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ABSTRAK 

Efi, Perbandingan Hasil belajar Biologi Siswa dengan Pendekatan 
Cooperative Learning Teknik Jigsaw dengan Teknik STAD (Sebuah Eksperimen di 
MTs Al-Marwah Teluknaga Tangerang). Jurusan Pendidikan IPA program Studi 
Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar antara 
siswa yang diajarkan dengan pendekaan pembelajaran kooperatif (Cooperative 
Learning) teknik jigsaw dan STAD. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al-Marwah. 
Pengambilan sampel penelitian berjumlah 66 orang dari MTs Al-Marwah pada kelas 
VIII-C dan kelas VIII-E sebagai subjeknya. Pengambilan data hasil belajar dengan 
menggunakan instrumen tes hasil belajar (20 item) serta lembar observasi dan angket 
tanggapan siswa terhadap penerapan kedua teknik pembelajaran tersebut. Analisis 
data menggunakan uji-t dan diperoleh nilai thitung sebesar 2,09 pada taraf signifikan á 
0,05 dan diperoleh ttabel sebesar 2,00, maka thitung > ttabel, sehingga dapat disimpulkan 
terdapat perbedaan antara hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan pendekatan 
pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw dan teknik STAD, dengan nilai rata-rata 
(mean) gain kelas VIII-E yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kooperatif 
teknik jigsaw yaitu 3,14 dan nilai rata-rata (mean) gain kelas VIII-C yang diajarkan 
dengan pendekatan pembelajaran kooperatif teknik STAD yaitu 2,68 maka dapat 
dikatakan bahwa hasil belajar kelas yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran 
kooperatif teknik jigsaw lebih baik dibandingkan dengan kelas yang diajarkan dengan 
pendekatan pembelajaran kooperatif teknik STAD.  

 
 

ABSTRACT 
 

Efi, The Comparison of Achievement Student Biology With Cooperative Learning The 
Technique of Jigsaw And STAD (an experiment in MTs Al-Marwah Teluknaga 
Tangerang). Majors Education IPA in Biological Education Study Program, Faculty 
of Science Tarbiyah and Teachership of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. This 
research aim to know the comparison achievment by cooperative learning technique 
of jigsaw and STAD. The research is held 66 students from MTs Al-Marwah have 
been involved as subjects of VIII-C and VIII-E students. Data were collected from test 
(20 items), observation, and questionnaire with class experiment with using 
experiment design. Analyse data with t-test at signification á 0,05 and obtained value 
thitung 2,09 and ttabel 2,00. The result show that at signifikan 0,05 with mean gain 
jigsaw 3,14 and mean gain STAD 2,68 hence can be said that cooperative learning 
technique jigsaw is better than cooperative learning technique STAD. Student and 
observer give a positive response with this cooperative learning applied.   
 
Key word : Cooperative Learning Technique Jigsaw, Cooperative Learning 
                  Technique STAD, Achievment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan aktivitas manusia yang penting dan tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia, bahkan sejak mereka lahir sampai akhir hayat. Pernyataan 

tersebut menjadi ungkapan bahwa manusia tidak dapat lepas dari proses belajar itu 

sendiri sampai kapanpun dan dimanapun manusia itu berada dan belajar juga menjadi 

kebutuhan yang terus meningkat sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan alam (IPA) telah melaju dengan pesatnya 

karena selalu berkaitan erat dengan perkembangan teknologi yang memberikan 

wahana yang memungkinkan perkembangan tersebut. Perkembangan yang pesat telah 

menggugah para pendidik untuk dapat merancang dan melaksanakan pendidikan yang 

lebih terarah pada penguasaan konsep IPA, yang dapat menunjang kegiatan sehari-

hari dalam masyarakat.  

Oleh karena itu, untuk dapat menyesuaikan perkembangan tersebut menuntut 

kreatifitas dan kualitas sumberdaya manusia harus ditingkatkan yang dapat dilakukan 

melaui jalur pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas peserta didik melalui 

pengajaran IPA, guru diharapkan tidak hanya memahami disiplin ilmu IPA, tetapi 

hendaknya juga memahami hakikat proses pembelajaran IPA yang mencakup tiga 

ranah kemampuan, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, 

pengalaman belajar IPA harus memberikan pertumbuhan dan perkembangan siswa 

pada setiap aspek kemampuan tersebut. 
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Perkembangan IPA tidak hanya ditunjukkan oleh kumpulan fakta saja (produk 

ilmiah) tetapi juga oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Jadi metode 

ilmiah itu merupakan bagian dari IPA termasuk salah satunya IPA-Biologi. Selama 

proses belajar mengajar sejalan dengan hakikat IPA maka pemahaman siswa terhadap 

IPA menjadi lebih bermakna.  

Namun kenyataan sehari-harinya, dalam suatu kelas ketika sesi Kegiatan 

Belajar-Mengajar (KBM) berlangsung, nampak beberapa atau sebagian besar siswa 

belum belajar sewaktu guru mengajar. Jika masalah ini dibiarkan berlanjut, generasi 

penerus bangsa akan sulit bersaing dengan generasi bangsa-bangsa lain. Di era 

pembangunan yang berbasis ekonomi dan globalisasi diperlukan pengetahuan dan 

keanekaragaman keterampilan agar siswa mampu memberdayakan dirinya untuk 

menemukan, menafsirkan, menilai dan menggunakan informasi serta melahirkan 

gagasan kreatif. KBM adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

memadukan secara sistematis dan berkesinambungan kegiatan pendidikan di dalam 

sekolah dengan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah dalam wujud 

