi 

contoh soal dan 

dijelaskan cara 

mengerjakannya. 

 

kelompok ahli dan 

menyuruh 

mendiskusikannya ( untuk 

kelompok yang 

mendapatkan sub materi I 

– III diskusi untuk refleksi, 

untuk kelompok yang 

mendapatkan sub materi 

IV – VI diskusi untuk 

menjelaskan nanti di 

kelompok asal)  . 

(eksplorasi) 

5) membimbing siswa untuk 

membuat pertanyaan 

mengenai materi 

penjumlahan pecahan 

yang telah dipelajari 

sekaligus jawabannya 

secara berkelompok. 

(eksplorasi) 

6) Mengarahkan siswa untuk 

kembali ke kelompok asal. 

(Elaborasi) 

 

7) membimbing siswa untuk 

menjelaskan materi 

kepada temannya 

dikelompok asal. 

(Elaborasi) 

1. sub materi IV 

menjumlahkan pecahan 

dengan sub materi yang 

didapat. dan menyuruh 

mendiskusikannya ( 

untuk kelompok yang 

mendapatkan sub materi 

I – III diskusi untuk 

refleksi, untuk 

kelompok yang 

mendapatkan sub materi 

IV – VI diskusi untuk 

menjelaskan nanti di 

kelompok asal)  . 

(eksplorasi) 

5) Siswa mengajukan 2 

pertanyaan menantang 

yang berhubungan 

dengan sub materi 

sekaligus jawabannya 

secara berkelompok. 

(eksplorasi) 

6) duduk mengelompok 

sesuai dengan 

kelompok asal. 

(Elaborasi) 

7) Menjelaskan materi 

kepada temannya 

dikelompok asal serta 

memberi contoh soal 

dan mengajarkan cara 

penyelesaiannya. 

(Elaborasi). 
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 biasa dengan pecahan 

campuran atau sebaliknya 

2. sub materi V 

menjumlahkan pecahan 

biasa dengan pecahan 

decimal atau sebaliknya 

3. sub materi VI 

menjumlahkan pecahan 

campuran dengan pecahan 

desimal 

 

 

 

8) memberikan penegasan  

terhadap materi yang telah 

dipelajari siswa 

(Konfirmasi) 

4. sub materi IV 

menjumlahkan pecahan 

biasa dengan pecahan 

campuran atau 

sebaliknya 

5. sub materi V 

menjumlahkan pecahan 

biasa dengan pecahan 

decimal atau sebaliknya 

6. sub materi VI 

menjumlahkan pecahan 

campuran dengan 

pecahan desimal 

8) membuat rangkuman 

dari materi yang telah 

dipelajari (Konfirmasi) 

 

Kegaitan Akhir (± 8 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Menekankan kembali kesimpulan 

2. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya, apabila ada yang bulum 

paham 

3. Menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya: Pada pertemuan 

berikutnya, secara acak, guru 

menyuruh siswa untuk menyajikan 

soal temuannya di depan kelas. 

1) Mendengarkan kesimpulan yang 

diberikan guru 

2) Siswa bertanya kepada guru apabila 

belum paham. 

3) Siswa mendengarkan dan mencatat  

perintah dipertemuan selanjutnya. 

4) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

(individu) kemudian mengumpulkan 

hasil pekerjaan mereka. 
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Dalam hal ini, guru dapat 

menentukan siswa secara selektif 

berdasarkan bobot soal yang 

diajukan oleh siswa. 

4. Tindak lanjut 

 

X. Penilaian 

a. Prosedur penilaian 

1. Tes awal   : ada di apersepsi 

2. Tes dalam proses  : ada saat siswa membuat soal  

  dikelompok ahli 

3. Tes akhir   : ada dilembar evaluasi 

b. Jenis tes 

1. Tes tertulis  : ada dilembar evaluasi siswa 

2. Tes lisan   : ada dikegiatan awal saat guru  

  melakukan apersepsi 

3. Tes perbuatan  : ada lembar pengamatan aktivitas   

  siswa 

c. Alat penilaian 

1. Soal isian   : ada yaitu soal evalusi  

2. Soal lisan   : ada yaitu pertanyaan apersepsi 

3. Checklist   : ada lembar pengatan siswa 

Semarang ,5 Januari 2013 
Kolaborator 
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MATERI PENJUMLAHAN PADA PECAHAN 

SIKLUS I 

I. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

3. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang 

sama 

 Pecahan biasa adalah lambang bilangan yang dipergunakan untuk 

melambangkan bilangan pecahan dan rasio (perbandingan). 

 Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. 

Sebuah pecahan mempunyai dua bagian yaitu pembilang dan 

penyebut.Pecahan biasa dapat digunakan untuk menyatakan makna dari 

setiap bagian yang utuh. 

 Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan 

menjumlahkan pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak 

dijumlahkan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memahami 

konsep penjumlahan pecahan berpenyebut sama antara lain: 

o Dengan menggunakan gambar yang diarsir 

Contoh :  

 
Hasil diperoleh dengan melihat gambar 

Contoh :  

 
Hasil diperoleh dengan melihat gambar 

 Dapat dilihat bahwa ada pola hubungan yaitu pembilang dijumlah 

sedangkan penyebut tetap 
  =     =  

Lampiran 7 
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o Dengan menggunakan garis bilangan 

Contoh :  

 

Mulai dari nol (0) kekanan menuju  dan dilanjutkan  lagi, sehingga 

menjadi atau . Garis tebal menggambarkan hasil akhir. 

4. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang 

tidak sama 

Untuk mempelajari penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, 

pra syarat yang harus dikuasai siswa antara lain: penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama, pecahan senilai, dan KPK. Berikut berbagai cara untuk 

mengajarkan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama: 

d. Dengan menggunakan gambar yang diarsir 

Contoh: +  =  

 

     

 

   +                 =            

Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka 

penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan 

penyebutnya dapat dicari dengan mencari KPK dari penyebutnya. Cara 

lain yang dapat digunakan yaitu dengan membuat daftar pecahan-

pecahan senilai, contoh: 

 

 

digabungkan  menjadi 
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=  =  =  =  =  

=  =  =  =  =  

Ketika siswa melihat daftar diatas maka siswa akan menemukan bahwa 

ada dua pecahan yang mempunyai penyebut sama. Ini membantu siswa 

menyadari, bahwa terdapat lebih dari satu pasang penyebut 

persekutuan untuk kedua pecahan. Salah satu pasangan (penyebutnya 

merupakan KPK dari kedua penyebut) dapat digunakan untuk 

menjumlah atau mengurangi pasangan pecahan yang tidak sama 

penyebutnya. Bila KPK sudah dipelajari selanjutnya model abstrak 

dapat dilakukan. Contoh: 

+  =  + =  +  =  

+  =  +  =  +  =  

e. Dengan menggunakan kertas yang dilipat 

Contoh: + = ... 

  

            

1
4 

   

 

Setelah masing-masing pecahan terbentuk, maka gabungkan bagian-

bagian yang diarsir dengan cara kertas kedua dilipat dan hanya 

diperlihatkan pecahan -an saja, kemudian tempelkan terua pada kertas 

yang pertama seperti berikut ini. 

 

KPK dari  2 dan 4 adalah 4, 

maka penyebutnya 4 

KPK dari  3 dan 5 adalah 15, 

maka penyebutnya 15 

Panjang 
kertas 
sama dan 
warna 
kertas 
berbeda 

Kertas 
pertama 

Kertas 
kedua 
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1
4  

 

 

Lipat sisa atau bagian yang tidak diarsir kebelakang dan kedepan 

Dengan ukuran yang sama dengan sisa yang ada. Dalam hal ini baik 

kertas pertama maupun kedua ikut dilipat. Lipatan diteruskan sampai 

semua kertas terlipat hanis dengan ukuran sama. Maka akan terlihat 

lipatan-lipatan yang menunjukkan penyebut persekutuan seperti 

gambar berikut ini: 

1
2

   

 

 

1
2

  

 

 

 

 

 

Buka lipatan-lipatan dari 2 kertas yang ada. Maka akan terlihat bahwa 

pecahan menjadi dan pecahan yang  masih tetap. Dari kegiatan ini 

siswa mendapat pengalaman bahwa 2 pecahan menjadi sama 

penyebutnya dan dari hasil penjumlahan akan terlihat: 

 

Kertas 
kedua 

Kertas kedua dilipat dan hanya diperlihatkan   annya 

atau diperlihatkan arsirannya saja 

Kertas 
pertama 

Sisa dari kertas ke ‐1 

Lipatan 
‐an digabung 

dengan –

andan di 

Sisa 
dilipat 

Sisa dilipat kebelakang 

dilipat dengan ukuran  an 

dilipat dengan ukuran  an 

hasil lipatan 
yang terakhir 
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262 
 

 
 

II. Penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

Menjumlahkan dua bilangan desimal adalah menjumlahkanangka-angka yang 

nilai tempatnya samapada kedua bilangan tersebut. 

Adapun nilai tempat pada pecahan decimal dicontohkan pada bilangan 

berikut ini 

125,375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh penjumlahan pecahan desimal 
Cara I 
0,3 + 0,4 = … 

4. Mengubah pesahan decimal menjadi pecahan biasa  
+  =…. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jadi  
 

 +  =     =  
 
 

Perseribuan 

Perseratusan 

Persepulahan  

Satuan 

Puluhan 

Ribuan 

Digabung 
menjadi 
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5.  Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan 

pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan 

 +  =     =  
6. Mengubah hasil menjadi pecahan desimal 

 = 0,7 
 

Cara II 

Bersusun ke bawah 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta nilai 

tempat. 

0,25 
0,42 
–––– + 
0,67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Persatuan 5 + 2 = 7 

Persepuluhan2 + 4 = 6 

Ingat koma (,) harus lurus 

Satuan 0 + 0 = 0 
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III. Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

Dalam pecahan campuran yang harus diperhatikan adalah bahwa di pecahan 

campuran ada 3 bilangan yaitu bilangan bulat, bilangan pembilang dan 

bilangan penyebut  

= bialngan bulat 

= bilangan pembilang 

= bilangan penyebut 

3. Penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama 
Contoh : 

2  + 1  = …. 
 
       
 
 
    2      1   
 
  
 
 
 
   2     1 
 
 
 
 

2
4

1
4

3
4

 

Diketahui ada 3 kotak 
yang utuh 
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Bagian yang diarsi digunting dan digabungkan kemudian dibandingkan 

dengan satu yang utuh maka akan diketahui ada 3 bagian yang diarsir dan 

1 bagian yang tidak terarsir. 

Jadi  

2  + 1  = ( 2 + 1 ) +   +   = 3  
 

4. Penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut tidak sama 

Contoh : 

2   + 3  = …. 

     

 

 

 2       3   

     

 

 2      3 

    

 

3
4

2
3 

Bagian yang diarsi digunting dan digabungkan kemudian dibandingkan dengan 
satu yang utuh maka akan diketahui hasilnya lebih dari satu. Selanjutnya proses 

penjumlahan dari   + seperti pada penjumlahan dengan berbeda penyebut 
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Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya 

harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya dapat dicari 

dengan mencari KPK dari penyebutnya. 

  +   =   
  

  +   
  

 =   +  =  

Jadi  

2   + 3  = ( 2 + 3 ) +   +   = 5 +   +  = 5  

        = 5 = 5 + 1+ = 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPK dari penyebut 4 dan 3 
adalah 12 maka penyebutnya 
dijadikan 12  
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IV. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

3. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran yang penyebutnya 

sama 

Contoh : 

  + 3  = 

Cara I 

 

 

 

 

     3    

 

     = 3 

 

 

 

 

   

 

1
4

2
4 

Bagian yang diarsi digunting dan digabungkan kemudian dibandingkan 

dengan satu yang utuh maka akan diketahui hasilnya lebih dari satu, 

selanjutnya seperti penjumlahan pecahan bisa dengan penyebut yang 

sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan 
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menjumlahkan pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak 

dijumlahkan. Sehingga dapat dilihat  +    =  

Jadi  

  + 3 =  3 + (  +  3  

Cara II 

  + 3  =   +  

      =  

      =  

      = 3  

 
 

 

4. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran yang 

penyebutnya tidak sama 

Contoh : 

  + 3  = 

Cara I 

 

   

 

     3     

 

 

     = 3 

 

   

Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa3  =  

Jumlahkan pecahan seperti menjumlahkan 

pecahan biasa dengan menjumlahkan pembilang 

saja 

Sederhanakan sampai kebentuk paling sederhana 
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Bagian yang diarsi digunting dan digabungkan kemudian dibandingkan dengan 

satu yang utuh maka akan diketahui hasilnya lebih dari satu, selanjutnya seperti 

penjumlahan pecahan bisa dengan penyebut yang tidak sama, Untuk 

menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya harus 

disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya dapat dicari dengan 

mencari KPK dari penyebutnya. Sehingga dapat dilihat    +  = 

Mencari KPK penyebutnya yaitu 4 dan 3 yaitu 12 jadi  

+  =  + =  +  =  

Jadi    + 3  = 3 + ( +  ) = 3 + (   +  ) = 3  

Cara II 

  + 3  =  +  

     =   

=  

     = 3  

 

 

 

 

 

 

 

Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa3  =  

Jumlahkan pecahan seperti menjumlahkan 

pecahan biasa dengan menyamakan penyebut 

dengan mencari KPK 4 dan 3 adalah 12 

Sederhanakan sampai kebentuk paling sederhana 
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V. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

Menjumlahkan berbagai bentuk pecahan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjumlah berbagai bentuk 

pecahan sebagai berikut. 

3) Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau satu jenis dalam hal 

ini penjumlahan dari pecahan desimal dengan pecahan biasa bisa diubah 

menjadi pecahan decimal atau pecahan biasa 

4) Menjumlah pecahan-pecahan yang sudahsejenis tersebut. 

 Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

yang sama penyebutnya. 

Contoh : 

0,6 +  = …. 

Sesuai dengan langkah diatas dapat dicari dengan: 

1. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan biasa 

semua 

0,6 =    =  +  = ….. 

 

 

 
   

 

 

Jadi  +  =  =  

Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan 

menjumlahkan pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak 

dijumlahkan 

2. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

digabung 

menjadi 
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 = 0,3 

  Jadi 0,6 + 0,3 = 0,9 

   0,6 

   0,3   + 

   0,9 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta 

nilai tempat dan jika angka dibelakang koma kurang maka tambahkan 0 

 Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

tidak sama penyebutnya. 

Contoh : 

0,6 +  = …. 

3. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan biasa 

semua 

0,6 =  

Jadi  +  =  +  =  = 1 

Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka 

penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan 

penyebutnya dapat dicari dengan mencari KPK dari penyebutnya 

4. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

 =  = 0,4 

Jadi 0,6 + 0,4 = 1,0 = 1 

 1 

 0,6 

 0,4   + 

  1,0 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta 

nilai tempat. 

KPK dari 10 dan 5 adalah 10 
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VI. Penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan campuran atau 

sebaliknya 

Menjumlahkan berbagai bentuk pecahan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjumlah berbagai bentuk 

pecahan sebagai berikut. 

3) Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau satu jenis dalam hal 

ini penjumlahan dari pecahan desimal dengan pecahan biasa campuran 

diubah menjadi pecahan decimal atau pecahan campuran 

4) Menjumlah pecahan-pecahan yang sudahsejenis tersebut. 

• Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan desimal atau 

sebaliknya yang sama penyebutnya. 

Contoh: 

1,6 + 1  = …. 

3. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan campuran 

semua 

1,6 = 1  = 1  + 1  = …. 

 

 

 

 

1                                        1                               

 

 

 

 

 

2      

 

Jadi 1  + 1  = (1 + 1) + (  +   = 2 +  = 2  = 2,9 
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4. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

1  = 1,3 

Jadi 1, 6 + 1, 3 = 2,9 

1,6 

1,3   + 

2,9 

• Penguranganpecahan campuran dengan pecahan desimal atau 

sebaliknya yang tidak sama penyebutnya. 

Contoh:  

2,6 + 1  = …. 

5. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan campuran 

semua 

2,6 = 2  

Jadi 2  +1  = (2 + 1) + (  +   

= 3 + (  +   

        = 3 +  = 3  = 3,8 

 

 

6. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

1  = 1  = 1,2 

Jadi 2, 6 + 1, 2 = 3, 8 

2,6 

1,2   - 

3,8 

 

 

Ubahlah pecahan desimal 

menjadi pecahan campuran  

jumlahkan pecahan seperti 

menjumlahkan pecahan biasa 

dengan menyamakan penyebut 

dengan mencari KPK 4 dan 3 

d l h

Mengubah pecahan kebentuk 
persepuluhan, kemudian diubah 
menjadi pecahan desimal 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Nama  : ……………………… 

No  : ……………………… 

1. Buatlahsebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudah disediakan tentang menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan 

biasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  

Lampiran 8 
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2. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudah disediakan tentang menjumlahkan pecahan campuran dengan 

pecahan campuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  
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3. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudah disediakan tentang menjumlahkan pecahan desimal dengan 

pecahan desimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  
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4. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudah disediakan tentangmenjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan 

campuran atau sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  
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5. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudah disediakan tentangmenjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan 

decimal atau sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  
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6. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudah disediakan tentang menjumlahkan pecahan campuran dengan 

pecahan desimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II 

 

Mata Pelajaran   :  Matematika 

Satuan Pendidikan  :  SDN Miroto 02 

Kelas/Semester  :  IV (empat)/ II (dua) 

Alokasi Waktu  :  6 x 35 menit ( 2 pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

6.Menggunakan pecahandalam pemecahan masalah 
 

II. Kompetensi Dasar 

6.4Mengurangkan pecahan 

III. Indikator 

1. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

2. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

3. Mengurangkan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

4. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

5. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan decimal atau sebaliknya 

6. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan desimal 

IV. Tujuan Pembelajaran. 

1.1 Melalui Pengamatan gambar bagian daerah yang diarsir siswa dapat 

mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan benar. 

1.2 Melalui Pengamatan gambar bagian daerah yang diarsir siswa dapat 

mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran dengan 

benar. 

1.3 Melalui pengurangan bersusun siswa dapat mengurangkan pecahan 

desimal dengan pecahan decimal dengan benar. 

1.4 Melalui Pengamatan gambar bagian daerah yang diarsir siswa dapat 

mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

dengan benar. 

Lampiran 9 
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1.5 Melalui pengurangan bersusun siswa dapat mengurangkan pecahan biasa 

dengan pecahan desimal atau sebaliknya dengan benar. 

1.6 Melalui pengurangan bersusun siswa dapat mengurangkan pecahan 

campuran dengan pecahan desimal dengan benar. 

V. Karakter Bangsa Yang Diharapkan 

1. Kedisiplinan 

2. Kerja sama  

3. Percaya diri 

4. Keberanian  

VI. Materi Pembelajaran 

Terlampir (menjumlahkan pecahan) 

VII. Model Dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Kooperatif tipe jigsaw berbasis problem posing 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media : Kertas lipat 

Sumber Belajar : 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BSNP). 

2. Buku Sekolah Elektronik (BSE) Matematika Kelas IV SD 

 

IX. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

Pra Kegiatan ( ± 3 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengucapkan salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Mengecek kehadiran siswa 

1. Siswa memimpin doa 

2. Menyiapkan alat&sumber belajar 
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Kegaiatan Awal (± 4 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Memberikan apersepsi 

a. Anak – anak bapak mempunyai 2  

roti karena mensiz laper bapak 

mengasih roti ke mensiz  roti, 

berapa sisa roti yang dimiliki pak 

guru? 

b. Nah untuk dapat menghitung sisa 

roti bapak, kita akan belajar 

mengenai pengurangan pecahan? 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

a. Setelah kita melaksanakan kegiatan 

pembelajaran ini kalian diharapkan 

bisa menjumlahkan pecahan baik itu 

pecahan biasa, pecahan campuran 

maupun pecahan desimal 

3. Menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran Kooperatif tipe 

Jigsawberbasis Problem Posing. 

a. Anak-anak pada hari ini kalian akan 

belajar mengenai pengurangan 

pecahan. 

b. Kalian akan dibentuk kelompok 

yang disebut kelompok asal dan 

nanti bapak bagi materi setiap siswa, 

bagi siswa yang mendapatkan materi 

yang sama berkumpul dalam 

kelompok yang disebut kelompok 

1. siswa memikirkan dan menjawab 

pertanyaan guru 

2. memperhaatikan penjelasan guru 

mengenai langkah pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsawberbasis 

problem posing 
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ahli. 

c. Nanti kalian akan bapak beri lembar 

materi, pelajari dan buatlah soal 

yang menantang dari materi yang 

sudah kamu pelajari sekaligus 

jawabannya. 

d. Setelah kalian berkumpul 

dikelompok ahli kalian berdiskusi 

dengan teman kalian dan setelah itu 

kalian bertanggung jawab 

menjelaskannya kepada teman 

kalian dikelompok asal. 

 

Kegiatan Inti (± 55 menit) 

Langkah – langkah 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis Problem Posing 

Langkah – Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Siswa dibagi atas 

beberapa kelompok 

(tiap kelompok 

anggotanya 4 sampai 

6 orang yang 

heterogen) 

2. Materi pelajaran 

diberikan kepada 

siswa dalam bentuk 

teks yang telah 

dibagi-bagi menjadi 

beberapa sub bab. 

3. Setiap anggota 

1) Mengelompokan siswa secara 

heterogen di kelompok asal 

(eksplorasi) 

 

 

2) Membagi materi dalam bentuk 

teks kepada setiap siswa dalam 

kelompok asal setiap siswa 

berbeda sub bab (eksplorasi) 

 

 

 

3) Memberikan tugas kepada 

1) Siswa membentuk 

kelompok secara 

heterogen dikelompok 

asal. (eksplorasi) 

 

2) Siswa menerima teks 

materi mengenai pecahan 

yang diberikan oleh guru 

secara individual. 

(eksplorasi) 

 

 

3) mengkaji materi mengenai 
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kelompok membaca 

sub bab yang 

ditugaskan dan 

bertanggung jawab 

untuk 

mempelajarinya. 

4. Anggota dari 

kelompok-kelompok 

yang telah 

mempelajari sub bab 

yang sama bertemu 

dalam kelompok-

kelompok ahli untuk 

mendiskusikannya. 

5. Setiap kelompok 

diminta mengajukan 1 

atau 2 buah soal yang 

menantang, dan 

kelompok yang 

bersangkutan harus 

mampu 

menyelesaikannya.  

6. Anggota dari 

kelompok ahli yang 

telah mempelajari sub 

bab dan sudah 

membuat soal yang 

menantang kembali 

pada kelompok asal 

bertugas mengajar 

teman-temannya dan 

siswa untuk mepelajari materi 

mengenai pengurangan 

pecahan. (eksplorasi) 

 

 

 

4) Menyuruh siswa untuk 

mengelompok sesuai dengan 

sub materi di kelompok ahli 

kemudian menyuruh 

mendiskusikannya. (eksplorasi) 

 

 

 

5) membimbing siswa untuk 

membuat pertanyaan mengenai 

materi pengurangan pecahan 

yang telah dipelajari sekaligus 

jawabannya secara 

berkelompok. (eksplorasi). 

 

 

6) Mengarahkan siswa untuk 

kembali ke kelompok asal. 

(Elaborasi) 

7) membimbing siswa untuk 

menjelaskan materi kepada 

temannya dikelompok asal. 

(Elaborasi) 

1. Sub materi I 

mengurangkan pecahan 

pecahan yang diberikan 

oleh guru secara 

individual. (eksplorasi) 

 

 

 

4) Siswa berkelompok di 

kelompok ahli sesuai 

dengan sub materi yang 

didapat kemudian 

mendiskusikannya. 

(eksplorasi) 

 

 

5) Siswa mengajukan 2 

pertanyaan menantang 

yang berhubungan dengan 

sub materi sekaligus 

jawabannya secara 

berkelompok. (eksplorasi) 

 

 

6) duduk mengelompok 

sesuai dengan kelompok 

asal. (Elaborasi) 

7) Menjelaskan materi 

kepada temannya 

dikelompok asal serta 

memberi contoh soal dan 

mengajarkan cara 

penyelesaiannya. 
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memberi contoh soal 

dan dijelaskan cara 

mengerjakannya. 

 

 

biasa dengan pecahan 

biasa 

2. Sub materi II 

mengurangkan pecahan 

campuran dengan pecahan 

campuran 

3. Sub materi III 

mengurangkan pecahan 

desimal dengan pecahan 

desimal 

 

 

 

8) memberikan penegasan  

terhadap materi yang telah 

dipelajari siswa (Konfirmasi) 

(Elaborasi) 

1. Sub materi I 

mengurangkan pecahan 

biasa dengan pecahan 

biasa 

2. Sub materi II 

mengurangkan pecahan 

campuran dengan pecahan 

campuran 

3. Sub materi III 

mengurangkan pecahan 

desimal dengan pecahan 

desimal 

8) membuat rangkuman dari 

materi yang telah 

dipelajari (Konfirmasi) 

 

Kegaitan Akhir (± 8 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Menekankan kembali kesimpulan 

2. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya, apabila ada yang bulum 

paham 

3. Menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya: Pada pertemuan 

berikutnya, secara acak, guru 

menyuruh siswa untuk menyajikan 

soal temuannya di depan kelas. 

Dalam hal ini, guru dapat 

1) Mendengarkan kesimpulan yang 

diberikan guru 

2) Siswa bertanya kepada guru apabila 

belum paham. 

3) Siswa mendengarkan dan mencatat  

perintah dipertemuan selanjutnya. 

4) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

(individu) kemudian mengumpulkan 

hasil pekerjaan mereka. 
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menentukan siswa secara selektif 

berdasarkan bobot soal yang 

diajukan oleh siswa. 

4. Tindak lanjut 

 

Pertemuan II 

Pra Kegiatan ( ± 3 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengucapkan salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Mengecek kehadiran siswa 

1. Siswa memimpin doa 

2. Menyiapkan alat&sumber belajar 

 

Kegaiatan Awal (± 4 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengulangi untuk menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

a. Setelah kita melaksanakan kegiatan 

pembelajaran ini kalian diharapkan 

bisa mengurangkan pecahan baik 

itu pecahan biasa, pecahan 

campuran maupun pecahan desimal

2. Mengulangi penjelasan seterusnya 

langkah-langkah pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsawberbasis 

Problem Posing. 

3. Menjelaskan sedikit materi yang 

telah lalu 

1. siswa memikirkan dan menjawab 

pertanyaan guru 

 

 

 

 

 

2. memperhaatikan penjelasan guru 

mengenai langkah pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsawberbasis 

problem posing 

3. mendengarkan penjelasan guru 

tentang materi yang telah lalu. 
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Kegiatan Inti (± 55 menit) 

Langkah – langkah 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis Problem 

Posing 

Langkah – Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Siswa dibagi atas 

beberapa kelompok 

(tiap kelompok 

anggotanya 4 

sampai 6 orang yang 

heterogen) 

2. Materi pelajaran 

diberikan kepada 

siswa dalam bentuk 

teks yang telah 

dibagi-bagi menjadi 

beberapa sub bab. 

3. Setiap anggota 

kelompok membaca 

sub bab yang 

ditugaskan dan 

bertanggung jawab 

untuk 

mempelajarinya. 

4. Anggota dari 

kelompok-kelompok 

yang telah 

mempelajari sub bab 

yang sama bertemu 

dalam kelompok-

kelompok ahli untuk 

1) Mengelompokan siswa secara 

heterogen di kelompok asal 

(eksplorasi) 

 

 

 

2) Membagi materi dalam bentuk 

teks kepada setiap siswa dalam 

kelompok asal setiap siswa 

berbeda sub bab (eksplorasi) 

 

 

3) Memberikan tugas kepada 

siswa untuk mepelajari materi 

mengenai pengurangan 

pecahan. (eksplorasi) 

 

 

 

4) Menyuruh siswa untuk 

mengelompok sesuai dengan 

sub materi di kelompok ahli 

dan menyuruh 

mendiskusikannya ( untuk 

kelompok yang mendapatkan 

sub materi I – III diskusi untuk 

1) Siswa membentuk 

kelompok secara 

heterogen dikelompok 

asal. (eksplorasi) 

 

 

2) Siswa menerima teks 

materi mengenai pecahan 

yang diberikan oleh guru 

secara individual. 

(eksplorasi) 

 

3) mengkaji materi mengenai 

pecahan yang diberikan 

oleh guru secara 

individual. (eksplorasi) 

 

 

 

4) Siswa berkelompok di 

kelompok ahli sesuai 

dengan sub materi yang 

didapat. dan menyuruh 

mendiskusikannya ( untuk 

kelompok yang 

mendapatkan sub materi I 
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mendiskusikannya. 

 

 

 

 

 

 

5. Setiap kelompok 

diminta mengajukan 

1 atau 2 buah soal 

yang menantang, 

dan kelompok yang 

bersangkutan harus 

mampu 

menyelesaikannya.  

