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KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Strategi Jigsaw

a. Pengertian Strategi Jigsaw

Menurut Rusman Jigsawadalah sebuah model belajar kooperatif

yang menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam membentuk

kelompok kecil.1

Menurut H. Isjoni jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran

kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam

menguasai materi pelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal.2Jadi

yang dimaksud dengan strategi jigsaw ialah suatu strategi pembelajaran

yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai

materi pelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal dalam bentuk

kelompok kecil.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi

jigsaw adalah suatu strategi atau cara yang sangat menarik jika materi

yang dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dan materi tersebut

tidak harus berurutan penyampaiannya.Dalam hal strategi pembelajaran ini

Allah SWT berfirman tentang betapa pentingnya memakai strategi dalam

mencapai tujuan pendidikan sebagaimana terdapat dalam firman-Nya:

1 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta
: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 217

2 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung : Alfabeta, 2010,) h. 54
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Artinya:“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.”3

Di dalam ayat ini terdapat tiga metode atau strategi pembelajaran yaitu
hikam ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara
yang hak dengan yang bathil, yang kedua, maw’izah al-hasanah Maw’izah
al-hasanah merupakan metode penyampaian materi yang lebih menekankan
dampak pada mengamalkan materi yang disampaikan itu, dan yang ketiga
adalah mujadalah ialah sama dengan mudzakarah atau debat atau diskusi.
Adapun kaitan ayat ini dengan strategijigsawadalah dimanastrategijigsaw
merupakan gabungan kelompok belajar yang merupakan pengembangan
metode mujadalah yang dikolaborasikan dengan penggalan Ayat Al-Qur’an
bolehnya berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana berikut:

...





Artinya: “... Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.di mana saja
kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari
kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”4

Adapun kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh

siswa dalam proses belajar mengajar.5Sedangkan kelemahan strategi ini

3 Q.S. An-Nahl: 125
4 Q.S. Al-Baqarah: 148
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adalah tidak semua pokok bahasan yang bisa digunakan dengan strategi

ini.

b. Kelebihan Dan Kekurangan Strategi Jigsaw

Adapun kelebihan strategi jigsaw adalah:

1) Dapat menambah kepercayaan siswa akan kemampuan berpikir kritis

2) Setiap siswa akan memiliki tanggung jawab akan tugasnya

3) Mengembangkan kemampuan siswa mengungkapkan ide atau gagasan

dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat salah

4) Dapat meningkatkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa harga

diri dan hubungan interpersonal yang positif

5) Waktu pembelajaran lebih efektif dan efisien

6) Dapat berlatih berkomunikasi dengan baik

7) Melibatkan seluruh siswa atau mahasiswa dalam belajar dan sekaligus

mengajarkan kepada orang lain.6

Peneliti menyimpulkan bahwa strategi jigsaw ini dapat

menambah kepercayaan siswa, dan memiliki rasa tanggung jawab

terhadap perbuatannya, serta ia juga bisa mengembangkan

kemampuannya dalam memecahkan masalah dan tanpa takut membuat

salah. Strategi ini juga bisa melatih siswa berkomunikasi dengan baik.

Adapun kekurangannya ialah:

1) Memerlukan waktu yang relatif lama

2) Tidak efektif untuk siswa yang banyak

5 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta :CTSD, 2011), h. 59
6 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta : CTSD, 2010), hh. 59-60
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3) Memerlukan perhatian dan pengawasan ekstra ketat dari guru

4) Memerlukan persiapan yang matang

Peneliti menyimpulkan bahwa kekurangan strategi jigsaw ini

memerlukan waktu yang lama, dan tidak efektif kalau digunakan untuk

siswa yang banyak, karena bisa saja semua siswa itu tidak terlibat, dan

strategi ini juga memerlukan pengawasan yang ketat dan persiapan yang

matang.

c. Langkah- Langkah StrategiJigsaw

1) Pilihlah materi yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian

2) Siswa dikelompokkan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil

3) Setiap kelompok mendapat tugas membaca dan  memahami materi

pelajaran yang berbeda-beda

4) Setiap kelompok mengirimkan anggota-anggotanya ke kelompok lain

untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompok

5) Kembalikan suasana kelas seperti semula, kemudian tanyakan

sekirannya ada persoalan yang tidak terpecahkan dalam kelompok

6) Sampaikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengecek

pemahaman mereka terhadap materi.7

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif

strategi jigsaw ini merupakan suatu kumpulan dari strategi pembelajaran

yang melibatkan semua para siswa yang bekerja sama untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu. Dan juga dapat meningkatkan partisipasi siswa,

7 Hartono, dkk, PAIKEM, (Jogjakarta : Zanafa Publising, 2008), h. 98-99.
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mempersiapkan siswa agar memiliki sifat kepemimpinan dan

pengalamannyadalam membuktikan kesempatan untuk bekerja dan

belajar bersama.

B. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan

tingkah laku pada diri seseorang. Belajar juga dikatakan sebagai suatu

proses yang ditandaidengan adanya perubahan-perubahan pada diri

seseorang sebagai hasil dari proses belajar, dapat ditunjukkan dalam

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, prilaku, tingkahlaku,

keterampilan, kecakapan, dan kemampuan serta perubahan-perubahan

aspek-aspek lainnya yang ada pada individu yang belajar.

Prestasi belajar juga diartikan tentang apa yang telah dicapai oleh

siswa setelah melakukan kegiatan belajar, sering disebut dengan prestasi

belajar. Tentang apa yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan

belajar yang juga menyebutnya dengan istilah hasil belajar.8

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi

belajar ialah hasil usaha atau hasil belajar yang menunjukkan ukuran

kecakapan yang dicapai dalam bentuk nilai.Prestasi belajar ditunjukkan

dengan jumlah nilai raport atau tes nilai sumatif.

8 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Raja Gravindo
Persada, 2006), h. 140
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2. Tipe-tipe Prestasi Belajar

Pencapaian prestasi belajar siswa, merajuk kepada aspek-aspek

kognitif, afektif, dan psikomotor.Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut juga

harus menjadi indicator prestasi belajar.Artinya, prestasi belajar harus

mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.Menurut sudjana

ketiga aspek diatas tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan,bahkan membentuk hubungan hierarki.

a. Tipe prestasi belajar bidang kognitif

1) Tipe prestasi belajar pengetahuan hapalan (knowledge)

Pengetahuan hapalan merupakan terjemahan dari kata

“knowledge” meminjam istilah bloom. Pengetahuan ini mencakup

aspek-aspek factual dan ingatan (sesuatu yang ingat kembali)seperti

batasan, peristilahan, pasal, hokum, bab, ayat, rumus, dan lain-lain.

2) Tipe prestasi belajar pemahaman (comprehention)

Tipe prestasi belajar “pemahaman” lebih tinggi satu tingkat

dari tipe prestasi belajar “pengetahuan hapalan”.Pemahaman

memerlukan kemampuan untuk menangkap makna atau arti dari suatu

konsep.

3) Tipe prestasi belajar penerapan (aplikasi)

Merupakan kesanggupan menerapkan dan mengabtraksikan

suatu konsep, ide, rumus, hokum, dalam situasi yang baru.

4) Tipe prestasi belajar analisis
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Merupakan kesanggupan memecahkan, menguraikan suatu

integritas menjadi unsur atau bagian-bagian yang mempunyai

arti.Analisis merupakan tipe prestasi blajar yang kompleks, yang

memanfaatkan unsure tipe prestasi belajar sebelumnya.

5) Tipe prestasi belajar sintesis

Sintesis merupakan lawan analisis.Analisis tekanannya adalah

pada kesanggupan menguraikan suatu integritas menjadi bagian yang

bermakna, sedangkan pada sintesis adalah kesanggupan menyatukan

unsure atau bagian-bagian menjadi satu integritas. Melalui sintesis dan

analisis maka berfikir kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru

(inovatif) akan lebih muda dikembangkan.

6) Tipe prestasi belajar evaluasi

Merupakan kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai

sesuatu yang dimilikinya dan kreteria yang digunakannya.Tipe

prestasi belajar ini dikategorikan paling tinggi, mencakup semua tipe

prestasi.Dalam evaluasi ini perlu tekanan pada pertimbangan sesuatu

nilai, mengenaibaik tidaknya, tepat tidaknya, dengan menggunakan

kriteria tertentu.

b. Tipe prestasi belajar bidang afektif

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai.Sikap seseorang

biasa diramalkan perubahan-perubahannya.Tipe prestasi belajar afektif

tampak pada siswa dalam tingkahlaku, seperti perhatian dalam belajar,
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disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman, kebiasaan belajar,

dan lain-lainnya.

c. Tipe prestasi belajar psikomotor

Prestasi belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk

keterampilan (skill), dan kemampuan bertindak seseorang. Tingkatan

keterampilan ini meliputi:

1. Gerakan reflex

2. Keterampilan pada gerakan dasar

3. Kemampuan perspektual termasuk didalamnya membedakan visual

4. Kemampuan bidang fisik seperti keharmonisan dan ketepatan.9

3. Ukuran Prestasi Belajar

Ada beberapa alternative norma pengukuran prestasi belajar sebagai

indikasi keberhasilan belajar siswa setelah mengikuti proses belajar

mengajar.Diantaranya norma-norma  pengukuran tersebut adalah:

Pertama, norma skala angka dari 0 sampai 10

Kedua, norma skala angka dari 0 sampai 100

Ketiga, norma skala angka dari 0,0 sampai 4,0

Keempat, norma skala angka dari A sampai E

Apabila siswa dalam ujian dapat menjawab atau menyelesaikan lebih

dari sepuluh soal-soal ujian, dianggap telah memenuhi syarat target minimal

keberhasilan belajar siswa. Siswa yang telah berhasil menyelesaikan soal-

9Ibid, h. 151
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soal ujian sebanyak 75% sampai 80% dari sepuluh soal-soal, dianggap

memenuhi standar kelulusan.10

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah:

Belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkahlaku yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.11

Namun dalam memperoleh suatu perubahan tingkah laku banyak

faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu, faktor ini

meliputi aspek yang menyangkut tentang keberadaan kondisi fisik

(jasmani) sedangkan aspek psikologis meliputi tingkat kecerdasan, bakat,

minat, motivasi, dan lain sebagainya

b. Faktor ekstern adalah faktor yang berada diluar individu, faktor ini

meliputi faktor lingkungan social dan non social, faktor lingkungan sosial

meliputi keberadaan guru, teman-teman dan lain sebagainya. Sedangkan

faktor lingkungan non sosial meliputi gedung, tempat tinggal siswa, alat-

alat dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa guru merupakan salah

satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa.Untuk meningkatkan

prestasi belajar siswa, guru hendaknya mampu menggunakan berbagai

10Ibid, hh. 154-155
11 Sardiman, A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grasindo, 2007),

h. 21
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macam strategi pembelajaran, agar pada saat pembelajaran berlangsungtidak

membosankan dan mampu menarik perhatian siswa.

Djamarah mengatakan “jika proses dan hasil pembelajaran

mengalami kegagalan maka berbagai faktor yang menjadi penghambatnya,

begitu pula sebaliknya. Jika keberhasilan menjadi kenyataan maka berbagai

faktor yang menjadi pendukungnya. 12 Adapun faktor yang menjadi

pendukung keberhasilan pembelajaran yang dimaksud diatas adalah: tujuan,

guru, anak didik, kegiatan pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi, dan

suasana evaluasi. Semuanya itu merupakan faktor penentu apakah

pengajaran yang dilakukan tergolong berhasil atau tidak.

Prestasi yang dicapai siswa melalui proses belajar mengajar yang

optimal cendrung menunjukkan hasil yang berciri sebagai berikut:

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsic

belajar pada diri siswa. Motivasi intrinsik adalah semangat juang untuk

belajar yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Siswa tidak

akanmengeluh dengan hasil yang rendah, dan ia akan berjuang lebih

keras untuk memperbaikinya, sehingga ia mencapainya.

2. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia

mempunyai potensi yang tidak kalah seperti orang lain. Apabila ia

berusaha sebagaimana seharusnya., ia juga yakin tidak ada sesuatu yang

tidak dapat dicapai apabila ia berusaha sesuai dengan kesanggupan.

12 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h. 123
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3. Prestasi yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan tahan lama

diingatannya, dan membentuk prilakunya.

4. Prestasi yang diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif), yakni

mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif atau

sikap dan apresiasi, serta ranah psikomotorik diperoleh sebagai proses

belajarnya.

5. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan

dirinya terutama dalam menilai hasil yang dicapai maupun menilai dan

mengendalikan proses dan usaha belajarnya, ia tahu bahwa tinggi

rendahnya hasil belajar yang akan dicapainya tergantung pada usaha atau

motivasi belajarnya sendiri. Setiap proses pembelajaran selalu

menghasilkan prestasi belajar.

C. Hubungan Prestasi Belajar dengan Strategi Jigsaw

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mempengaruhi prestasi belajar

siswa pada mata fiqih. Pada strategijigsaw ini, siswa dapat belajar dalam

kelompok yang heterogen, berdiskusi mengenai materi yang dibebankan pada

kelompoknya dan juga materi yang dibebankan kepada kelompok lain.