penyediaan beragam pengalaman belajar untuk semua peserta didik. KBM dirancang 

mengikuti prinsip-prinsip belajar mengajar. Belajar mengajar merupakan kegiatan 

aktif siswa dalam membangun makna atau pengalaman.1 

Dalam konteks KBK, mengajar tidak diartikan sebagai proses penyampaian 

ilmu pengetahuan kepada siswa, yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan 

guru sebagai subjek, akan tetapi mengajar harus dipandang sebagai proses pengaturan 

lingkungan agar siswa belajar. Yang dimaksud belajar itu sendiri bukan hanya 

                                                 
1 Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kegiatan Belajar Mengajar yang 

efektif, ( Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 5-7  
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sekedar menumpuk pengetahuan akan tetapi merupakan proses perubahan tingkah 

laku melalui pengalaman belajar sehingga diharapkan terjadi pengembangan berbagai 

aspek yang terdapat dalam individu, seperti aspek minat, bakat, kemampuan, potensi 

dan lain sebagainya.2  

Dalam KBK, kurikulum IPA menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk 

memahami konsep dan proses pengetahuan alam dan menekankan agar peserta didik 

menjadi pelajar aktif dan luwes. Hal ini berarti bahwa proses belajar mengajar IPA di 

SLTP tidak hanya berlandaskan pada teori pembelajaran perilaku, tetapi lebih 

menekankan pada prinsip-prinsip belajar dari teori kognitif.  

Oleh karena tugas guru di kelas tidak sekedar menyampaikan informasi demi 

pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar siswa, 

guru harus berupaya agar kegiatan di kelas dapat memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi pengalaman siswa. Guru harus mampu menemukan metode dan 

teknik yang dapat mendukung peranannya tersebut, sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat diselenggarakan dengan efektif. Namun kenyataan di lapangan proses 

belajar mengajar masih didominasi metode konvensional.  

Biologi merupakan salah satu pelajaran IPA yang berkaitan dengan cara 

mencari tahu dan memahami alam semesta secara sistematis, sehingga biologi bukan 

hanya merupakan penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses menemukan. 

Pendidikan biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari 

dirinya sendiri dan alam disekitarnya, yang di dalamnya terdapat berbagai pokok 

                                                 
2 Wina Sanjaya. Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Kencana, 2005), h. 29  
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bahasan yang memiliki kekhususan  karakter masing-masing serta konsep-konsep 

yang harus dipahami. 

Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan proses 

keterampilan proses IPA, para guru sebaiknya membuat rencana pembelajaran untuk 

satu semester. Dalam perencanaan ini ditentukan semua konsep-konsep yang 

dikembangkan, dan untuk setiap konsep ditentukan metode atau pendekatan yang 

akan digunakan serta keterampilan proses IPA yang akan dikembangkan. Gagne, 

menyebutkan bahwa dengan mengembangkan keterampilan IPA anak akan dibuat 

kreatif, ia akan mampu mempelajari IPA di tingkat yang lebih tinggi dalam waktu 

yang lebih singkat.3 

Sesuai dengan faham konstruktivisme, pengetahuan itu dibangun sendiri 

dalam pikiran siswa, pengetahuan tersebut dapat diperoleh dari pengalaman fisik dan 

juga dari orang lain melalui transmisi sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Lorbach 

dan Tobin yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja 

dari otak seorang guru kepada siswa, siswa sendiri yang harus memaknai apa yang 

telah diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pemahamannya, dan salah satu 

penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran di sekolah adalah pembelajaran 

kooperatif (Cooperative Learning).  

Kegiatan pembelajaran seperti Cooperative Learning turut menambah unsur-

unsur interaksi sosial pada pembelajaran IPA. Menurut Slavin, pembelajaran 

kooperatif merupakan sekelompok kecil siswa yang bekerja sama untuk belajar dan 

                                                 
3 Predy Karuru, Penerapan Pendekatan keterampilan proses dalam Setting pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa SLTP, 
http://depdiknas.go.id/Jurnal/2003/45/predy_Karuru.htm.(3 Januari 2006) 

    

http://depdiknas.go.id/Jurnal/2003/45/predy_Karuru.htm.(3
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bertanggung jawab pada kelompoknya.4 Menurut Killen, Cooperative Learning 

merupakan suatu teknik instruksional dan filosofi pembelajaran yang berusaha 

meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerjasama dalam kelompok kecil, guna 

memaksimalkan kemampuan belajarnya, dan belajar dari temannya serta memimpin 

dirinya.5 Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil dan saling membantu satu sama lain. Hal ini bermanfaat untuk 

melatih siswa menerima pendapat orang lain dan berkerja dengan teman yang 

berbeda latar belakangnya, membantu memudahkan menerima materi pelajaran, 

meningkatkan kemampuan berfikir dalam memecahkan masalah. Karena dengan 

adanya komunikasi antara anggota-anggota kelompok dalam menyampaikan 

pengetahuan serta pengalamannya sehingga dapat menambahkan pengetahuan dan 

meningkatkan hasil belajar serta hubungan sosial setiap anggota kelompok.  

Kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran biologi merupakan upaya untuk 

bagaimana siswa dapat memahami konsep-konsep. Pemahaman yang diperoleh siswa 

dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang diukur dengan 

memberikan tes kepada siswa sehingga perlu diadakan penelitian untuk mencari 

metode yang efektif dalam proses belajar di kelas sehingga dapat memberikan 

alternatif pendekatan atau metode yang memungkinkan untuk diterapkan dalam 

proses pembelajaran biologi dengan kekhususan pokok bahasan pada pelajaran 

biologi.  