6. Anggota dari 

kelompok ahli yang 

telah mempelajari 

sub bab dan sudah 

membuat soal yang 

menantang kembali 

pada kelompok asal 

bertugas mengajar 

teman-temannya dan 

memberi contoh soal 

dan dijelaskan cara 

mengerjakannya. 

 

 

refleksi, untuk kelompok yang 

mendapatkan sub materi IV – 

VI diskusi untuk menjelaskan 

nanti di kelompok asal)  . 

(eksplorasi) 

 

 

5) membimbing siswa untuk 

membuat pertanyaan mengenai 

materi pengurangan pecahan 

yang telah dipelajari sekaligus 

jawabannya secara 

berkelompok. (eksplorasi) 

 

 

6) Mengarahkan siswa untuk 

kembali ke kelompok asal. 

(Elaborasi) 

7) membimbing siswa untuk 

menjelaskan materi kepada 

temannya dikelompok asal. 

(Elaborasi) 

1. sub materi IV mengurangkan 

pecahan biasa dengan pecahan 

campuran atau sebaliknya 

2. sub materi V mengurangkan 

pecahan biasa dengan pecahan 

decimal atau sebaliknya 

3. sub materi VI mengurangkan 

pecahan campuran dengan 

pecahan decimal 

– III diskusi untuk refleksi, 

untuk kelompok yang 

mendapatkan sub materi 

IV – VI diskusi untuk 

menjelaskan nanti di 

kelompok asal)  . 

(eksplorasi) 

5) Siswa mengajukan 2 

pertanyaan menantang 

yang berhubungan dengan 

sub materi sekaligus 

jawabannya secara 

berkelompok. (eksplorasi) 

 

 

6) duduk mengelompok 

sesuai dengan kelompok 

asal. (Elaborasi) 

7) Menjelaskan materi 

kepada temannya 

dikelompok asal serta 

memberi contoh soal dan 

mengajarkan cara 

penyelesaiannya. 

(Elaborasi). 

1. sub materi IV 

mengurangkan pecahan 

biasa dengan pecahan 

campuran atau sebaliknya 

2. sub materi V 

mengurangkan pecahan 
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8) memberikan penegasan  

terhadap materi yang telah 

dipelajari siswa (Konfirmasi) 

biasa dengan pecahan 

decimal atau sebaliknya 

3. sub materi VI 

mengurangkan pecahan 

campuran dengan pecahan 

desimal 

8) membuat rangkuman dari 

materi yang telah 

dipelajari (Konfirmasi) 

 

Kegaitan Akhir (± 8 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Menekankan kembali kesimpulan 

2. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya, apabila ada yang bulum 

paham 

3. Menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya: Pada pertemuan 

berikutnya, secara acak, guru 

menyuruh siswa untuk menyajikan 

soal temuannya di depan kelas. 

Dalam hal ini, guru dapat 

menentukan siswa secara selektif 

berdasarkan bobot soal yang 

diajukan oleh siswa. 

4. Tindak lanjut 

1) Mendengarkan kesimpulan yang 

diberikan guru 

2) Siswa bertanya kepada guru apabila 

belum paham. 

3) Siswa mendengarkan dan mencatat  

perintah dipertemuan selanjutnya. 

4) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

(individu) kemudian mengumpulkan 

hasil pekerjaan mereka. 
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X. Penilaian 

a. Prosedur penilaian 

1. Tes awal   : ada di apersepsi 

2. Tes dalam proses  : ada saat siswa membuat soal  

  dikelompok ahli 

3. Tes akhir   : ada dilembar evaluasi 

b. Jenis tes 

1. Tes tertulis  : ada dilembar evaluasi siswa 

2. Tes lisan   : ada dikegiatan awal saat guru  

  melakukan apersepsi 

3. Tes perbuatan  : ada lembar pengamatan aktivitas   

  siswa 

c. Alat penilaian 

1. Soal isian   : ada yaitu soal evalusi  

2. Soal lisan   : ada yaitu pertanyaan apersepsi 

3. Checklist   : ada lembar pengatan siswa 

 

Semarang ,14 Januari 2013 
Kolaborator 

 
 
 

 
Antonia Mariani, S.Pd 

NIP. 19630615 198201 2 002 

Guru 
 
 
 

 
Abdul Majid 

NIM. 1401909075 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 

 

Antonius Giyono, S.Pd 

NIP. 19550414 198201 1 003 
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MATERI PENGURANGAN PADA PECAHAN 

SIKLUS II 

I. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

3. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang 

sama 

 Pecahan biasa adalah lambang bilangan yang dipergunakan untuk 

melambangkan bilangan pecahan dan rasio (perbandingan). 

 Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. 

Sebuah pecahan mempunyai dua bagian yaitu pembilang dan 

penyebut.Pecahan biasa dapat digunakan untuk menyatakan makna dari 

setiap bagian yang utuh. 

 Pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan 

mengurangkan pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak 

dikurangkan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memahami 

konsep pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama antara lain: 

o Dengan menggunakan gambar yang diarsir 

Luas daerah yang diarsir semula adalah  

 

 

 

 

Dihapus arsirannya  menjadi  

 

       

 

Hasil diperoleh dengan melihat gambar 

 Dapat dilihat bahwa ada pola hubungan yaitu pembilang dikurangkan 

sedangkan penyebut tetap 

 =     

Lampiran 10 
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o Dengan menggunakan garis bilangan 

Contoh :  

 

 

 
 

    0         

Mulai dari nol (0) kekanan menuju  dan karena dikurangi maka kembali 

lagi kekiri  lagi, sehingga menjadi  atau = . Garis tebal 

menggambarkan hasil akhir. 

4. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang 

tidak sama 

Untuk mempelajari pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, 

pra syarat yang harus dikuasai siswa antara lain: pengurangan pecahan 

berpenyebut sama, pecahan senilai, dan KPK. Berikut berbagai cara untuk 

mengajarkan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama: 

f. Dengan menggunakan gambar yang diarsir 

Contoh: +  = …. 

 

     

 

   -                     =    

Untuk mengurangkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka 

penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan 

penyebutnya dapat dicari dengan mencari KPK dari penyebutnya. Cara 

dihapus  
menjadi 
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lain yang dapat digunakan yaitu dengan membuat daftar pecahan-

pecahan senilai, contoh: 

 

=  =  =  =  =  

=  =  =  =  =  

Ketika siswa melihat daftar diatas maka siswa akan menemukan bahwa 

ada dua pecahan yang mempunyai penyebut sama. Ini membantu siswa 

menyadari, bahwa terdapat lebih dari satu pasang penyebut 

persekutuan untuk kedua pecahan. Salah satu pasangan (penyebutnya 

merupakan KPK dari kedua penyebut) dapat digunakan untuk 

menjumlah atau mengurangi pasangan pecahan yang tidak sama 

penyebutnya. Bila KPK sudah dipelajari selanjutnya model abstrak 

dapat dilakukan. Contoh: 

-  =  - =  -  =  

-  =  -  =  -  =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPK dari  2 dan 4 adalah 4, 

maka penyebutnya 4 

KPK dari  3 dan 5 adalah 15, 

maka penyebutnya 15 
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II. Pengurangan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

Mengurangkan dua bilangan desimal adalah mengurangkan angka-angka 

yang nilai tempatnya samapada kedua bilangan tersebut. 

Adapun nilai tempat pada pecahan decimal dicontohkan pada bilangan 

berikut ini 

125,375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh pengurangan pecahan desimal 
Cara I 

0,6 - 0,4 = … 

4. Mengubah pecahan decimal menjadi pecahan biasa  

-  =…. 

 

 

 

        

 

Jadi  -  =     =  

 

Perseribuan 

Perseratusan 

Persepulahan  

Satuan 

Puluhan 

Ribuan 

Dihapus  bagian  menjadi 
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5. Pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan 

menjumlahkan pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak 

dijumlahkan 

 -  =     =  

6. Mengubah hasil menjadi pecahan desimal 

 = 0,2 

Cara II 

Bersusun ke bawah 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta nilai 

tempat. 

0,7 5 
0,3 2 
––––   -  
0,4 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persatuan 5 - 2 = 3 

Persepuluhan7 - 3 = 4 

Ingat koma (,) harus lurus 

Satuan 0 - 0 = 0 
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III. Pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

Dalam pecahan campuran yang harus diperhatikan adalah bahwa di pecahan 

campuran ada 3 bilangan yaitu bilangan bulat, bilangan pembilang dan 

bilangan penyebut  

= bialngan bulat 

= bilangan pembilang 

= bilangan penyebut 

3. Pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama 
Contoh : 

5  - 2  = …. 
tahap I     diambil 2 
 

 

     5      
 tahap II 

 
 
 

       3      

 Tahap III 

 
 
 
       2      

 
Diambil  

Karena diambil  tidak bisa 
sehingga mengambil yang 
utuh
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Jadi  

5  - 2  = ( 5 – 2 ) + (  -  ) = 3 + (  -  ) 
        
 
 
       = 2 + +  -  = 2 +   -  = 2 + = 2  = 2  
 

4. Pengurangan pecahan campuran dengan penyebut tidak sama 

Contoh :3  - 2  = …. dihapus 2 

 

 

      3      

 

 

  1    

 Jadi 3  - 2  = (3 – 2) + (  -   ) = 2 + (  -   ) = 2  

Contoh :5  - 2  = …. 

5  - 2  = ( 5 – 2 ) + (  -   ) = 3 + (  -   ) 

 

 

          = 2 +   +   -   = 2 +   -   = 2 +  

Karena kurangmengambil yang utuh 

KPK dari penyebut 4 dan 3 
adalah 12 maka 
penyebutnya dijadikan 12  

Karena kurangmengambil yang utuh 

Dihapus  
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IV. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

3. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran yang penyebutnya 

sama 

Contoh : 

3   = 

Cara I 

Tahap I  

 

 

 

    3    

Tahap II 

      

 

 

     2      

      Diambil  

jadi 

3  -  = 3 + (  -   ) =  

 

 

          = 2 +   +   -   = 2 +   -   = 2 + = 2  

 

 

 

 

 

Karena diambil  tidak bisa 
sehingga mengambil yang 
utuh 

Karena kurangmengambil yang utuh 
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Cara II 

3  =   

      =  

      =  

      = 3  

 
 

 

4. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran yang 

penyebutnya tidak sama 

Contoh : 

3 = …. 

 

Cara I 

 

 

 

 

    3    

 

 

 

 

   3      

Jadi 3  - 2  = 3 + (  -   ) = 3 + (  -   ) = 3  

Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa3  =  

kurangkankan pecahan seperti mengurangkan 

pecahan biasa dengan mengurangkan pembilang 

saja 

Sederhanakan sampai kebentuk paling sederhana 

Diambil   



300 
 

 
 

Cara II 

3  =  

     =   

=  

     = 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa3  =  

kurangkan pecahan seperti mengurangkan 

pecahan biasa dengan menyamakan penyebut 

dengan mencari KPK 4 dan 3 adalah 12 

Sederhanakan sampai kebentuk paling sederhana 
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V. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

Mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengurangkan berbagai 

bentuk pecahan sebagai berikut. 

3) Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau satu jenis dalam hal 

ini pengurangan dari pecahan desimal dengan pecahan biasa bisa diubah 

menjadi pecahan decimal atau pecahan biasa 

4) Mengurangkan pecahan-pecahan yang sudahsejenis tersebut. 

 Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

yang sama penyebutnya. 

Contoh : 

0,6 -  = …. 

Sesuai dengan langkah diatas dapat dicari dengan: 

3. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan biasa 

semua 

0,6 =     =  -  = …. 

 

 

 

      

 

Jadi  -  =    =  

Pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan 

mengurangkan pembilangnya saja sedangkan penyebutnya tidak 

dikurangkankan 

4. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

 = 0,3 

Dihapus  bagian  menjadi 
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  Jadi 0,6 - 0,3 = 0,3 

   0,6 

   0,3   - 

   0,3 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta 

nilai tempat dan jika angka dibelakang koma kurang maka tambahkan 0 

 Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

tidak sama penyebutnya. 

Contoh : 

0,6 -  = …. 

3. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan biasa 

semua 

0,6 =  

Jadi  -  =  -  =  

Untuk mengurangkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka 

penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan 

penyebutnya dapat dicari dengan mencari KPK dari penyebutnya 

4. Mengubah pecahan kedalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

 =  = 0,4 

Jadi 0,6 -  0,4 = 0,2 

 1 

 0,6 

 0,4   - 

  0,2 

Pada cara bersusun kebawah kalian harus perhatikan tanda koma serta 

nilai tempat 

 

 

KPK dari 10 dan 5 adalah 10 
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VI. Pengurangan pecahan desimal dengan pecahan campuran atau 

sebaliknya 

Mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjumlah berbagai bentuk 

pecahan sebagai berikut. 

3) Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau satu jenis dalam hal 

ini penjumlahan dari pecahan desimal dengan pecahan biasa campuran 

diubah menjadi pecahan decimal atau pecahan campuran 

4) menguangkan pecahan-pecahan yang sudahsejenis tersebut. 

• Penguranganpecahan campuran dengan pecahan desimal atau 

sebaliknya yang sama penyebutnya. 

Contoh: 

2,6 - 1  = …. 

3. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan campuran 

semua 

2,6 = 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi 2  - 1  = (2 - 1) + (  -   = 1 +  = 1  = 1,3 

4. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

1  = 1,3 

Jadi 2, 6 - 1, 3 = 1, 3 

dihapus 

Dihapus   
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2,6 

1,3   - 

1,3 

• Penguranganpecahan campuran dengan pecahan desimal atau 

sebaliknya yang tidak sama penyebutnya. 

Contoh:  

2,6 - 1  = …. 

7. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan campuran 

semua 

2,6 = 2  

Jadi 2  - 1  = (2 - 1) + (  -   

= 1 + (  -   

        = 1 +  = 1  = 1,4 

 

 

8. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama kepecahan desimal 

semua 

1  = 1  = 1,2 

Jadi 2, 6 - 1, 2 = 1, 4 

2,6 

1,2   - 

1,4 

 

 

 

 

 

 

Ubahlah pecahan desimal 

menjadi pecahan campuran  

kurangkan pecahan seperti 

mengurangkan pecahan biasa 

dengan menyamakan penyebut 

dengan mencari KPK 4 dan 3 

d l h

Mengubah pecahan kebentuk 
persepuluhan, kemudian diubah 
menjadi pecahan desimal 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Nama  : ……………………… 

No  : ……………………… 

1. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudaah disediakantentangmengurangkan pecahan biasa dengan pecahan 

biasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  

Lampiran 13 
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2. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudaah disediakan tentang mengurangkan pecahan campuran dengan 

pecahan campuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  
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3. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudaah disediakan tentang mengurangkan pecahan desimal dengan 

pecahan desimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  



308 
 

 
 

4. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudah disediakan tentang mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan 

campuran atau sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  
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5. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudaah disediakan tentang mengurangkan pecahan biasa dengan 

pecahan desimal atau sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soal 

Jawab  
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6. Buatlah sebuah soal yang menantang serta tulislah jawabannya pada lembar 

yang sudaah disediakan tentang mengurangkan pecahan campuran dengan 

pecahan desimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

soal 

Jawab  
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HASIL OBSERVASIKETERAMPILAN MENGAJAR GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI JIGSAW BERBASIS 
PROBLEM POSING 

Pertemuan I Siklus I 
 

Nama Guru : Abdul Majid 
Nama SD  : SDN Miroto 02 
Kelas  : IV B 
Hari/Tanggal : 7 Januari 2013 
Petujuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

No Indikator keterampilan guru 
Tingkat 
Kemampuan Keterangan  

1 2 3 4 
1. Keterampilan membuka 

pelajaran, komponen: 

1. Menarik perhatian 

siswa 

2. Menimbulkan 

motivasi 

3. Memberikan acuan 

4. Membuat kaitan 

 

    
 
 
 
 
 
√ 

Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 

3komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

2. Keterampilan 
menjelaskan, komponen: 
1. Kejelasan 

2. Penggunaan contoh 

dan ilustrasi 

   
 
 
√ 
 
 
 

 Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Lampiran 12 
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3. Pemberian tekanan 

4. Balikan 
 
 
 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak4 

komponen 

3. Keterampilan bertanya, 
komponen: 
1. Pengungkapan 

pertanyaan secara 

jelas 

2. Pemberian acuan 

3. Pemusatan 

4. Pemindahan giliran 

5. Penyebaran 

   
 
 
 
√ 

 Tingkat 
kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak1 

komponen 

3. Jika nampak 2-

3 komponen 

4. Jika nampak 4-

5 komponen 

4. Keterampilan mengajar 
kelompok kecil dan 
perorangan, komponen: 
1. Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi 

2. Membimbing dan 

memudahkan belajar 

siswa dalam belajar 

matematika dengan 

model pembelajaran 

   
 
 
√ 
 
 
 
 
 

 Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 
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kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

3. Merencanakan 

kegiatan belajar 

mengajar dengan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

4. Mengkondisikan 

kelompok atau siswa 

dengan baik sesuai 

model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw 

berbasis problem 

posing. 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

5. Keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil, 
komponen: 
1. Memusatkan 

perhatian 

2. Memperjelas 

masalah atau urunan 

pendapat dalam 

kelompok ahli 

3. Menganalisa 

pandangan siswa 

dalam kelompok 

ahli maupun 

kelompok asal 

   
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

 Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1- 

komponen 

3. Jika nampak 2-

3 komponen 

4. Jika nampak 4-

5 komponen 
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4. Menyebarkan 

kesempatan 

berpartisipasi siswa 

dalam diskusi di 

kelompok ahli dan 

mengoreksi jawaban 

teman satu 

kelompok dalam 

kelompok asal 

5. Menutup diskusi 

dalam kelompok 

asal maupun 

kelompok ahli. 

6. Keterampilan mengelola 
kelas, komponen: 
1. Menunjukkan sikap 

tanggap kepada 

semua siswa 

2. Membagi perhatian 

kepada semua siswa 

3. Membagi siswa 

kedalam kelompok 

asal maupun 

kelompok ahli 

4. Memberikan 

petunjuk-petunjuk 

yang jelas mengenai 

langkah 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1-

2 komponen 

3. Jika nampak 3-

4 komponen 

4. Jika nampak 5-

6 komponen 
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5. Menegur 

6. Memberi penguatan 

7. Keterampilan 
mengadakan variasi, 
komponen: 
1. Penggunaan variasi 

suara 

2. Pemusatan perhatian 

3. Kesenyapan 

4. Mengadakan kontak 

pandang 

5. Gerakan badan dan 

mimik 

6. Pergantian posisi 

guru dalam kelas 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1-

2 komponen 

3. Jika nampak 3-

4 komponen 

4. Jika nampak 5-

6 komponen 

8. Keterampilan memberi 
penguatan, komponen: 
1. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk kata atau 

kalimat 

2. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk simbol atau 

benda 

3. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk tepuk tangan 

4. Memberikan 

Penguatan Dalam 

bentuk mendekati 

   
 
 
 
√ 

 Tingkat 
kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1 

komponen 

3. Jika nampak 2 

komponen 

4. Jika nampak 3-

4 komponen 

9. Keterampilan menutup     Tingkat 



316 
 

 
 

pelajaran, komponen: 
1. meninjau kembali 

2. membuat kesimpulan 

3. mengevaluasi 

4. memberikan tugas 

rumah 

 

 
√ 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

10. Keterampilan menguasai 
bahan ajar, komponen: 
1. Kebenaran substansi 

yang disampaikan 

2. Mengaitkan materi 

dengan pengetahuan 

lain yang relevan 

3. Menyampaikan 

materi dengan jelas 

sesuai dengan 

hirearki belajar dan 

karakter belajar siswa

4. Ada referensi 

pendukung 

 
 
 
√ 

   Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 
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11. Keterampilan memilih 

materi yang berkualitas, 

komponen: 

1. Memilih Materi 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai siswa. 

2. Memiih Materi 

memiliki 

keseimbangan antara 

keluasan, kedalaman 

materi dan waktu. 

3. Materi pembelajaran 

sistematis, 

kontekstual, 

dikaitkan dengan 

kehidupan nyata 

siswa.  

4. Materi dapat 

mengakomodasi 

partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

belajar semaksimal 

mungkin melalui 

pemecahan masalah. 

  
 
 
 
 
√ 

  Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak4 

komponen 
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12. Keterampilan memilih 
media yang berkualitas, 
komponennya: 
1. Memilih media yang 

dapat memberikan 

pengalaman 

langsung 

2. Media pembelajaran 

dapat memperkarya 

pengalaman belajar  

3. Media yang dipilih 

mampu 

memfasilitasi proses 

interaksi antara 

peserta didik dan 

guru, peserta didik 

dan peserta didik. 

 

   
 
 
 
 
 
√ 

 Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

 
Jumlah Skor = 34 Kategori Baik 

Kriteria penilaian: 
R  = skor terrendah = 12 
T  = skor tertinggi = 48 
n  = banyaknya skor = 37 
Q2 = median  
Letak Q2 = ( n+1 ) 

= ( 37 +1 ) 

=  x 38 
= 19 

Jadi Q2 adalah 30 
Letak Q1 = 

 
( n +1 ) 

= 
 
( 37+1 ) 

= 
 
x 38 

= 9,5 
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Jadi Q1 adalah 20,5 

Q3 = kuartil ketiga 
Letak Q3 = ( n +1 )  

= 
 

 37 1  

= 
 
( 37+1 ) 

= 
 
 x 38 

=  28,5 
Jadi Q3 adalah 39,5 
Q4= kuartil keempat = T = 48 

Skor Nilai Ketuntasan 

39,5≤ skor ≤ 48 Sangat Baik Tuntas 

30≤ skor <39,5 Baik Tuntas 

20,5≤ skor <30 Cukup Tidak tuntas 

12≤ skor <20,5 Kurang Tidak tuntas 

  
Observer 
 
 
 

Antonia Mariani 
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HASIL OBSERVASIKETERAMPILAN MENGAJAR GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI JIGSAW BERBASIS 
PROBLEM POSING 

Pertemuan II Siklus I 
 

Nama Guru : Abdul Majid 
Nama SD  : SDN Miroto 02 
Kelas  : IV  
Hari/Tanggal :9 Januari 2013 
Petujuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

No Indikator keterampilan guru 
Tingkat 
Kemampuan Keterangan  

1 2 3 4 
1. Keterampilan membuka 

pelajaran, komponen: 

1. Menarik perhatian 

siswa 

2. Menimbulkan 

motivasi 

3. Memberikan acuan 

4. Membuat kaitan 

 

    
 
 
 
 
√ 

Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

2. Keterampilan 
menjelaskan, komponen: 
1. Kejelasan 

2. Penggunaan contoh 

dan ilustrasi 

   
 
 
√ 

 Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 
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3. Pemberian tekanan 

4. Balikan 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak4 

komponen 

3. Keterampilan bertanya, 
komponen: 
1. Pengungkapan 

pertanyaan secara 

jelas 

2. Pemberian acuan 

3. Pemusatan 

4. Pemindahan giliran 

5. Penyebaran 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak1 

komponen 

3. Jika nampak 2-

3 komponen 

4. Jika nampak 4-

5 komponen 

4. Keterampilan mengajar 
kelompok kecil dan 
perorangan, komponen: 
1. Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi 

2. Membimbing dan 

memudahkan belajar 

siswa dalam belajar 

matematika dengan 

model pembelajaran 

   
 
 
√ 

 Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 
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kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

3. Merencanakan 

kegiatan belajar 

mengajar dengan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

4. Mengkondisikan 

kelompok atau siswa 

dengan baik sesuai 

model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw 

berbasis problem 

posing. 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

5. Keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil, 
komponen: 
1. Memusatkan 

perhatian 

2. Memperjelas 

masalah atau urunan 

pendapat dalam 

kelompok ahli 

3. Menganalisa 

pandangan siswa 

dalam kelompok 

ahli maupun 

kelompok asal 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1- 

komponen 

3. Jika nampak 2-

3 komponen 

4. Jika nampak 4-

5 komponen 
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4. Menyebarkan 

kesempatan 

berpartisipasi siswa 

dalam diskusi di 

kelompok ahli dan 

mengoreksi jawaban 

teman satu 

kelompok dalam 

kelompok asal 

5. Menutup diskusi 

dalam kelompok 

asal maupun 

kelompok ahli. 

6. Keterampilan mengelola 
kelas, komponen: 
1. Menunjukkan sikap 

tanggap kepada 

semua siswa 

2. Membagi perhatian 

kepada semua siswa 

3. Membagi siswa 

kedalam kelompok 

asal maupun 

kelompok ahli 

4. Memberikan 

petunjuk-petunjuk 

yang jelas mengenai 

langkah 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

    
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1-

2 komponen 

3. Jika nampak 3-

4 komponen 

4. Jika nampak 5-

6 komponen 
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5. Menegur 

6. Memberi penguatan 

7. Keterampilan 
mengadakan variasi, 
komponen: 
1. Penggunaan variasi 

suara 

2. Pemusatan perhatian 

3. Kesenyapan 

4. Mengadakan kontak 

pandang 

5. Gerakan badan dan 

mimik 

6. Pergantian posisi 

guru dalam kelas 

    
 
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1-

2 komponen 

3. Jika nampak 3-

4 komponen 

4. Jika nampak 5-

6 komponen 

8. Keterampilan memberi 
penguatan, komponen: 
1. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk kata atau 

kalimat 

2. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk simbol atau 

benda 

3. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk tepuk tangan 

4. Memberikan 

Penguatan Dalam 

bentuk mendekati 

   
 
 
√ 

 Tingkat 
kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1 

komponen 

3. Jika nampak 2 

komponen 

4. Jika nampak 3-

4 komponen 

9. Keterampilan menutup     Tingkat 
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pelajaran, komponen: 
1. meninjau kembali 

2. membuat kesimpulan 

3. mengevaluasi 

4. memberikan tugas 

rumah 

 

 
 
√ 
 
 
 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

10. Keterampilan menguasai 
bahan ajar, komponen: 
1. Kebenaran substansi 

yang disampaikan 

2. Mengaitkan materi 

dengan pengetahuan 

lain yang relevan 

3. Menyampaikan 

materi dengan jelas 

sesuai dengan 

hirearki belajar dan 

karakter belajar siswa

4. Ada referensi 

pendukung 

   
 
 
√ 

 Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 
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11. Keterampilan memilih 

materi yang berkualitas, 

komponen: 

1. Memilih Materi 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai siswa. 

2. Memiih Materi 

memiliki 

keseimbangan antara 

keluasan, kedalaman 

materi dan waktu. 

3. Materi pembelajaran 

sistematis, 

kontekstual, 

dikaitkan dengan 

kehidupan nyata 

siswa.  

4. Materi dapat 

mengakomodasi 

partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

belajar semaksimal 

mungkin melalui 

pemecahan masalah. 

  
 
 
 
 
 
√ 

  Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak4 

komponen 
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12. Keterampilan memilih 
media yang berkualitas, 
komponennya: 
1. Memilih media yang 

dapat memberikan 

pengalaman 

langsung 

2. Media pembelajaran 

dapat memperkarya 

pengalaman belajar  

3. Media yang dipilih 

mampu 

memfasilitasi proses 

interaksi antara 

peserta didik dan 

guru, peserta didik 

dan peserta didik. 