Sehingga siswa bisa menguasai semua materi yang diberikan oleh guru, baik

materi yang diberikan oleh guru,  baik materi yang diberikan kepada

kelompoknya ataupun materi yang diberikan kepada kelompok lain. Secara

umum kelompok heterogen  disukai oleh guru yang memakai strategi jigsaw

ini, karena kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling

mangajar dan saling mendukung kelompok yang bisa meningkatkan relasi dan

interaksi antara Ras, Agama, Etnis dan Gender.
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D. Penelitian Relevan

Untuk menghindari duplikasi pada temuan penelitian maka penulis

memaparkan penelitian yang relevan dengan penelitian strategi jigsaw ini

yaitu:

1. Pada tahun 2005, saudari Zahroini mahasiswa Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan

matematika melakukan penelitian dengan judul “study kooperatif hasil

belajar matematika menggunakan strategi kooperatif tipe jigsaw dengan

tidak menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada siswa

MAN 2 Model Pekanbaru”.

Dari hasil penelitian zahroini dapat diambil kesimpulan bahwa

dengan strategi kooperatif tipe jigsaw baik secara individu maupun secara

klasikal, ketuntasan belajar siswa kelas tindakan lebih baik dari kelas

pembanding untuk setiap indicator, ini artinya untuk kelas tindakan siswa

tuntas belajarnya baik secara individu maupun klasikal. Adapun klasikal

pada kelas tindakan 87,6 %, sedangkan  kelas pembanding tingkat

ketuntasan secara klasikal mencapai 62,14%, ini artinya pada kelas

pembanding siswa secara klasikal tidak tuntas belajarnya. Selain itu terlihat

adanya peningkatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran

berlangsungdan dikatakan baik. Selanjutnya berdasarkan tes keberhasilan

tindakan yang dilakukan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran

diperoleh bahwa mean skor hasil belajar matematika kelas tindakan lebih

tinggi dibandingkan mean skor hasil belajar siswa kelas pembanding. Ini



23

dapat dilihat bahwa mean hasil belajar kelas tindakan 87,25% sedangkan

mean kelas pembanding 62,14% dengan mean different 25,11% dan dapat

meningkatkan hasil belajar matematika pada pokok bahasan trigonometri

dikelas.

2. Pada tahun 2007, saudari Delpis Susanti mahasiswa Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan

Pendidikan Matematika melakukan penelitian denan judul “Penerapan

Strategi Kooperatif Tipe JigsawIII Dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas XI Di MAN 1

Pekanbaru”

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan

bahwa dengan menerapkan strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw III

baik secara individu maupun klasikal, ketuntasan belajar siswa

setelahpenerapan lebih baik dari sebelum penerapan untuk setiap indicator.

Ini artinya untuk kelas tindakan siswa tuntas belajarnya baik secara individu

maupun klasikal, pada sebelum penerapan 57,81%, sedangkan setelah

penerapan tingkat ketuntasan siswa secara klasikal mencapai 74,84%. Ini

artinya pada sebelum penerapan siswa secara klasikal tidak tuntas

belajarnya. Selain itu terlihat adanya peningkatan aktivitas siswa selama

proses pembelajaran berlangsung dan dikatakan baik. Selanjutnya

berdasarkan tes keberhasilan tindakan yang dilakukan bahwa dengan

penerapan strategi belajar kooperatif tipe jigsaw diperoleh skor mean

terlihat lebih tinggi.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw III dapat memotivasibelajar siswa pada mata

matematika kelas II MAN I Pekanbaru.

3. Pada tahun 2006,saudari Jamila mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan

Agama Islam melakukan penelitian dengan judul “penerapan strategi

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dalam meningkatkan hasil belajar

siswa pada kelas III Madrasah Tsanawiyah pesantren Al-Hudah Dumai.”

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan

bahwa dengan menerapkan strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw baik

secara individu maupun klasikal, ketuntasan belajar siswa setelah penerapan

lebih baik dari sebelum penerapan untuk setiap indicator. Ini artinya untuk

kelas tindakan siswa tuntas belajarnya baik secara individu maupun klasikal,

pada sebelum penerapan 54,81%, sedangkan setelah penerapan tingkat

ketuntasan siswa secara klasikal mencapai 73,82%. Ini artinya pada sebelum

penerapan siswa secara klasikal tidak tuntas belajarnya. Selain itu terlihat

adanya peningkatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung

dan dikatakan baik. Selanjutnya berdasarkan tes keberhasilan tindakan yang

dilakukan bahwa dengan penerapan strategi belajar kooperatif tipe jigsaw

diperoleh skor mean terlihat lebih tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw dapat mempengaruhi hasil belajar siswa kelas III

Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al-Hudah Dumai.
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E. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu:

1. Penerapan strategi jigsaw merupakan variabel bebas (indevenden).

Penerapan pembelajaran strategi jigsaw dalam penelitian ini dengan cara

pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Siswa dibagi dalam kelompok kecil 5/6 orang dalam kelompok asal

b. Kemudian siswa dikelompokkan, kelompok ahli untuk bekerja sama

dalam menyelesaikan sub pembahasan yang sama, dengan waktu yang

telah ditentukan untuk mencari jawaban yang diuruh oleh guru, dan

mencatat hasil kerja kelompoknya dari kelompok ahli.

c. Setelah selesai, siswa kembali kekelompok asalnya dengan membawa

hasil kerja kelompok yang ahli.

d. Kelompok asal mencocokkan dan membahas hasil kerja yang diperoleh

dari kelompok ahli.

Pada pertemuan pertama dalam penelitian ini, peneliti akan

mempersiapkan bahan yang akan diajarkan dengan membuat Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mempersiapkan bahan-bahan lainnya.

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

1) Menyusun materi

Materi yang bersifat horizontal atau tidak mesti berurutan

penyampainnya dan materi tersebut dapat dibagi menjadi sub-sub

pokok bahasan.
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2) Membentuk jadwal pelaksanaan

Mengumpulkan bahan pelajaran, buku tes, membuat satuan

pembelajaran, membuat skenario pembelajaran, dan bahan diskusi

lainnya.

b. Tahap pelaksanaan

1) Guru mengabsen, memotivasi dan menyampaikan tujuan yang

hendak dicapai setelah pembelajaran berakhir.

2) Guru menyampaikan informasi secara umum tentang materi yang

akan dipelajari, informasi secara lengkap bisa didapat siswa dari

bahan pelajaran, lembaran kegiatan dan panduan belajar.

3) Pembentukan kelompok

a. Mencari informasi tentang kemampuan siswa, ras, latar belakang

agar bisa dikelompokkan secara heterogen.

b. Membagi siswa menjadi 4-5 kelompok dan setiap kelompok

memiliki 5-6 anggota yang heterogen.

4) Jika siswa belum memiliki pengalaman tentang pembelajaran

kooperatif sangat penting bagi guru untuk mengenalkan terlebih

dahulu tentang struktur, tugan dan tujuan.

5) Guru membagikan lembaran kerja yang diberikan pada satu

kelompok dalam bentuk pembahasan.

6) Kelompok ahli mendiskusikan topik tersebut
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7) Siswa dikelompok ahli menyusun laporan kelompoknya kemudian

kembali kekelompok awal untuk menjelaskan materi tersebut kepada

teman sekelompoknya.

c. Tujuan

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

2) Guru menjelaskan proses pelaksanaan pembelajaran jigsaw

d. Evaluasi

Secara individual diberikan kuis atau tes, kuis atau tes disebut skor,

setiap individu diberi skor, setiap minggu diumumkan skor tertinggi,

guru memberikan penghargaan kepada skor yang tertinggi.

2. Prestasi belajar siswa pada pelajaran fiqih

Untuk mengetahui prestasi belajar siswa diadakan evaluasi dengan

cara memberikan tes hasil belajar. Tes hasil belajar berupa esay yang terdiri

dari 5 soal yang memuat masing-masing indikator dari pokok bahasan

penyelenggaraan dan pengukuran dengan skor maksimal 100.

Sedangkan indikator prestasi belajar siswa diambil dari hasil tes

dengan kriteria sebagai berikut:

1. < 40 dikategorikan sangat kurang baik

2. 41-55 dikategorikan kurang baik

3. 56-70  dikategorikan cukup

4. 71-85 dikategorikan baik

5. 86-100 dikategorikan sangat baik
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F. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

a. Penerapan strategijigsaw di terapkan oleh guru berbeda-beda

b. Prestasi belajar siswa bervariasi

2. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis:

Berdasarkan  tinjauan teoritis dan konsep operasional, maka dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

a. Hipotesis kerja (Ha): ada pengaruh yang signifikan pada strategijigsaw

terhadap prestasi belajar siswa MA Asy-Syafi’iyah Air Tiris

b. Hipotesis Nihil (HO): tidak ada pengaruh yang signifikan pada strategi

jigsaw terhadap prestasi belajar siswa MA Asy-Syafi’iyah Air Tiris.