                                                 
4 Hernani, dkk, Pembelajaran Kooperatif Sebagai Salah Satu Alternatif Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berpikir Siswa. Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan IPA.  
 
5 Yurni Suasti, Upaya Peningkatan Kreativitas Siswa SMU Pembangunan UNP Melalui 

Modifikasi Cooperative Learning Model Jigsaw, Buletin Pembelajaran, Vol. 26- No. 04 Universitas 
Padang (Desember 2003), h. 326.  
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 Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul penelitian �PERBEDAAN HASIL BELAJAR BIOLOGI 

ANTARA SISWA YANG DIAJAR MELALUI PENDEKATAN 

COOPERATIVE LEARNING TEKNIK JIGSAW DENGAN TEKNIK STAD� 

(Sebuah Eksperimen di Madrasah Tsanawiyah Al-Marwah Teluknaga 

Tangerang)   

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa masalah yang dapat di 

identifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perbedaan Peningkatan Hasil Belajar Siswa yang menggunakan  

teknik Jigsaw dan STAD ? 

2. Manakah yang menunjukkan hasil belajar biologi yang lebih tinggi, pembelajaran 

dengan menggunakan teknik jigsaw atau dengan menggunakan teknik STAD? 

3. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap pembelajaran kooperatif ? 

C. Pembatasan Masalah 

            Dari beberapa pertanyaan yang timbul dalam identifikasi masalah, peneliti 

membatasi pada perbedaanan hasil belajar biologi antara siswa yang diajar melaui 

pendekatan Cooperatif Learning teknik jigsaw dengan teknik Student Team 

Achievment Division (STAD). Hasil belajar biologi yang diukur pada penelitian ini 

adalah ranah kognitif pada hasil belajar Biologi Siswa kelas VIII Tsanawiyah 

semester I pada pokok bahasan Sistem Pencernaan saja, namun untuk melengkapi 

deskripsi pembelajaran saat PBM berlangsung digunakan lembar observasi untuk 
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melihat aspek psikomotor dan afektif siswa dan lembar angket yang diberikan kepada 

siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap penerapan kedua teknik tersebut. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagi berikut:   

�Bagaimanakah perbedaan hasil belajar biologi antara siswa yang diajar melalui 

pendekatan Cooperative Learning Teknik Jigsaw dengan teknik STAD�.  

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk: 

1. Bagi peneliti, menyampaikan informasi tentang pengaruh dari pendekatan 

cooperative Learning teknik jigsaw dan STAD terhadap hasil belajar dan 

perbandingannya. 

2. Bagi guru bidang studi khususnya biologi dapat menjadikan kedua teknik dari 

pendekatan Cooperative Learning tersebut sebagai salah satu alternatif dalam 

proses belajar mengajar. 

3. Bagi siswa dapat memberikan motivasi belajar, melatih keterampilan, 

bertanggung jawab pada setiap tugasnya, mengembangkan kemampuan berfikir 

dan berpendapat positif, dan memberikan bekal untuk dapat bekerjasama dengan 

orang lain baik dalam belajar maupun dalam masyarakat. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran IPA  

1.  Konstruktivisme  

Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang 

menekankan bahwa pengetahuan siswa merupakan hasil konstruksi (bentukan) siswa 

sendiri.1 Pengetahuan bukanlah tentang hal-hal yang terlepas dari pengamatan, tetapi 

merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman atau dunia sejauh 

yang dialaminya. Proses pembentukan ini berjalan terus menerus dan setiap kali 

terjadi reorganisasi atau rekonstruksi karena adanya suatu pemahaman yang baru.2 

Konstruktivisme menganggap bahwa peserta didik mulai dari usia kanak-kanak 

sampai dengan perguruan tinggi memiliki gagasan atau pengetahuan tentang 

lingkungan dan peristiwa (gejala) yang terjadi di lingkungan sekitarnya. 

Konstruktivisme merupakan paradigma yang muncul sebagai dampak dari 

revolusi ilmiah yang terjadi beberapa dasawarsa terakhir. Seiring dengan hal tersebut, 

kemudian konstruktivisme menjadi kata kunci dalam hampir setiap pembicaraan 

mengenai pembelajaran di berbagai kalangan. Konstruktivisme ini yang menjadi 

landasan terhadap berbagai seruan dan kecenderungan yang muncul dalam dunia 

                                                 
1 Paulina Pannen, Konstruktivisme Dalam Pembelajaran, (Jakarta: PAU-PPAI, Universitas 

Terbuka, 2001), h. 3 
 
2 Ibid, h.3 

id757031 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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pembelajaran, seperti perlunya siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, 

perlunya siswa mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan perlunya siswa 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan 

perlunya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri 

serta perlunya guru berperan sebagai fasilitator, mediator dan manajer dari proses 

pembelajaran. 

Pengetahuan tidak dapat ditransfer atau dipindahkan begitu saja dari otak 

seorang guru kepada peserta didiknya. Peserta didik sendirilah yang harus 

mengartikan apa yang telah diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman-

pengalaman mereka atau konstruksi yang telah mereka bangun/atau miliki 

sebelumya.3 

Menurut Wina Sanjaya, konstruktivisme adalah proses membangun atau 

menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman.4 

Pengetahuan nyata (konkret) bagi para siswa adalah sesuatu yang dibangun atau 

ditemukan oleh siswa itu sendiri. Jadi pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, 

konsep atau kaidah yang diingat siswa, tetapi siswa harus mengkonstruksi 

pengetahuan kemudian memberi makna melalui pengalaman nyata. Dalam hal ini 

siswa harus dilatih untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna 

bagi dirinya dan bergulat dengan ide-ide kemudian mampu mengkonstruksinya. 