 

   
 
 
 
√ 

 Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

 
Jumlah Skor = 39 Kategori Baik 

Kriteria penilaian: 
R  = skor terrendah = 12 
T  = skor tertinggi = 48 
n  = banyaknya skor = 37 
Q2 = median  
Letak Q2 = ( n+1 ) 

= ( 37 +1 ) 

=  x 38 
= 19 

Jadi Q2 adalah 30 
Letak Q1 = 

 
( n +1 ) 

= 
 
( 37+1 ) 

= 
 
x 38 

= 9,5 
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Jadi Q1 adalah 20,5 

Q3 = kuartil ketiga 
Letak Q3 = ( n +1 )  

= 
 

 37 1  

= 
 
( 37+1 ) 

= 
 
 x 38 

=  28,5 
Jadi Q3 adalah 39,5 
Q4= kuartil keempat = T = 48 

Skor Nilai Ketuntasan 

39,5≤ skor ≤ 48 Sangat Baik Tuntas 

30≤ skor <39,5 Baik Tuntas 

20,5≤ skor <30 Cukup Tidak tuntas 

12≤ skor <20,5 Kurang Tidak tuntas 

  
Observer 
 
 
 

Antonia Mariani, S.Pd 
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HASIL OBSERVASIKETERAMPILAN MENGAJAR GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI JIGSAW BERBASIS 
PROBLEM POSING 

Pertemuan I SiklusII 
Nama Guru : Abdul Majid 
Nama SD  : SDN Miroto 02 
Kelas  : IV  
Hari/Tanggal : 14 Januari 2013 
Petujuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

No Indikator keterampilan guru 
Tingkat 
Kemampuan Keterangan  

1 2 3 4 
1. Keterampilan membuka 

pelajaran, komponen: 

1. Menarik perhatian 

siswa 

2. Menimbulkan 

motivasi 

3. Memberikan acuan 

4. Membuat kaitan 

 

    
 
 
 
 
√ 

Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

2. Keterampilan 
menjelaskan, komponen: 
1. Kejelasan 

2. Penggunaan contoh 

dan ilustrasi 

3. Pemberian tekanan 

    
 
 
√ 

Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 
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4. Balikan Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak4 

komponen 

3. Keterampilan bertanya, 
komponen: 
1. Pengungkapan 

pertanyaan secara 

jelas 

2. Pemberian acuan 

3. Pemusatan 

4. Pemindahan giliran 

5. Penyebaran 

    
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak1 

komponen 

3. Jika nampak 2-

3 komponen 

4. Jika nampak 4-

5 komponen 

4. Keterampilan mengajar 
kelompok kecil dan 
perorangan, komponen: 
1. Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi 

2. Membimbing dan 

memudahkan belajar 

siswa dalam belajar 

matematika dengan 

model pembelajaran 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 
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kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

3. Merencanakan 

kegiatan belajar 

mengajar dengan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

4. Mengkondisikan 

kelompok atau siswa 

dengan baik sesuai 

model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw 

berbasis problem 

posing. 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

5. Keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil, 
komponen: 
1. Memusatkan 

perhatian 

2. Memperjelas 

masalah atau urunan 

pendapat dalam 

kelompok ahli 

3. Menganalisa 

pandangan siswa 

dalam kelompok 

ahli maupun 

kelompok asal 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1- 

komponen 

3. Jika nampak 2-

3 komponen 

4. Jika nampak 4-

5 komponen 
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4. Menyebarkan 

kesempatan 

berpartisipasi siswa 

dalam diskusi di 

kelompok ahli dan 

mengoreksi jawaban 

teman satu 

kelompok dalam 

kelompok asal 

5. Menutup diskusi 

dalam kelompok 

asal maupun 

kelompok ahli. 

6. Keterampilan mengelola 
kelas, komponen: 
1. Menunjukkan sikap 

tanggap kepada 

semua siswa 

2. Membagi perhatian 

kepada semua siswa 

3. Membagi siswa 

kedalam kelompok 

asal maupun 

kelompok ahli 

4. Memberikan 

petunjuk-petunjuk 

yang jelas mengenai 

langkah 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1-

2 komponen 

3. Jika nampak 3-

4 komponen 

4. Jika nampak 5-

6 komponen 
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5. Menegur 

6. Memberi penguatan 

7. Keterampilan 
mengadakan variasi, 
komponen: 
1. Penggunaan variasi 

suara 

2. Pemusatan perhatian 

3. Kesenyapan 

4. Mengadakan kontak 

pandang 

5. Gerakan badan dan 

mimik 

6. Pergantian posisi 

guru dalam kelas 

    
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1-

2 komponen 

3. Jika nampak 3-

4 komponen 

4. Jika nampak 5-

6 komponen 

8. Keterampilan memberi 
penguatan, komponen: 
1. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk kata atau 

kalimat 

2. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk simbol atau 

benda 

3. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk tepuk tangan 

4. Memberikan 

Penguatan Dalam 

bentuk mendekati 

   
 
 
 
√ 

 Tingkat 
kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1 

komponen 

3. Jika nampak 2 

komponen 

4. Jika nampak 3-

4 komponen 

9. Keterampilan menutup     Tingkat 



334 
 

 
 

pelajaran, komponen: 
1. meninjau kembali 

2. membuat kesimpulan 

3. mengevaluasi 

4. memberikan tugas 

rumah 

 

 
√ 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

10. Keterampilan menguasai 
bahan ajar, komponen: 
1. Kebenaran substansi 

yang disampaikan 

2. Mengaitkan materi 

dengan pengetahuan 

lain yang relevan 

3. Menyampaikan 

materi dengan jelas 

sesuai dengan 

hirearki belajar dan 

karakter belajar siswa

4. Ada referensi 

pendukung 

  
 
 
√ 

 
 
 
 

 Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 
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11. Keterampilan memilih 

materi yang berkualitas, 

komponen: 

1. Memilih Materi 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai siswa. 

2. Memiih Materi 

memiliki 

keseimbangan antara 

keluasan, kedalaman 

materi dan waktu. 

3. Materi pembelajaran 

sistematis, 

kontekstual, 

dikaitkan dengan 

kehidupan nyata 

siswa.  

4. Materi dapat 

mengakomodasi 

partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

belajar semaksimal 

mungkin melalui 

pemecahan masalah. 

   
 
 
 
√ 

 Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak4 

komponen 
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12. Keterampilan memilih 
media yang berkualitas, 
komponennya: 
1. Memilih media yang 

dapat memberikan 

pengalaman 

langsung 

2. Media pembelajaran 

dapat memperkarya 

pengalaman belajar  

3. Media yang dipilih 

mampu 

memfasilitasi proses 

interaksi antara 

peserta didik dan 

guru, peserta didik 

dan peserta didik. 

 

   
 
 
 
 
√ 

 Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

 
Jumlah Skor = 42 Kategori Sangat Baik 

Kriteria penilaian: 
R  = skor terrendah = 12 
T  = skor tertinggi = 48 
n  = banyaknya skor = 37 
Q2 = median  
Letak Q2 = ( n+1 ) 

= ( 37 +1 ) 

=  x 38 
= 19 

Jadi Q2 adalah 30 
Letak Q1 = 

 
( n +1 ) 

= 
 
( 37+1 ) 

= 
 
x 38 

= 9,5 
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Jadi Q1 adalah 20,5 

Q3 = kuartil ketiga 
Letak Q3 = ( n +1 )  

= 
 

 37 1  

= 
 
( 37+1 ) 

= 
 
 x 38 

=  28,5 
Jadi Q3 adalah 39,5 
Q4= kuartil keempat = T = 48 

Skor Nilai Ketuntasan 

39,5≤ skor ≤ 48 Sangat Baik Tuntas 

30≤ skor <39,5 Baik Tuntas 

20,5≤ skor <30 Cukup Tidak tuntas 

12≤ skor <20,5 Kurang Tidak tuntas 

  
Observer 
 
 
 

Antonia Mariani, S.Pd 
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HASIL OBSERVASIKETERAMPILAN MENGAJAR GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI JIGSAW BERBASIS 
PROBLEM POSING 

Pertemuan II SiklusII 
Nama Guru : Abdul Majid 
Nama SD  : SDN Miroto 02 
Kelas  : IV  
Hari/Tanggal :16 Januari 2013 
Petujuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

No Indikator keterampilan guru 
Tingkat 
Kemampuan Keterangan  

1 2 3 4 
1. Keterampilan membuka 

pelajaran, komponen: 

1. Menarik perhatian 

siswa 

2. Menimbulkan 

motivasi 

3. Memberikan acuan 

4. Membuat kaitan 

 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

2. Keterampilan 
menjelaskan, komponen: 
1. Kejelasan 

2. Penggunaan contoh 

dan ilustrasi 

3. Pemberian tekanan 

    
 
 
√ 

Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 
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4. Balikan Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak4 

komponen 

3. Keterampilan bertanya, 
komponen: 
1. Pengungkapan 

pertanyaan secara 

jelas 

2. Pemberian acuan 

3. Pemusatan 

4. Pemindahan giliran 

5. Penyebaran 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak1 

komponen 

3. Jika nampak 2-

3 komponen 

4. Jika nampak 4-

5 komponen 

4. Keterampilan mengajar 
kelompok kecil dan 
perorangan, komponen: 
1. Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi 

2. Membimbing dan 

memudahkan belajar 

siswa dalam belajar 

matematika dengan 

model pembelajaran 

    
 
 
√ 

Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 
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kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

3. Merencanakan 

kegiatan belajar 

mengajar dengan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

4. Mengkondisikan 

kelompok atau siswa 

dengan baik sesuai 

model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw 

berbasis problem 

posing. 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

5. Keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil, 
komponen: 
1. Memusatkan 

perhatian 

2. Memperjelas 

masalah atau urunan 

pendapat dalam 

kelompok ahli 

3. Menganalisa 

pandangan siswa 

dalam kelompok 

ahli maupun 

kelompok asal 

    
 
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1- 

komponen 

3. Jika nampak 2-

3 komponen 

4. Jika nampak 4-

5 komponen 
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4. Menyebarkan 

kesempatan 

berpartisipasi siswa 

dalam diskusi di 

kelompok ahli dan 

mengoreksi jawaban 

teman satu 

kelompok dalam 

kelompok asal 

5. Menutup diskusi 

dalam kelompok 

asal maupun 

kelompok ahli. 

6. Keterampilan mengelola 
kelas, komponen: 
1. Menunjukkan sikap 

tanggap kepada 

semua siswa 

2. Membagi perhatian 

kepada semua siswa 

3. Membagi siswa 

kedalam kelompok 

asal maupun 

kelompok ahli 

4. Memberikan 

petunjuk-petunjuk 

yang jelas mengenai 

langkah 

pembelajaran Jigsaw 

berbasis problem 

posing 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1-

2 komponen 

3. Jika nampak 3-

4 komponen 

4. Jika nampak 5-

6 komponen 
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5. Menegur 

6. Memberi penguatan 

7. Keterampilan 
mengadakan variasi, 
komponen: 
1. Penggunaan variasi 

suara 

2. Pemusatan perhatian 

3. Kesenyapan 

4. Mengadakan kontak 

pandang 

5. Gerakan badan dan 

mimik 

6. Pergantian posisi 

guru dalam kelas 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 
kemampuan: 
1. Jika tidak 

nampak 

satupun dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1-

2 komponen 

3. Jika nampak 3-

4 komponen 

4. Jika nampak 5-

6 komponen 

8. Keterampilan memberi 
penguatan, komponen: 
1. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk kata atau 

kalimat 

2. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk simbol atau 

benda 

3. Memberikan 

penguatan dalam 

bentuk tepuk tangan 

4. Memberikan 

Penguatan Dalam 

bentuk mendekati 

   
 
 
√ 

 Tingkat 
kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak satupun 

dari komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 1 

komponen 

3. Jika nampak 2 

komponen 

4. Jika nampak 3-

4 komponen 

9. Keterampilan menutup     Tingkat 
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pelajaran, komponen: 
1. meninjau kembali 

2. membuat kesimpulan 

3. mengevaluasi 

4. memberikan tugas 

rumah 

 

 
 
√ 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

10. Keterampilan menguasai 
bahan ajar, komponen: 
1. Kebenaran substansi 

yang disampaikan 

2. Mengaitkan materi 

dengan pengetahuan 

lain yang relevan 

3. Menyampaikan 

materi dengan jelas 

sesuai dengan 

hirearki belajar dan 

karakter belajar siswa

4. Ada referensi 

pendukung 

  
 
 
 
√ 
 

  Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 
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11. Keterampilan memilih 

materi yang berkualitas, 

komponen: 

1. Memilih Materi 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai siswa. 

2. Memiih Materi 

memiliki 

keseimbangan antara 

keluasan, kedalaman 

materi dan waktu. 

3. Materi pembelajaran 

sistematis, 

kontekstual, 

dikaitkan dengan 

kehidupan nyata 

siswa.  

4. Materi dapat 

mengakomodasi 

partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

belajar semaksimal 

mungkin melalui 

pemecahan masalah. 

    
 
 
 
 
√ 

Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak4 

komponen 
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12. Keterampilan memilih 
media yang berkualitas, 
komponennya: 
1. Memilih media yang 

dapat memberikan 

pengalaman 

langsung 

2. Media pembelajaran 

dapat memperkarya 

pengalaman belajar  

3. Media yang dipilih 

mampu 

memfasilitasi proses 

interaksi antara 

peserta didik dan 

guru, peserta didik 

dan peserta didik. 

 

    
 
 
 
√ 

Tingkat 

Kemampuan: 

1. Jika tidak 

nampak 

satupun atau 

Nampak 1 dari 

komponen 

yang ada 

2. Jika nampak 2 

komponen 

3. Jika nampak 3 

komponen 

4. Jika nampak 4 

komponen 

 
Jumlah Skor = 44 Kategori Sangat Baik 

Kriteria penilaian: 
R  = skor terrendah = 12 
T  = skor tertinggi = 48 
n  = banyaknya skor = 37 
Q2 = median  
Letak Q2 = ( n+1 ) 

= ( 37 +1 ) 

=  x 38 
= 19 

Jadi Q2 adalah 30 
Letak Q1 = 

 
( n +1 ) 

= 
 
( 37+1 ) 

= 
 
x 38 

= 9,5 
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Jadi Q1 adalah 20,5 

Q3 = kuartil ketiga 
Letak Q3 = ( n +1 )  

= 
 

 37 1  

= 
 
( 37+1 ) 

= 
 
 x 38 

=  28,5 
Jadi Q3 adalah 39,5 
Q4= kuartil keempat = T = 48 

Skor Nilai Ketuntasan 

39,5≤ skor ≤ 48 Sangat Baik Tuntas 

30≤ skor <39,5 Baik Tuntas 

20,5≤ skor <30 Cukup Tidak tuntas 

12≤ skor <20,5 Kurang Tidak tuntas 

  
Observer 
 
 
 

       Antonia Mariani, S.Pd 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I PERTEMUAN I 

Kelas  : IV  

Hari/Tanggal : Senin,7 Januari 2013 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah 

Rata-

rata 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 

1 MZM 4 2 1 1 2 2 2 14 2 Cukup 

2 ADM 4 3 3 2 2 3 2 19 2.7 Baik 

3 HTA 4 3 3 3 2 3 3 21 3 Baik 

4 MFS 4 2 1 2 3 3 3 18 2.6 Baik 

5 PW 4 4 3 2 2 3 3 21 3 Baik 

6 SAA 4 3 2 2 2 2 2 17 2.4 Cukup 

Jumlah 24 17 13 12 13 16 15 110 15.7 

Baik 
Rata – rata 

Tiap 

Indikator 

4 2.8 2.2 2 2,2 2.7 2.5 18,3 2.6 

 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I PERTEMUAN II 

Kelas  : IV  

Hari/Tanggal : Senin, 9 Januari 2013 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah 

Rata-

rata 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 

1 MZM 4 2 2 1 2 2 2 15 2.1 Cukup 

2 ADM 4 3 3 2 2 3 2 19 2.7 Baik 

3 HTA 4 3 3 3 2 3 3 21 3 Baik 

4 MFS 4 2 2 2 3 3 3 19 2.7 Baik 

5 PW 4 4 3 2 2 3 3 21 3 Baik 

6 SAA 4 3 2 2 2 2 2 17 2.4 Cukup 

Jumlah 24 17 15 12 13 16 15 112 16 

Baik 
Rata – rata 

Tiap 

Indikator 

4 2.8 2.5 2 2,2 2.7 2.5 18,7 2.7 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II PERTEMUAN I 

