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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan metode 

kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika materi luas trapesium dan luas layang-layang di  kelas V SD Negeri 

024766 Binjai Kota Tahun Ajaran 2013/2014” ?. Sedangkan tujuan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode kooperatif jigsaw 

pada mata pelajaran matematika materi luas trapesium dan layang-layang di kelas 

V SD Negeri 024766 Binjai Kota Tahun Ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini menggunakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek 

penelitian dalam PTK ini adalah siswa kelas V SD Negeri 024766 Binjai Kota 

Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 30 orang siswa dan siswi. Penelitian 

ini hanya memiliki variabel tunggal yakni penggunaan metode kooperatif tipe 

jigsaw pada pelajaran matematika pokok bahasan luas trapesium dan layang-

layang untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes dan observasi. Teknik analisis 

data menggunakan rumus persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tes awal sebelum diberikan 

tindakan terlihat bahwa nilai rata-rata kelas 32,66 dan jumlah persentase 

ketuntasan klasikal hanya mencapai 16,67%. Pada tindakan siklus I dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw diperoleh nilai rata-rata kelas 50% 

persentase ketuntasan klasikal 43,33% dan nilai observasi aktifitas siswa 66,66%. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tes awal baik dari segi rata-rata 

kelas maupun ketuntasan belajar. Pada tindakan siklus II dengan menggunakan 

metode kooperatif tipe jigsaw diperoleh nilai rata-rata kelas semakin meningkat 

yaitu 66,67 jumlah persentase ketuntasan klasikal juga semakin meningkat hingga 

mencapai 83,33% dan nilai observasi aktivitas siswa meningkat sehingga 

mencapai 75%. Metode kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pelajaran matematika materi pokok luas trapesium dan layang-layang 

di kelas V SD Negeri 024766 Tahun Ajaran 2013/2014 Binjai kota. 

 