                                                 
3 Ibid, h. 3-4 
 
4 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Kencana, 2005), h. 118 
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2. Pembelajaran IPA Berbasis Konstruktivisme 

Di dalam IPA termuat aktivitas mempertanyakan dan meneliti fenomena alam 

melalui dua karakteristik, yaitu empiris dan analitis. Karakteristik empiris diperoleh 

melalui kegiatan observasi dan mendeskripsikan segala sesuatu yang ada di sekitar. 

Sedangkan karakteristik analitis berupa pencarian makna dari hasil observasinya. 

Prosedur empiris dan analitis dalam usaha mengungkapkan dan menjelaskan 

fenomena tersebut disebut dengan proses ilmiah, dari deskripsi pengertian IPA inilah, 

pembelajaran IPA mencakup aktivitas yang mengembangkan keterampilan-

keterampilan proses, sehingga pembelajaran IPA tidak hanya mencakup produk IPA 

tetapi juga proses pembelajaran itu sendiri.5 

Bagi konstruktivisme, pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan 

pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, melainkan suatu kegiatan yang 

memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Dengan demikian, 

pembelajaran berarti partisipasi pendidik dan peserta didik dalam membentuk 

pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis dan mengadakan 

justifikasi.  

 Menurut Vygotsky, implikasi utama dalam pembelajaran menghendaki seting 

kelas berbentuk pembelajaran kooperatif, dengan siswa berinteraksi dan saling 

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif pada masing-masing 

zona perkembangan terdekat mereka. Pembelajaran kooperatif memiliki dampak 

                                                 
5 Daroni, Pembelajaran Kooperatif IPA di SLTP Melalui Model Jigsaw, Lembaran Ilmu 

Kependidikan Universitas Negeri Semarang, Th. XXXI- No. 2. (2002), h.226. 
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yang positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya, karena siswa itu dapat 

meningkatkan motivasi, hasil belajar dan menyimpan materi pelajaran yang lebih 

lama karena ia mengkonstruk pemahamannya dari pengalamannya sendiri.6  

Dengan demikian berarti proses belajar mengajar IPA di SLTP tidak hanya 

berlandaskan pada teori pembelajaran perilaku, tetapi lebih menekankan pada 

penerapan prinsip-prinsip belajar teori kognitif. Impilikasi teori belajar kognitif dalam 

pembelajaran IPA adalah memusatkan kepada berpikir atau proses mental anak, dan 

tidak sekedar kepada hasilnya.  

Relevansi dari teori konstruktivisme, siswa secara aktif membangun 

pengetahuan sendiri. Salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada 

pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran kooperatif yang dicirikan oleh suatu 

struktur, tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif.7 Pada pembelajaran kooperatif 

siswa bekerja secara berkelompok dan saling menbantu satu dengan yang lain serta 

pemberian penghargaan diberikan kepada kelompok yang berprestasi. 

3. Pembelajaran IPA Dengan Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

(Cooperative Learning) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains (dalam arti sempit), sebagai disiplin 

ilmu terdiri atas physical sciences dan life sciences. A.N. Whitehead, menyatakan 

                                                 
6 Predy Karuru, Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses dalam Setting Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa SLTP, 
http://depdiknas.go.id/Jurnal/2003/45/predy_Karuru.htm.(3 Januari 2006)  

 
7 Ibid, 

http://depdiknas.go.id/Jurnal/2003/45/predy_Karuru.htm.(3
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bahwa sains dibentuk karena pertemuan dua orde pengalaman, yaitu hasil observasi 

terhadap gejala atau fakta (orde observasi), dan konsep manusia mengenai alam 

semesta (orde konseptual).8 Dengan terbukanya tabir rahasia alam serta mengalirnya 

informasi yang dihasilkannya, jangkauan sains semakin luas dan lahirlah terapannya 

yaitu teknologi. Tingkat ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi yang dicapai suatu 

bangsa biasanya dipakai sebagai tolok ukur kemajuan suatu bangsa itu. 

Dengan demikian, IPA berupaya membangkitkan minat manusia agar mau 

meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh 

dengan rahasia yang tak habis-habisnya. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa 

mata pelajaran IPA tidak begitu diminati oleh para siswa sekolah menengah maupun 

perguruan tinggi.9 Salah satu cara untuk mengatasi hal ini Pendidikan IPA harus 

dibenahi dan ditangani secara serius, sehingga banyak siswa merasa tertarik akan 

mata pelajaran IPA, untuk kemudian menekuni dan menguasainya, maka dengan 

demikian pembenahan ini harus dimulai pada berbagai tingkat pendidikan. 

Kurikulum IPA di SLTP  hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan dan 

sikap belajar siswa. Setiap hari hendaknya disediakan kesempatan bagi siswa untuk 

menjelajah IPA melaui bacaan, diskusi dan pengalaman belajar langsung, baik di 

kelas maupun di laboratorium atau lapangan. Siswa SLTP hendaknya terus 

dikembangkan keterampilan proses IPA dan produknya.10  

                                                 
8 Sumaji, dkk. Pendidikan sains yang humanistis. (Yogyakarta : Kanisius, 2003), h. 31  
 
9 Ibid, h. 31-32 
 
10 Ibid, h. 34 
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Model pembelajaran merupakan salah satu unsur yang ikut membangun iklim 

kelas, termasuk kreativitas siswa dan pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu guru 

harus memiliki kompetensi mengajar, paling tidak memiliki pemahaman dan 

penerapan secara taktis berbagai model belajar mengajar serta hubungannya dengan 

belajar selain kemampuan professional lainnya yang menunjang.  