Kelas  : IV  

Hari/Tanggal : Senin, 14 Januari 2013 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah 

Rata-

rata 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 

1 MZM 4 2 2 2 2 2 3 17 2.4 Cukup 

2 ADM 4 3 3 3 2 3 2 20 2.9 Baik 

3 HTA 4 3 3 3 2 3 3 21 3 Baik 

4 MFS 4 2 2 2 3 3 3 19 2.7 Baik 

5 PW 4 4 3 3 2 3 3 21 3 Baik 

6 SAA 4 3 2 2 2 2 3 18 2.6 Baik 

Jumlah 24 17 15 15 13 16 17 116 16,6 

Baik 
Rata – rata 

Tiap 

Indikator 

4 2.8 2.5 2.5 2,2 2.7 2.8 19,3 2.8 

  

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II PERTEMUAN II 

Kelas  : IV  

Hari/Tanggal : Rabu, 16Januari 2013 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah 

Rata-

rata 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 

1 MZM 4 2 3 3 3 2 3 20 2.7 Cukup 

2 ADM 4 3 3 3 2 3 3 21 3 Baik 

3 HTA 4 3 3 3 3 3 3 22 3,1 Baik 

4 MFS 4 2 2 3 3 3 3 20 2.8 Baik 

5 PW 4 4 3 3 3 3 3 23 3,3 Baik 

6 SAA 4 3 2 2 3 2 3 19 2.7 Baik 

Jumlah 24 17 16 17 17 16 18 125 16,6 

Baik 
Rata – rata 

Tiap 

Indikator 

4 2.8 2.7 2.8 2,8 2,7 3 20,8 3 
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DAFTAR NILAI SIKLUS I DAN II 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas  :  IV (Empat) 

No. Nama Siswa 
SIKLUS I SIKLUS II 

Nilai Keterangan Nilai Keterangan 

1 Faisol Tirta Laksana 85 Tuntas 85 Tuntas 

2 Sherly Safitri 80 Tuntas 80 Tuntas 

3 Dhea Eviliana 65 Tuntas 65 Tuntas 

4 Fajar Karisma 70 Tuntas 95 Tuntas 

5 M. Zidane Maulana 45 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 

6 Ade Octa Eka P 80 Tuntas 100 Tuntas 

7 Amelia Dwi M. 45 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 

8 Arya Dwi Misnuari 75 Tuntas 75 Tuntas 

9 Bintang Ardhy N 50 Tidak Tuntas 85 Tuntas 

10 Egidya Assa M. 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

11 Faisal Aji M 80 Tuntas 100 Tuntas 

12 Hanan Tito A. 50 Tidak Tuntas 65 Tuntas 

13 Juwita Isvahanniq 80 Tuntas 90 Tuntas 

14 M. Febri Saputra 55 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

15 Noki Pamungkas 70 Tuntas 75 Tuntas 

16 Pramudya Wicaksono 40 Tidak Tuntas 40 Tidak Tuntas 

17 Rifky Arianto 65 Tuntas 70 Tuntas 

18 Riska Amalia P.S 60 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

19 Riska Syifana P 70 Tuntas 70 Tuntas 

20 Shinta Amorizki 85 Tuntas 100 Tuntas 

21 Syifa Aulia A. 35 Tidak Tuntas 35 Tidak Tuntas 

22 Tegar Bakti S. 75 Tuntas 75 Tuntas 

23 M. Abell Ardhinata 80 Tuntas 80 Tuntas 

24 Tjioe Flora Asri N 60 Tidak Tuntas 85 Tuntas 

 

Lampiran 14 



350 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Mutiara Eka P. 70 Tuntas 75 Tuntas 

26 Rega Alfian Efendi 70 Tuntas 85 Tuntas 

27 Ulfa Faradilla 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

28 Siti Aisyah Salma 85 Tuntas 85 Tuntas 

29 Rafly Alfarizi 70 Tuntas 80 Tuntas 

30 Risqi Guntur P. 75 Tuntas 75 Tuntas 

Jumlah Nilai 1990  2250  

Rata-rata 66,3 75 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 11 4 

Jumlah Siswa Tuntas 19 26 

Persentase Ketuntasan 63% 78% 
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 CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Matematika Melalui Jigsaw Berbasis Problem Posing 

di SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus I Pertemuan I 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Abdul Majid 

Hari/Tanggal : Senin, 7 Januari 2013 

Pukul  : 07.00 WIB - selesai 

Catatan keadaan lapangan pada saat pembelajaran berlangsung sebagai 

berikut: 

e. Pra kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan ± 5 menit dimulai pukul 07.00 WIB guru 

memasuki kelas dan mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk dibangku 

masing-masing, dilanjutkan dengan meminta ketua kelas NA untuk memimpin 

doa. Guru melakukan presensi secara klasikal dengan bertanya kepada siswa 

“Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini?”.Siswa menjawab “masuk 

semua pak”. Guru mengecek kesiapan siswa dengan menanya bertanya kabar 

kepada semua siswa “Bagaimana kabarnya hari ini?” Semua siswa menjawab 

“Baik pak” dan guru meminta siswa untuk menyiapkan alat tulis kepada semua 

siswa, dengan bertanya kepada siswa “Sudah siapkah belajar hari ini?” semua 

siswa menjawab “Siap pak”. 

f. Kegiatan Awal 

Memberikan Permasalahan Kontekstual 

Pada kegiatan awal dilakukan dengan waktu ± 10 menit, guru melakukan 

apersepsi dengan mengingatkan kembali tentang pecahan di pertemuan 

sebelumnya, dengan bertanya kepada siswa “masih ingatkah kalian dengan materi 
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pecahan di pelajaran kemarin?” sebagian siswa menjawab “masih pak” dan 

terdapat juga yang menjawab “diam”. Guru kemudian menuliskan materi yang 

akan dipelajari dipapan tulis yaitu Penjumlahan pecahan, dilanjutkan dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru mengawali 

pembelajaran dengan memberikan permasalahan kontekstual sebagai langkah 

eksplorasi siswa terhadap materi yang akan disampaikan sebagai berikut “anak-

anak bapakmempunyai sebuah kue bolu. Bapak  memotongnya menjadi empat 

bagian yang sama besar. Setelah itu bapak akan memberikan pada kakak satu 

bagian, tapi setelah itu kakak masih merasa belum kenyang sehingga dia meminta 

satu bagian lagi, berapakah jumlah bagian kue bolu yang didapat  kakak 

sekarang?” 

Siswa memahami Permasalahan Kontekstual 

Guru menjelaskan permasalahan tersebut kepada siswa, kemudian siswa 

diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut sebagai langkah eksplorasi 

guru dalam pembelajaran. Dari hasil jawaban siswa, sebagian besar menjawab 

dengan cara menggambar kemudian gambar dibagi menjadi 4 yang selanjutnya 2 

bagian diarsir. 

 

 

 

Terdapat beberapa siswa yang tidak mencari penyelesaian 

permasalahan.FTL maju untuk mengerjakan permasalahan tersebut, dengan 

jawaban seperti gambar diatas, saat FTL diminta untuk menjelaskan jawaban 
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tersebut, FTL tidak dapat menjawab. Kemudian guru memberikan kesempatan 

kepada semua siswa untuk menjawab semua siswa tidak ada yang menjawab dan 

samar – samar ada yang menjawab 2.Karena tidak ada yang menjawab, guru 

meminta siswa untuk berkelompok dengan ketentuan kelompok dipilih oleh guru 

secara heterogen. Guru memberi petunjuk langkah-langkah pembelajaran jigsaw 

berbasis problem posing. 

g. Kegiatan Inti 

Pembentukan kelompok diskusi, siswa menentukan strategi 

Kegiatan inti berlangsung ± 35 menit, siswa diminta untuk berkelompok yang 

beranggotakan 6 orang, dengan ketentuan kelompok yang sudah dibentuk oleh 

guru secara heterogen pada kelompok asal.Siswa diminta waktu 1 menit untuk 

berkumpul dengan kelompok, suasana kelas menjadi ramai karenapenataan kursi 

dan meja. Guru kesulitan dalam mengkondisikan siswa dalam membentuk 

kelompok. Sehingga alokasi waktu dalam membentuk kelompok menjadi 

lama.Setelah membentuk kelompok, guru memberikan materi yang sudah 

disiapkan untuk dipelajari, salah satu siswa membagi materi tersebut dengan 

teman kelompoknya (asal). Kemudian siswa dari kelompok asal berpindah pada 

kelompok ahli dengan mencari teman yang mendapatkan materi yang sama. 

Adapun materi yang didiskusikan dikelompok ahli diurutkan dengan tema yaitu: 

4. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

5. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

6. Menjumlahkan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

7. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 
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8. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

9. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan desimal 

 

Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

Pada kelompok asal 

 Siswa diberi waktu ± 7 menit untuk ketua kelompok membagi materi 

kepada teman – temannya dengan bimbingan guru dalam membagi agar adil, 

siswa diberi waktu untuk mencari referensi lain berupa buku paket atau yang 

lainnya untuk menunjang dalam diskusi dikelompok ahli, selain itu siswa diberi 

waktu untuk mendalami materi yang didapat secara sekilas atau garis besarnya. 

Pada kelompok ahli 

Siswa diberikan waktu ± 20 menit untuk berdiskusi dikelompok ahli 

dengan membahas materi yang sudah diberikan guru pada kelompok asal, 

kemudian setelah siswa berkumpul dalam kelompok ahli dan berdiskusi, guru 

memberi kertas lipat untuk media siswa lebih memahami pecahan dengan konkret. 

Setelah siswa berdiskusi guru memberi selembar kertas untuk digunakan siswa 

membuat soal dan jawabannya untuk membantu siswa dalam menerangkan 

nantinya dikelompok asal, soal dan jawaban dikerjakan bersama-sama dalam 

kelompok, setelah selesai membuat soal dan menulis jawabannya, siswa diminta 

berlatih menerangkan dikelompok ahli terlebih dahulu sebelum menerangkan 

nanti dikelompok asal.  

Pada kelompok asal 
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Setelah waktu diskusi dikelompok ahli yang ditentukan sudah habis siswa 

diminta kembali ke kelompok asal, siswa diberikan ± 20 menit untuk 

menerangkan dan diskusi dikelompok asal, guru menyuruh siswa yang 

mendapatkan materi pertama menjelaskan kepada temannya guru memperhatikan 

satu persatu siswa yang menerangkan pada temannya.  

Pada materi pertama didapatkan 3 dari 5 siswa yang menjelaskan kepada 

temannya masih membaca materi dan 2 siswa menerangkan tanpa membaca 

materi akan tetapi masih menggunakan bahasa yang belum runtut atau belum 

tertata rapi. pada materi kedua 3 siswa masih membaca materi dan 2 siswa tidak 

membaca materi. Pada materi ketiga siswa semuanya masih membaca materi dan 

bahasanya sesuai dengan apa yang ada dimateri. 

h. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir dilakukan dengan waktu ± 25 menit, dengan kegitan 

yang dilakukan antara lain: guru bersama siswa membuat kesimpulan, guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas, dan menyampaikan rencana pada pertemuan selanjutnya. 

Semarang, 7 Januari 2013 

   Observer, 

 

  Antonia Mariani S.Pd 
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HASILANALISIS CATATAN LAPANGAN 

Selama pembelajaran Matematika melalui Jigsaw Berbasis Problem Posing 
pada Siswa kelas IV SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus I Pertemuan I 

Hasil analisis catatan lapangan pada siklus I pertemuan I yaitu sebagai berikut: 

1. Guru melakukan kegiatan membuka pelajaran dengan menyiapkan siswa, 

memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran. 

2. Guru menggunakan permasalahan kontekstual dalam pembelajaran. 

3. Guru membentuk kelompok yang terdiri 6 siswa, guru membebaskan siswa 

memilih anggota kelompok masing-masing. Sehingga kelompok tidak 

heterogen. 

4. Guru membimbing diskusi masing-masing kelompok, dari kelompok asal, 

kelompok ahli, sampai kembali lagi kelompok asal dengan berkeliling pada 

masing-masing kelompok.  

5. Terdapat siswa yang mendominasi dalam kelompok. Guru belum 

menyebarkan partisipasi siswa dalam kelompok. 

6. Siswa bingung menggunakan media yang terdapat pada kelompok, disebabkan 

oleh kalimat yang digunakan guru dalam menjelaskan sulit dipahami oleh 

siswa. 

7. Guru membimbing siswa dalam kelompok dalam membuat soal, akan tetapi 

bimbingan guru belum menyeluruh 

8. Terdapat siswa yang masih kebingungan dalam membuat soal. 

9. Guru melakukan penguatan dengan baik, dengan penguatan verbal yang 

diberikan kepada individu. Guru tidak memberikan penguatan secara 

berkelompok dan penghargaan seperti bintang. 

10. Guru tidak mengelola waktu dengan baik. Waktu yang digunakan guru pada 

saat mengajar melebihi waktu yang direncanakan. 

11. Guru melakukan kesimpulan bersama siswa, namun tidak ditulis dipapan tulis. 

12. Guru menutup pelajaran.  
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Matematika Melalui Jigsaw Berbasis Problem Posing 

di SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus I Pertemuan II 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Abdul Majid 

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Januari 2013 

Pukul  : 07.00 WIB - selesai 

Catatan keadaan lapangan pada saat pembelajaran berlangsung sebagai 

berikut: 

e. Pra kegiatan 

Guru memasuki kelas dan mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk 

dibangku masing-masing, dilanjutkan dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa, kemudian guru melakukan presensi secara klasikal “Apakah ada 

siswa yang tidak masuk hari ini?”, “tidak ada pak” jawab serentak siswa. 

kemudian siswa diminta untuk menyiapkan alat tulis. 

f. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan 

materi pertemuan sebelumnya yaitu tentang pecahan, guru tidak lupa mengulangi 

untuk menyampaikan tujuan pembelajaran “setelah kita melaksanakan kegiatan 

pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menjumlahkan pecahan baik itu pecahan 

biasa, pecahan campuran maupun pecahan desimal”. Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran tersebut. Guru 

mengulangi penjelasan seterusnya tentang langkah-langkah pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw berbasis Problem Posing “ Anak-anak nanti kalian 

langsung membentuk kelompok sesuai dengan kelompok asal kalian kemarin”. 
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Setelah mengulangi tujuan pembelajaran dan penjelasan langkah-langkah 

pembelajaran Jigsaw berbasis problem posing, guru mengulangi sedikit materi 

yang telah lalu “anak-anak pak guru mempunyai  bagian roti, kemudian pak 

guru membeli lagi  bagian roti, sekarang berapa roti yang di punyai pak 

guru?”Siswa diminta untuk memecahkan permasalahan dengan pengetahuan awal 

yang dimiliki dengan memberikan kesempatan berpikir selama 3 menit.Setelah 

diberikan kesempatan berpikir, siswa diminta kedepan kelas untuk mengerjakan. 

Waktu yang diberikan sudah habis guru menyuruh salah satu siswa “Siapa yang 

berani maju ke depan?” tidak ada yang berani maju ke depan untuk menjawab 

pertanyaan, kemudian guru langsung menunjuk BAG untuk mengerjakan di papan 

tulis, BAG maju dengan menuliskan jawabannya,   , setelah BAG 

mengerjakan di papan tulis guru bertanya kepada semua siswa “Apakah benar 

yang dikerjakan BAG?” semua siswa menjawab”benar pak” secara serentak, Guru 

kembali bertanya “Apakah ada yang jawabannya lain?”  JIH langsung 

mengangkat tangannya untuk maju ke depan dengan menyederhanakan jawaban 

BAG menjadi , guru bertanya kembali kepada siswa “Apakah benar yang 

dikerjakan JIH?” siswa menjawab samar-samar “Betul”, kemudian guru memberi 

penguatan dengan memberi pernyataan”iya betul, yang dilakukan JIH adalah 

menyederhanakan jawaban dari BAG yaitu  menjadi ". Kemudian guru tidak 

lupa memberikan penghargaan kepada yang sudah maju dengan memberi tepuk 

tangan oleh semua wrga kelas. 

g. Kegiatan Inti 
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Pembentukan kelompok diskusi, siswa menentukan strategi 

Kegiatan inti berlangsung ± 35 menit, siswa diminta untuk berkelompok yang 

beranggotakan 6 orang, dengan ketentuan kelompok yang sudah dibentuk oleh 

guru secara heterogen pada kelompok asal seperti pada pertemuan I.Siswa diminta 

waktu 1 menit untuk berkumpul dengan kelompok, suasana kelas menjadi ramai 

karenapenataan kursi dan meja. Disini terlihat pembentukan kelompok agak lebih 

cepat dibanding pertemuan I.Setelah membentuk kelompok, guru memberikan 

materi yang sudah disiapkan untuk dipelajari, salah satu siswa membagi materi 

tersebut dengan teman kelompoknya (asal). Kemudian siswa dari kelompok asal 

berpindah pada kelompok ahli dengan mencari teman yang mendapatkan materi 

yang sama. Adapun materi yang didiskusikan dikelompok ahli diurutkan dengan 

tema yaitu: 

7. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

8. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

9. Menjumlahkan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

10. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

11. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

12. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan desimal. 

Dalam pertemuan II kelompok I, II dan III diskusi untuk refleksi, sedangkan 

kelompok IV, V, dan VI diskusi untuk nanti menjelaskan di kelompok asal. 
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Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

Pada kelompok asal 

 Siswa diberi waktu ± 7 menit untuk ketua kelompok membagi materi 

kepada teman – temannya dengan bimbingan guru dalam membagi agar adil, 

siswa diberi waktu untuk mencari referensi lain berupa buku paket atau yang 

lainnya untuk menunjang dalam diskusi dikelompok ahli, selain itu siswa diberi 

waktu untuk mendalami materi yang didapat secara sekilas atau garis besarnya. 

Pada kelompok ahli 

Siswa diberikan waktu ± 20 menit untuk berdiskusi dikelompok ahli 

dengan membahas materi yang sudah diberikan guru pada kelompok asal, 

kemudian setelah siswa berkumpul dalam kelompok ahli dan berdiskusi, guru 

memberi kertas lipat untuk media siswa lebih memahami pecahan dengan konkret. 

Setelah siswa berdiskusi guru memberi selembar kertas untuk digunakan siswa 

membuat soal dan jawabannya untuk membantu siswa dalam menerangkan 

nantinya dikelompok asal, soal dan jawaban dikerjakan bersama-sama dalam 

kelompok, setelah selesai membuat soal dan menulis jawabannya, siswa diminta 

berlatih menerangkan dikelompok ahli terlebih dahulu sebelum menerangkan 

nanti dikelompok asal, dipertemuan II ini guru juga memberi bimbingan contoh 

bagaimana menjelaskan dengan baik. 

Pada kelompok asal 

Setelah waktu diskusi dikelompok ahli yang ditentukan sudah habis siswa 

diminta kembali ke kelompok asal, siswa diberikan ± 20 menit untuk 

menerangkan dan diskusi dikelompok asal, guru menyuruh siswa yang 
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mendapatkan materi pertama menjelaskan kepada temannya guru memperhatikan 

satu persatu siswa yang menerangkan pada temannya, 

 Pada materi keempat siswa ada 1 siswa yang tanpa membaca materi 

dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang sudah baik, 

1 siswa sudah meneragkan tanpa membaca materi akan tetapi bahasa yang 

digunakan belum baik, dan 3 siswa masih membaca materi. Pada materi kelima 3 

siswa masih membaca materi dan 2 siswa tidak membaca materi. Pada materi ke 

enam 3 dari 5 siswa yang menjelaskan kepada temannya masih membaca materi 

dan 2 siswa menerangkan tanpa membaca materi akan tetapi masih menggunakan 

bahasa yang belum runtut atau belum tertata rapi. 

h.  

i. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir dilakukan dengan waktu ± 25 menit, dengan kegitan 

yang dilakukan antara lain: guru bersama siswa membuat kesimpulan, guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas, dan menyampaikan rencana pada pertemuan selanjutnya. 

Semarang, 9 Januari 2013 

   Observer, 

 

  Antonia Mariani, S.Pd 
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HASILANALISIS CATATAN LAPANGAN 

Selama pembelajaran Matematika melalui Jigsaw Berbasis Problem 
Posingpada Siswa kelas VB SDN Wonosari 03 Semarang 

Siklus I Pertemuan II 

Hasil analisis catatan lapangan pada siklus I pertemuan II yaitu sebagai berikut: 

1. Guru melakukan kegiatan membuka pelajaran dengan menyiapkan siswa, 

memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran. 

2. Guru menggunakan permasalahan kontekstual dalam pembelajaran. 

3. Guru membentuk kelompok yang terdiri 6 siswa, guru menentukan anggota 

kelompok. 

4. Guru membimbing diskusi masing-masing kelompok dengan berkeliling pada 

masing-masing kelompok.  

5. Siswa dapat menggunakan media dengan baik, sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan guru. 

6. Ada kelompok yang ramai pada awal pembelajaran, kelompok I, II, dan III 

karena tidak mengetahui adanya tugas refleksi bagi masing-masing kelompok 

7. Guru tidak mengelola waktu dengan baik. Waktu yang digunakan guru pada 

saat mengajar melebihi waktu yang direncanakan. 

8. Terdapat siswa yang ramai saat pembelajaran berlangsung. 

9. Guru belum memberikan penghargaan secara berkelompok. 

10. Guru melakukan kesimpulan bersama siswa, namun tidak ditulis dipapan tulis. 

11. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa dan menutup pelajaran.  
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Matematika Melalui Jigsaw BerbasisProblem Posing di 

SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus II Pertemuan I 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Abdul Majid 

Hari/Tanggal : Senin, 14 Januari 2013 

Pukul  : 07.00 WIB - selesai 

Catatan keadaan lapangan pada saat pembelajaran berlangsung sebagai 

berikut: 

e. Pra kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan ± 3 menit dimulai pukul 07.00 WIB guru 

memasuki kelas dan mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk dibangku 

masing-masing, dilanjutkan dengan meminta ketua kelas NA untuk memimpin 

doa. Guru mengucapkan salam “selamat pagi anak-anak?” siswa menjawab salam 

dengan serentak “ selamat pagi pak”, Guru melakukan presensi secara klasikal 

dengan bertanya kepada siswa “Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari 

ini?”.Siswa menjawab “masuk semua pak”. Guru mengecek kesiapan siswa 

dengan bertanya kabar kepada semua siswa “Bagaimana kabarnya hari ini?” 

Semua siswa menjawab “Baik pak” dan guru meminta siswa untuk menyiapkan 

alat tulis kepada semua siswa, dengan bertanya kepada siswa “Sudah siapkah 

belajar hari ini?” semua siswa menjawab “Siap pak”. 

f. Kegiatan Awal 

Memberikan Permasalahan Kontekstual 

Pada kegiatan awal dilakukan dengan waktu ± 10 menit, guru melakukan 

apersepsi dengan mengingatkan kembali tentang pecahan di pertemuan 
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sebelumnya, dengan bertanya kepada siswa “masih ingatkah kalian dengan materi 

pecahan di pelajaran kemarin tentang penjumlahan?” sebagian siswa menjawab 

“masih pak” dan terdapat juga yang menjawab “diam”. Guru kemudian 

menuliskan materi yang akan dipelajari dipapan tulis yaitu Pengurangan pecahan, 

dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru 

mengawali pembelajaran dengan memberikan permasalahan kontekstual sebagai 

langkah eksplorasi siswa terhadap materi yang akan disampaikan sebagai berikut 

“anak- anak bapak mempunyai 2  roti karena mensiz lapar, bapak mengasih roti 

ke mensiz  roti, berapa sisa roti yang dimiliki pak guru?” 

Siswa memahami Permasalahan Kontekstual 

Guru menjelaskan permasalahan tersebut kepada siswa, kemudian siswa 

diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut sebagai langkah eksplorasi 

guru dalam pembelajaran. Dari hasil jawaban siswa, sebagian menjawab 2 dengan 

lisan secara langsung, sebagian lagi diam masih sibuk menggambar dan sebagian 

lagi hanya diam tanpa berusaha mencari jawabannya. 

Kemudian guru menunjuk RS yang menjawab secara lisan 2 tapi tanpa 

menggambarnya, guru bertanya kepada SR”Darimana bisa mendapat 2?” SR 

hanya diam saja. Kemudian guru menunjuk NP yang tadi sibuk menggambar NP 

disuruh maju dan menggambar didepan. Ternyata hasil yang didapat betul 2 akan 

tetapi semuanya masih menggunakan gambar. Karena tidak ada yang menjawab 

menggunakan cara pengurangan, guru meminta siswa untuk berkelompok dengan 

ketentuan kelompok dipilih oleh guru secara heterogen. Guru memberi petunjuk 

langkah-langkah pembelajaran jigsaw berbasis problem posing. 
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g. Kegiatan Inti 

Pembentukan kelompok diskusi, siswa menentukan strategi 

Kegiatan inti berlangsung ± 35 menit, siswa diminta untuk berkelompok yang 

beranggotakan 6 orang, dengan ketentuan kelompok yang sudah dibentuk oleh 

guru secara heterogen pada kelompok asal.Siswa diminta waktu 1 menit untuk 

berkumpul dengan kelompok, suasana kelas menjadi ramai karenapenataan kursi 

dan meja, akan tetapi pada siklus II ini guru sudah tidak merasakan kesulitan 

dalam membuat kelompok. Sehingga alokasi waktu dalam membentuk kelompok 

menjadi tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan.Setelah membentuk 

kelompok, guru memberikan materi yang sudah disiapkan untuk dipelajari, salah 

satu siswa membagi materi tersebut dengan teman kelompoknya (asal). Kemudian 

siswa dari kelompok asal berpindah pada kelompok ahli dengan mencari teman 

yang mendapatkan materi yang sama. Adapun materi yang didiskusikan 

dikelompok ahli diurutkan dengan tema yaitu: 

7. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

8. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

9. Mengurangkan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

10. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

11. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

12. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan desimal 
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Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

Pada kelompok asal 

 Siswa diberi waktu ± 7 menit untuk ketua kelompok membagi materi 

kepada teman – temannya dengan bimbingan guru dalam membagi agar adil, 

siswa diberi waktu untuk mencari referensi lain berupa buku paket atau yang 

lainnya untuk menunjang dalam diskusi dikelompok ahli, selain itu siswa diberi 

waktu untuk mendalami materi yang didapat secara sekilas atau garis besarnya. 

Pada kelompok ahli 

Siswa diberikan waktu ± 20 menit untuk berdiskusi dikelompok ahli 

dengan membahas materi yang sudah diberikan guru pada kelompok asal, 

kemudian setelah siswa berkumpul dalam kelompok ahli dan berdiskusi, guru 

memberi kertas lipat untuk media siswa lebih memahami pecahan dengan konkret. 

Setelah siswa berdiskusi guru memberi selembar kertas untuk digunakan siswa 

membuat soal dan jawabannya untuk membantu siswa dalam menerangkan 

nantinya dikelompok asal, soal dan jawaban dikerjakan bersama-sama dalam 

kelompok, setelah selesai membuat soal dan menulis jawabannya, siswa diminta 

berlatih menerangkan dikelompok ahli terlebih dahulu sebelum menerangkan 

nanti dikelompok asal dengan bimbingan guru lebih intensif lagi.  

Pada kelompok asal 

Setelah waktu diskusi dikelompok ahli yang ditentukan sudah habis siswa 

diminta kembali ke kelompok asal, siswa diberikan ± 20 menit untuk 

menerangkan dan diskusi dikelompok asal, guru menyuruh siswa yang 

mendapatkan materi pertama menjelaskan kepada temannya guru memperhatikan 
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satu persatu siswa yang menerangkan pada temannya dan membimbingnya agar 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami, didapatkan 2 dari 5 siswa yang 

menjelaskan kepada temannya masih membaca materi dan 3 siswa menerangkan 

tanpa membaca materi akan tetapi masih menggunakan bahasa yang belum runtut 

atau belum tertata rapi. Pada materi ke dua 3 siswa masih membaca materi 

sehingga bahasa yang digunakan sesuai dengan materi yang dibagikan oleh guru 

dan 2 siswa tidak membaca materi akan tetapi bahasa yang digunakan belum 

mudah dipahami. Pada materi ke tiga 2 siswa masih membaca materi dan 

bahasanya sesuai dengan apa yang ada dimateri tersebut. 1 tidak membaca materi 

dengan bahasa yang mudah dipahami, 2 siswa yang lainnya tidak membaca materi 

tetapio bahasa yang dipakai kurang bisa dipahami.  

 

h. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir dilakukan dengan waktu ± 25 menit, dengan kegitan 

yang dilakukan antara lain: guru bersama siswa membuat kesimpulan, guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas, dan menyampaikan rencana pada pertemuan selanjutnya. 