Terkadang bagi seorang pendidikpun dalam menentukan model pembelajaran 

yang dianggap paling tepat untuk menyampaikan suatu konsep pembelajaran 

merupakan suatu hal yang sulit, karena setiap model pembelajaran masing-masing 

memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung pada tujuan pembelajaran itu sendiri 

yang ingin dicapai setelah pembelajaran.11  

Kegiatan pembelajaran selama ini di kelas-kelas sekolah hampir seragam, 

seperti : ceramah, mencatat, hafalan, dan pemberian tugas (PR). Pembelajaran selama 

ini lebih mengutamakan bagaimana cara mengisi pikiran murid bukan pada 

bagaimana cara menata berpikir sehingga pembelajaran menjadi pasif dan tidak ada 

kerjasama antar siswa bahkan antara guru dan siswa, akibatnya siswa kehilangan 

kemampuan dirinya (self-reliance), toleransi terhadap perbedaan pendapat dan 

pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.12 Akibatnya tentu saja siswa 

menjadi kerdil dan tidak dapat mengembangkan kreativitas belajar mereka secara 

optimal dan bertanggung jawab. 
                                                 

11 Yurni Suasti, Upaya Peningkatan Kreativitas Siswa SMU Pembangunan UNP Melalui 
Modifikasi Cooperative Learning Model Jigsaw, Buletin Pembelajaran, Vol. 26-No. 04 Universitas 
Padang, (Desember 2003), h. 325-326. 

 
12 Ibid, h. 326 
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Untuk menyeimbangkan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 

model pembelajaran yang harus dikembangkan adalah model pembelajaran yang 

berbasis kepada siswa atau keaktifan dan kreativitas siswa, yaitu pendekatan 

pembelajaran yang memandang siswa sebagai subjek belajar yang dinamis sedangkan 

guru hanya berfungsi sebagai fasilitator. Situasi ini dapat dilakukan dengan 

mengembangkan dan mengaplikasikan pembelajaran kooperatif (Cooperative 

Learning).13 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

(Cooperative Learning) merupakan suatu pendekatan pengajaran yang 

mengutamakan siswa untuk saling bekerjasama satu dengan lainnya untuk memahami 

dan mengerjakan segala tugas belajar mereka. 

Pendekatan kooperatif digunakan oleh para pendidik dalam pembelajaran di 

kelas dengan menciptakan situasi atau kondisi bagi kelompok untuk mencapai tujuan 

masing-masing anggota atau kelompok mencapai tujuan tergantung pada kerjasama 

yang kompak dan serasi dalam kelompok.  

Beberapa unsur penting dalam Cooperative Learning meliputi kerjasama 

dalam menyelesaikan tugas, mendorong untuk bekerjasama yang terstruktur, 

tanggung jawab individu dan kelompok yang heterogen. Cooperative Learning 

digunakan dalam kelas yang selalu diliputi kerjasama dalam menyelesaikan tugas. 

Dua perbedaan struktur tugas yang biasa digunakan adalah spesialisasi tugas dan 

kelompok belajar. Dalam spesialisasi tugas, beberapa anggota kelompok memberikan 

                                                 
13 Ibid, h. 326 
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respon untuk bagian yang unik pada setiap aktifitas. Dalam kelompok belajar, semua 

anggota kelompok berkerjasama dan tidak memiliki respons yang terpisah.14 

Dengan demikian, Cooperative Learning diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, belajar untuk bekerjasama, 

menghargai pendapat orang lain dan tanggung jawab antara sesama siswa dan 

terhadap kelompoknya untuk memperoleh yang terbaik bagi kelompoknya dalam 

belajar dan menyelesaikan tugas.    

Kegiatan bekerjasama dapat mengembangkan tingkat pemikiran yang tinggi, 

keterampilan komunikasi yang penting, meningkatkan minat, percaya diri, kesadaran 

bersosial dan sikap toleransi terhadap perbedaan individu.15   

Beberapa kelompok siswa yang belajar dengan teknik-teknik yang telah 

dikembangkan atau diadaptasikan dan telah diteliti oleh Johns Hopkin dari universitas 

pusat untuk organisasi sosial sekolah menyatakan bahwa pada pembelajaran 

kelompok siswa memiliki dasar dimana ketika siswa belajar kelompok hampir sama 

seperti  kelompok atletik. Dengan kedudukannya semua anggota melakukan yang 

terbaik bagi kelompoknya agar kelompokya berhasil. Ketiga teknik pembelajaran 

kooperatif yaitu STAD, TGT dan jigsaw telah secara ekstensif diteliti dan ditemukan 

dengan jelas telah meningkatkan hasil belajar. 16 

                                                 
14 Ghazi Ghaith, Effects of Learning Together Model of Cooperative Learning on English as a 

Foreign Language Reading Achievement, Academic Self-Esteem, and Feelings of School Alienation, 
Bilingual Research Journal, 27:3 (Fall 2003) 

 
15 Anonim, Cooperative Learning, Cooperative, hhtp//Volcano. Und. Nodak, 

Edu/vwdocs/msh/is/cl.html, (8 Agustus 2005)  
 
16 Karen Swisher, Cooperative Learning and the Education of American Indian /Alaskan 

Native Students: A Review Of the Literature And Suggestions For Implementation, Journal Of 
American Indian Education, (Januari 2003) 29 (2) 
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Belajar kelompok, memiliki kesempatan mengungkapkan gagasan, 

mendengarkan pendapat orang lain, serta bersama-sama membangun pengertian, 

menjadi sangat penting dalam belajar karena memiliki unsur yang berguna 

menantang pemikiran dan meningkatkan harga diri seseorang. Dengan pengalaman 

belajarnya siswa dapat mengkonstruk pengetahuannya sendiri.   

Lundgren mendeskripsikan keterampilan kooperatif yang perlu dikembangkan 

dalam pembelajaran kooperatif sebagai keterampilan interpersonal dalam belajar. 

Keterampilan kooperatif tersebut meliputi tiga (3) tingkatan, yaitu tingkat awal, 

tingkat menegah dan tingkat mahir, dalam setiap tingkat terdapat beberapa 

keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran 

kooperatif dengan baik. Keterampilan tersebut antara lain mengunakan kesepakatan, 

menghargai kontribusi, mengambil giliran dan berbagi tugas, mendorong partisipasi 

(tingkat awal), mendegarkan dengan aktif, menunjukkan penghargaan dan simpati, 

bertanya, menerima tanggung jawab, dan membuat ringkasan (tingkat menengah), 

mengelaborasi, memeriksa dengan cermat, menanyakan kebenaran dan berkompromi 

(tingkat mahir).17 

Cooperative Learning merupakan satu strategi pembelajaran yang terbaik 

yang telah diteliti. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk 

bekerja bersama-sama, belajar lebih cepat dan efisien, memiliki daya ingat yang lebih 

                                                 
17 Daroni, ,op.cit. h. 234  
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besar dan mendapat pengalaman belajar yang lebih positif.18 Pembelajaran kooperatif 

siswa belajar dan membentuk pengalaman dan pengetahuannya sendiri secara 

bersama-sama dalam kelompoknya. 

Cooperative Learning adalah terminologi umum bagi strategi pembelajaran 

yang dapat untuk membantu mengembangkan siswa dalam kelompok untuk  

berkerjasama dan berinteraksi satu sama lain. Pembelajaran kooperatif merupakan 

pondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi siswa. Dengan memiliki 

dorongan atau motivasi yang positif seorang siswa akan menunjukan minatnya. 

Adapun teknik Cooperative Learning menurut Rusmini ada 4 macam, yaitu (1) 

Student Team Achievment Division (STAD), (2) Jigsaw, (3) Team Games 

Tournament (TGT), dan (4) Group Investigation. 

a. Teknik Jigsaw 

 Jigsaw adalah suatu struktur multifungsi struktur kerjasama belajar. Jigsaw 

dapat digunakan dalam beberapa hal untuk mencapai berbagai tujuan tetapi terutama 

digunakan untuk persentasi dan mendapatkan materi baru, struktur ini menciptakan 

saling ketergantungan.19    

Dari di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif teknik jigsaw 

adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi 

kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua 

                                                 
18 Educational Broadcasting Corporation, Cooperative Learning, 2004. 

http://www.thirteen.org/edonline/consept2class/coopcolab/index.html 
 
19 Kai Hakkairanen, Jigsaw, http://www.articel.net/jigsaw/hakkiranen. html 

http://www.thirteen.org/edonline/consept2class/coopcolab/index.html
http://www.articel.net/jigsaw/hakkiranen.
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tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap anggota 

kelompok, teknik jigsaw terdiri dari dua bentuk diskusi yaitu diskusi kelompok ahli 

dan diskusi kelompok asal sehingga dalam metode pembelajaran ini tergantung pada 

dan belajar dari orang lain dan menciptakan saling ketergantungan bagi tiap anggota 

kelompok.  

 Teknik jigsaw digunakan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan 

yang diperlukan untuk menggolongkan aktivitas yaitu mendengarkan, 

menyampaikan, kerjasama, refleksi dan keterampilan memecahkan masalah. Metode 

jigsaw adalah suatu metode kerja kelompok untuk belajar dan partisipasi dalam 

kelompok, dengan kegiatan sebagai berikut:20 

a. Listening (mendengarkan), siswa aktif mendengarkan dalam materi yang 

dipelajari dan mampu memberi pengajaran pada kelompok aslinya. 

b. Speaking-student (berkata), akan menjadikan siswa bertanggung jawab 

menerima pengetahuan dari kelompok baru dan menyampaikannya kepada 

pendengar baru dari kelompok aslinya. 

c. Kerjasama setiap anggota dari tiap kelompok bertanggung jawab untuk sukses 

dari yang lain dalam kelompok 

d. Refleksi pemikiran dengan berhasil melengkapi, menyelesaikan kegiatan 

dalam kelompok yang asli, harus ada pemikiran reflektif yang menerangkan 

tentang yang dipelajari dalam kelompok ahli. 

                                                 
20 Ibid, 
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e. Berfikir kreatif, setiap kelompok harus memikirkan penyelesaian yang baru 

dalam mengajarkan dan mempresentasikan materi.   

a.  Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Dengan Teknik Jigsaw 

Dengan teknik jigsaw ini guru memperhatikan skemata atau latar belakang 

pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan 

pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja dengan siswa dalam 

suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah 

informasi dan meningkatkan keterampilan komunikasi.  

Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara 

mandiri juga dituntut saling ketergantungan yang positif (saling memberi tahu) 

terhadap teman sekelompoknya. Kunci tipe jigsaw ini adalah interdependensi setiap 

siswa terhadap anggota tim yang memberikan infomasi yang diperlukan dengan 

tujuan agar dapat mengerjakan tugas dengan baik.  