Semarang, 14Januari 2013 
Observer, 

 

            Antonia Mariani, S.Pd 
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HASILANALISIS CATATAN LAPANGAN 
Selama pembelajaran Matematika melalui JigsawBerbasis Problem Posing 

pada Siswa kelas IV SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus II Pertemuan I 

Hasil analisis catatan lapangan pada siklus II pertemuan I yaitu sebagai berikut: 

1. Guru melakukan kegiatan membuka pelajaran dengan menyiapkan siswa, 

memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran. 

2. Guru menggunakan permasalahan kontekstual dalam pembelajaran. 

3. Guru membentuk kelompok yang terdiri 6 siswa, kelompok sudah ditentukan 

guru secara heterogen. 

4. Guru membimbing diskusi masing-masing kelompok dengan berkeliling pada 

masing-masing kelompok.  

5. Guru melakukan penguatan dengan baik, dengan penguatan verbal yang 

diberikan kepada individu. Guru tidak memberikan penguatan secara 

berkelompok dan penghargaan seperti bintang. 

6. Guru memberikan bintang penghargaan kepada siswa dan kelompok terbaik. 

7. Siswa terlihat belum jelas dengan permasalahan yang diberikan guru. Guru 

perlu memberikan penjelasan kembali. 

8. Guru melakukan kesimpulan bersama siswa, namun tidak ditulis dipapan tulis. 

9. Guru menutup pelajaran.  
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Matematika Melalui Jigsaw Berbasis Problem Posingdi 

SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus II Pertemuan II 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Abdul Majid 

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Januari 2013 

Pukul  : 07.00 WIB - selesai 

Catatan keadaan lapangan pada saat pembelajaran berlangsung sebagai 

berikut: 

e. Pra kegiatan 

Guru memasuki kelas dan mengkondisikan siswa agar tenang dan duduk 

dibangku masing-masing, dilanjutkan dengan meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa, kemudian guru melakukan presensi secara klasikal “Apakah ada 

siswa yang tidak masuk hari ini?”, “tidak ada pak” jawab serentak siswa. 

kemudian siswa diminta untuk menyiapkan alat tulis. 

f. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan 

materi pertemuan sebelumnya yaitu tentang pengurangan pecahan, guru tidak lupa 

mengulangi untuk menyampaikan tujuan pembelajaran “setelah kita 

melaksanakan kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan bisa mengurangkan 

pecahan baik itu pecahan biasa, pecahan campuran maupun pecahan desimal”. 

Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran 

tersebut. Guru mengulangi penjelasan seterusnya tentang langkah-langkah 

pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw berbasis Problem Posing “ Anak-anak nanti 

kalian langsung membentuk kelompok sesuai dengan kelompok asal kalian 
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kemarin”. Setelah mengulangi tujuan pembelajaran dan penjelasan langkah-

langkah pembelajaran Jigsaw berbasis problem posing, guru mengulangi sedikit 

materi yang telah lalu. 

g. Kegiatan Inti 

Pembentukan kelompok diskusi, siswa menentukan strategi 

Kegiatan inti berlangsung ± 35 menit, siswa diminta untuk berkelompok yang 

beranggotakan 6 orang, dengan ketentuan kelompok yang sudah dibentuk oleh 

guru secara heterogen pada kelompok asal.Siswa diminta waktu 1 menit untuk 

berkumpul dengan kelompok, suasana kelas menjadi ramai karenapenataan kursi 

dan meja, akan tetapi pada siklus II ini guru sudah tidak merasakan kesulitan 

dalam membuat kelompok. Sehingga alokasi waktu dalam membentuk kelompok 

menjadi tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan.Setelah membentuk 

kelompok, guru memberikan materi yang sudah disiapkan untuk dipelajari, salah 

satu siswa membagi materi tersebut dengan teman kelompoknya (asal). Kemudian 

siswa dari kelompok asal berpindah pada kelompok ahli dengan mencari teman 

yang mendapatkan materi yang sama. Adapun materi yang didiskusikan 

dikelompok ahli diurutkan dengan tema yaitu: 

7. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

8. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

9. Mengurangkan pecahan desimal dengan pecahan desimal 

10. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya 

11. Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau sebaliknya 

12. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan desimal 
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Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

Pada kelompok asal 

 Siswa diberi waktu ± 7 menit untuk ketua kelompok membagi materi 

kepada teman – temannya dengan bimbingan guru dalam membagi agar adil, 

siswa diberi waktu untuk mencari referensi lain berupa buku paket atau yang 

lainnya untuk menunjang dalam diskusi dikelompok ahli, selain itu siswa diberi 

waktu untuk mendalami materi yang didapat secara sekilas atau garis besarnya. 

Pada kelompok ahli 

Siswa diberikan waktu ± 20 menit untuk berdiskusi dikelompok ahli 

dengan membahas materi yang sudah diberikan guru pada kelompok asal, 

kemudian setelah siswa berkumpul dalam kelompok ahli dan berdiskusi, guru 

memberi kertas lipat untuk media siswa lebih memahami pecahan dengan konkret. 

Setelah siswa berdiskusi guru memberi selembar kertas untuk digunakan siswa 

membuat soal dan jawabannya untuk membantu siswa dalam menerangkan 

nantinya dikelompok asal, soal dan jawaban dikerjakan bersama-sama dalam 

kelompok, setelah selesai membuat soal dan menulis jawabannya, siswa diminta 

berlatih menerangkan dikelompok ahli terlebih dahulu sebelum menerangkan 

nanti dikelompok asal dengan bimbingan guru lebih intensif lagi.  

Pada kelompok asal 

Setelah waktu diskusi dikelompok ahli yang ditentukan sudah habis siswa 

diminta kembali ke kelompok asal, siswa diberikan ± 20 menit untuk 

menerangkan dan diskusi dikelompok asal, guru menyuruh siswa yang 
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mendapatkan materi pertama menjelaskan kepada temannya guru memperhatikan 

satu persatu siswa yang menerangkan pada temannya dan membimbingnya agar 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami,  

Pada materi ke empat 2 dari 5 siswa yang menjelaskan kepada temannya 

masih membaca materi dan 3 siswa menerangkan tanpa membaca materi akan 

tetapi masih menggunakan bahasa yang belum runtut atau belum tertata rapi. Pada 

materi kelima 1 siswa masih membaca materi dan 4 siswa tidak membaca materi 

akan tetapi masih ada yang menggunakan bahasa yang kurang baik. Pada materi 

ke enam 1 siswa masih membaca materi dan bahasanya sesuai dengan apa yang 

ada dimateri tersebut. 2 tidak membaca materi dengan bahasa yang mudah 

dipahami, 2 siswa yang lainnya tidak membaca materi tetapi bahasa yang dipakai 

kurang bisa dipahami. 

h. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir dilakukan dengan waktu ± 25 menit, dengan kegitan 

yang dilakukan antara lain: guru bersama siswa membuat kesimpulan, guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas, dan menyampaikan rencana pada pertemuan selanjutnya. 

 

       Semarang, 17Januari 2013  

       Observer, 

 

   Antonia Mariani, S.Pd 
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HASILANALISIS CATATAN LAPANGAN 

Selama pembelajaran Matematika melalui Numbered Heads Together 
Berbasis Realistikpada Siswa kelas VB SDN Wonosari 03 Semarang 

Siklus II Pertemuan II 

Hasil analisis catatan lapangan pada siklus II pertemuan II yaitu sebagai berikut: 

1. Guru melakukan kegiatan membuka pelajaran dengan menyiapkan siswa, 

memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran. 

2. Guru menggunakan permasalahan kontekstual dalam pembelajaran. 

3. Guru membentuk kelompok yang terdiri 6 siswa, yang sudah ditentukan guru 

secara heterogen. 

4. Guru membimbing diskusi masing-masing kelompok dengan berkeliling pada 

masing-masing kelompok pada kelompok ahli. 

5. Guru membimbing kelompok dalam menjelaskan kepada teman-temannya 

dikelompok asal. 

6. Guru melakukan penguatan dengan baik, dengan penguatan verbal yang 

diberikan kepada individu. Guru memberikan penguatan secara berkelompok 

dan penghargaan seperti bintang. 

7. Guru melakukan kesimpulan bersama siswa,mengulas pembelajaran yang 

telah dilakukan, meminta siswa untuk menulis ringkasan materi dan 

menuliskan kesimpulan dipapan tulis. 

8. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa dan menutup pelajaran.  
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HASIL ANGKET RESPONS SISWA 

Pembelajaran Matematika Menggunakan Jigsaw Berbasis Problem Posing 
Kelas IV SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus I Pertemuan I 

Nama SD  : SDN Miroto 02 

Kelas/Semester : IV (empat) / 2 (Genap) 

Materi   : Menjumlahakan Pecahan 

Hari/Tanggal  : 7 Januari 2013 

Jumlah Siswa  : 30 siswa 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang dengan cara 

mengajar Pak Guru tadi? 

24 
(80 %) 

6 
(20%) 

2. Apakah kamu paham dengan materi 

tadi? 

22 
(73,3%) 

8 
(26,7%) 

3. Apakah media yang digunakan tadi 

menarik? 

25 
(83,3%) 

 

5 
(16,7%) 

4. Apakah dengan pembelajaran tadi 

kamu lebih mudah memahami dan 

bertanya? 

23 
(77%) 

7 
(23%) 

5. Apakah kamu mau belajar lagi 

dengan menggunakan cara mengajar 

pak Guru seperti tadi? 

26 
(86,7%) 

4 
(13,3%) 
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HASIL ANGKET RESPONS SISWA 

Pembelajaran Matematika Menggunakan Jigsaw Berbasis Problem Posing 
Kelas IV SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus I Pertemuan II 

Nama SD  : SDN Miroto 02 

Kelas/Semester : IV (empat) / 2 (Genap) 

Materi   : Menjumlahakan Pecahan 

Hari/Tanggal  : 16 Januari 2013 

Jumlah Siswa  : 30 siswa 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang dengan cara 

mengajar Pak Guru tadi? 

24 
(80 %) 

6 
(20%) 

2. Apakah kamu paham dengan materi 

tadi? 

24 
(80%) 

8 
(20%) 

3. Apakah media yang digunakan tadi 

menarik? 

25 
(83,3%) 

 

5 
(16,7%) 

4. Apakah dengan pembelajaran tadi 

kamu lebih mudah memahami dan 

bertanya? 

26 
(86,7%) 

4 
(13,3%) 

5. Apakah kamu mau belajar lagi 

dengan menggunakan cara mengajar 

pak Guru seperti tadi? 

27 
(90%) 

4 
(10%) 
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HASIL ANGKET RESPONS SISWA 

Pembelajaran Matematika Menggunakan Jigsaw Berbasis Problem Posing 
Kelas IV SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus II Pertemuan I 

Nama SD  : SDN Miroto 02 

Kelas/Semester : IV (empat) / 2 (Genap) 

Materi   : Menjumlahakan Pecahan 

Hari/Tanggal  : 14 Januari 2013 

Jumlah Siswa  : 30 siswa 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang dengan cara 

mengajar Pak Guru tadi? 

25 
(83,3 %) 

5 
(16,7%) 

2. Apakah kamu paham dengan materi 

tadi? 

24 
(80%) 

8 
(20%) 

3. Apakah media yang digunakan tadi 

menarik? 

25 
(83,3%) 

 

5 
(16,7%) 

4. Apakah dengan pembelajaran tadi 

kamu lebih mudah memahami dan 

bertanya? 

26 
(86,7%) 

4 
(13,3%) 

5. Apakah kamu mau belajar lagi 

dengan menggunakan cara mengajar 

pak Guru seperti tadi? 

27 
(90%) 

4 
(10%) 
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HASIL ANGKET RESPONS SISWA 

Pembelajaran Matematika Menggunakan Jigsaw Berbasis Problem Posing 
Kelas IV SDN Miroto 02 Semarang 

Siklus II Pertemuan I 

Nama SD  : SDN Miroto 02 

Kelas/Semester : IV (empat) / 2 (Genap) 

Materi   : Menjumlahakan Pecahan 

Hari/Tanggal  : 16 Januari 2013 

Jumlah Siswa  : 30 siswa 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang dengan cara 

mengajar Pak Guru tadi? 

26 
(86,7 %) 

5 
(13,3%) 

2. Apakah kamu paham dengan materi 

tadi? 

25 
(83,3%) 

5 
(16,7%) 

3. Apakah media yang digunakan tadi 

menarik? 

25 
(83,3%) 

 

5 
(16,7%) 

4. Apakah dengan pembelajaran tadi 

kamu lebih mudah memahami dan 

bertanya? 

26 
(86,7%) 

4 
(13,3%) 

5. Apakah kamu mau belajar lagi 

dengan menggunakan cara mengajar 

pak Guru seperti tadi? 

28 
(93,3%) 

2 
(6,7%) 
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FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN  

 

 Gambar 5.1 Guru menyiapkan siswa mengikuti pembelajaran 

 

Gambar 5.2 Guru menjelaskan petunjuk pembelajaran Jigsaw berbasis Problem 
Posingdan siswa memperhatikan 
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Gambar 5.3 Siswa membentuk kelompok asal 

 

 

Gambar 5.4Guru membagi materi dalam kelompok 
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Gambar 5.5 Guru mendalami materi dikelompok asal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Siswa berdiskusi dikelompok ahli 
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Gambar 5.7 Guru membimbing siswa dalam kelompok ahli  

 

 

Gambar 5.8 siswa membuat alat peraga 
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Gambar 5.9siswa menjelaskan materi dalam kelompok asal 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATANSEMARANG TENGAH 

SD NEGERI MIROTO 02 
ALAMAT : Jl. Seteran Utara No.17 Semarang (024) 3564439 

SURAT KETERANGAN 

Nomor : 

 

Berdasarkan surat permohonan nomor 2576/UN37/1/PP/2012, maka 

kami sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Miroto 02 Kecamatan Semarang Tengah 

menerangkan bahwa : 

Nama   : Abdul Majid 

NIM   : 1401909075 

Jurusan  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas  : Ilmu Pendidikan 

Universitas  : Universitas Negeri Semarang 

Telah melaksanakan penelitian di SD Negeri Miroto 02 Kecamatan 

Semarang Tengah Kota Semarang dari tanggal 6 Agustus sampai 15 Agustus 

2012 dalam rangka pengambilan data untuk menyusun skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui Jigsaw Berbasis 

Problem Posing Pada Siswa Kelas IV SDN Miroto 02 Semarang” 

Demikian surat keterangan ini kami buat agar digunakan sebagai 

mestinya. 

Semarang, 18 Januari 2013 

 
Kepala Sekolah 

 
 

 

Antonius Giyono, S.Pd 

NIP. 19550414 198201 1 003 
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