 Menurut Elliot Aronson pelaksanaan kelas jigsaw, meliputi 10 tahap yaitu:21 

1. Membagi siswa ke dalam kelompok jigsaw dengan jumlah 5-6 orang. 

2. Menugaskan satu orang siswa dari masing-masing kelompok sebagai 

pemimpin, umumnya siswa yang dewasa dalam kelompok itu. 

3. Membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 5-6 segmen. Sebagai contoh 

membahas tentang pencernaan pada manusia maka dibagi ke dalam segmen: 

mulut dan kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan gangguan pada 

pencernaan. 

                                                 
21 Elliot Aronson. The Jigsaw Classroom, Web Site Copyright 2000-2006, Social Psycology 

Network. http://www.jigsaw.org (13 juli 2006) 

http://www.jigsaw.org
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4. Menugaskan tiap siswa untuk mempelajari satu segmen dan untuk menguasai 

segmen mereka sendiri. 

5. Memberi kesempatan kepada para siswa itu untuk membaca secepatnya 

segmen mereka sedikitnya dua kali agar mereka terbiasa dan tidak ada waktu 

untuk menghafal. 

6. Bentuklah kelompok ahli dengan satu orang dari masing-masing kelompok 

jigsaw bergabung dengan siswa lain yang memiliki segmen yang sama untuk 

mendiskusikan poin-poin yang utama dari segmen mereka dan berlatih 

presentasi kepada kelompok jigsaw mereka. 

7. Setiap siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok jigsaw mereka. 

8. Mintalah masing-masing siswa untuk menyampaikan segmen yang 

dipelajarinya kepada kelompoknya, dan memberi kesempatan kepada siswa-

siswa yang lain untuk bertanya. 

9. Guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya, mengamati 

proses itu. Bila ada siswa yang mengganggu segera dibuat intervensi yang 

sesuai oleh pemimpin kelompok yang di tugaskan. 

10. Pada akhir bagian beri ujian atas materi sehingga siswa tahu bahwa pada 

bagian ini bukan hanya game tapi benar-benar menghitung.    

Dari uraian diatas secara sederhana tahapan langkah pembelajaran kooperatif dengan 

teknik jigsaw dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1. Tahapan-tahapan Kegiatan Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw 

Tahapan  Kegiatan  Keterangan  

pertama Membentuk kelompok 
besar yang heterogen 

Guru membagi siswa dalam kelompok yang 
berjumlah 5-6 orang disebut kelompok asal 

kedua Membagikan tugas 
materi membentuk ahli  

Membagi tugas materi yang berbeda pada tiap 
siswa dalam tiap kelompok 

ketiga Diskusi kelompok ahli Siswa berdiskusi dalam kelompok berdasarkan 
kesamaan materi yang diberikan pada masing-
masing siswa 

keempat Diskusi kelompok 
besar/asal 

Siswa berdiskusi kembali dalam kelompok 
asalnya masing-masing berdasarkan ketentuan 
guru 

Kelima Pemberian kuis 
individu semua materi 

Guru melakukan penilaian untuk mengukur 
kemampuan dan hasil belajar siswa mengenai 
seluruh pembahasan 

Keenam Pemberian 
penghargaan 

Memberikan penghargaan kepada kelompok 
dan siswa berprestasi 

  Pada teknik jigsaw, kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli, 

kelompok ahli merupakan kelompok siswa yang ditugaskan untuk mempelajari dan 

mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan 

topiknya untuk kemudian menjelaskan kepada anggota kelompok asalnya.  

Kelompok Asal 

     

  

 

 
 
 
 

Kelompok Ahli 

Gambar 1.1. Ilustrasi Kelompok Jigsaw 
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Keterangan : 

@ :  Siswa yang membahas topik tentang Mulut dan kerongkongan 

# :  Siswa yang membahas topik tentang lambung 

* :  Siswa yang membahas topik tentang Usus Halus 

= : Siswa yang membahas topik tentang Usus Besar 

+ : Siswa yang membahas topik tentang Gangguan pencernaan 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw 

Untuk pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, langkah-langkah 

pokok yang dilakukan adalah: pembagian tugas, pemberian lembar ahli, mengadakan 

diskusi dan mengadakan kuis adapun rencana pembelajaran kooperatif jigsaw diatur 

secara intruksional sebagai berikut:22  

1. Siswa diberi kuis pretes sebelum dilakukan diskusi untuk membahas materi 

yang akan diberikan untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

2. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, dan di dalamnya 

dibagi menjadi kelompok ahli yang berdasarkan pada materi yang diberikan 

pada tiap siswa dalam kelompok  

3. Siswa memperoleh topik-topik ahli dan membaca materi tersebut untuk 

mendapatkan informasi. 

4. Siswa dengan topik ahli yang sama bertemu untuk mendiskusikan topik 

tersebut. 

                                                 
22 Yusuf, Kualitas Proses dan Hasil Belajar Biologi Melalui Pengajaran Dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Madrasah Aliyah Ponpes Nurul Haramain Lombok Barat 
NTB, (Skripsi Universitas Negeri Semarang). Tersedia: 
http://www.damandiri.or.id/file/yusufunsbab2.pdf  ( 23 Agustus 2006) 

http://www.damandiri.or.id/file/yusufunsbab2.pdf
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5. Diskusi kelompok: ahli kembali kekelompok asalnya untuk menjelaskan pada 

kelompoknya. 

6. Siswa memperoleh kuis (postes) individu yang mencakup semua topik. 

7. Penghitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok. 

c.  Peranan Guru dalam Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw 

  Peranan guru dalam pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) teknik 

jigsaw antara lain:23 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. 

2. Menempatkan siswa secara heterogen dalam kelompok-kelompok kecil (5-6 

orang dalam setiap kelompoknya) 

3. menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa baik tugas individu 

maupun tugas kelompok dengan sejelas-jelasnya. 

4. Memantau berlangsungnya kerja kelompok-kelompok kecil yang telah 

dibentuk untuk mengetahui bahwasanya kegiatan berlangsung dengan lancar. 

Dalam hal ini guru menyediakan kesempatan kepada siswa dengan seluas-

luasnya untuk memperoleh pengalaman belajar sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

5. Mengevaluasi hasil belajar siswa melalui tes tertulis. Penilaian dilakukan 

terhadap proses dan hasil belajar siswa. 

 

                                                 
23  Barokah Santoso, Cooperative Learning: Penerapan Teknik Jigsaw Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SLTP, Buletin Pelangi Pendidikan, vol. 1 No. 1, Tahun 1998, h. 7  
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d. Tujuan Teknik Jigsaw, antara lain:24 

1) Menyajikan metode alternatif di samping ceramah dan membaca 

2) Mengkreasi kebergantungan positif dalam menyampaikan dan menerima 

informasi di antara anggota kelompok untuk mendorong kedewasaan berfikir 

3) Menyediakan kesempatan berlatih berbicara dan mendengarkan untuk melatih 

kognitif siswa dalam menerima dan menyampaikan informasi. 

e. Skema kegiatan Pembelajaran Kooperatif Dengan Teknik Jigsaw25  

Dalam kegiatan pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw memiliki 

kegiatan yang aktif antara siswa dan guru selama proses belajar, yang digambarkan 

dalam sekema berikut: 

Tabel 2 Skema Kegiatan Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw 

KEGIATAN GURU LANGKAH KEGIATAN SISWA 
1. Siapkan materi Kajian materi Duduk dalam kelas 
2. Bentuk kelompok  Kelompok 

asal 
Berbagi tugas setiap anggota 
mengkaji materi yang berbeda 

3. Kelompokkan siswa 
berdasarkan tugas kajian materi 

Diskusi 
kelompok ahli 

Keluar dari kelompoknya 
menuju tim ahli 

4. Bimbingan diskusi  Diskusi dengan kelompok lain 
yang mendapat tugas sama 

5. Kelompokkan siswa pada 
kelompok asal 

Laporan 
kelompok asal 

Kembali ke kelompok asal 

6. Bimbingan diskusi kelompok  Setiap anggota menyajikan 
materi yang sudah dikaji 
kepada anggota lain 

7. Guru memberikan kesempatan 
pada siswa yang lain untuk 
bertanya 

 Murid bertanya kepada guru 
tentang apa yang tidak 
dimengerti 

8. Berikan kuis kuis Ikuti kuis 
9. Hitung skor kuis/ berikan 

penghargaan 
Penghargaan 
kelompok 

Menerima penghargaan 

                                                 
24 Ibid,  h. 7 
 
25 Daroni,  op. cit. h. 239  
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b. Teknik Student Team Achievment Division  

Student Team Achievment Division (STAD) merupakan pendekatan   

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dicirikan oleh suatu struktur tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif.26 Pelaksanaan 

strategi belajar ini, siswa ditugaskan untuk bekerja dalam satu kumpulan yang terdiri 

dari 4-5 orang setelah guru menyampaikan bahan pelajaran dan mengharuskan semua 

anggota menguasai pelajaran itu. Setelah melakukan kegiatan diskusi setiap anggota 

kelompok akan diberi ujian atau kuis secara individu. Nilai yang diperoleh setiap 

anggota dikumpulkan untuk memperoleh nilai kelompok. Sehingga untuk 

mendapatkan penghargaan, setiap siswa dalam kelompok harus membantu 

kelompoknya.  

Pada pembelajaran kooperatif teknik STAD siswa belajar dan membentuk 

sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman dan kerjasama setiap siswa dalam 

kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada mereka, pada 

pembelajaran ini siswa dilatih untuk bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap 

tugas mereka sedangkan guru pada metode pembelajaran ini berfungsi sebagai 

fasilitator yang mengatur dan mengawasi jalannya proses belajar.  

 Guru yang menggunakan STAD juga mengacu pada belajar kelompok siswa, 

menyajikan infomasi akademik baru kepada siswa setiap minggu menggunakan 

presentasi verbal atau teks. Secara individu, setiap minggu atau dua minggu siswa 

diberi kuis. Dalam STAD, diskusi kelompok merupakan komponen kegiatan penting, 

                                                 
26 Predy Karuru,  op.cit 
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karena sangat berperan dalam aktualisasi kelompok secara sinergis untuk mencapai 

hasil yang terbaik dan dalam pembimbingan antara anggota kelompok sehingga 

seluruh anggota sebagai satu kesatuan dapat mencapai yang terbaik.27 

a.  Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Dengan Teknik STAD 

STAD dipandang sebagai metode paling sederhana dari dan paling langsung 

dari pendekataan kooperatif. Para guru menggunakan teknik STAD untuk 

mengajarkan informasi akademik baru pada siswa  setiap minggu melalui penyajian 

verbal maupun tertulis.28 Dengan langkah-langkah pembelajaran dengan teknik 

STAD sebagai berikut:29  

1.   Guru menerangkan mengenai topik pembahasan  

2.  Siswa di bagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari lima sampai enam 

orang, dari kumpulan yang heterogen.  

3.  Guru memberikan lembaran tugas akademik untuk tiap anggota kelompok 

untuk didiskusikan bersama dan saling membantu untuk menguasai materi. 

4.   Guru memberikan ujian secara individu-individu pada setiap siswa setiap dua 

minggu sekali untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap materi ajar.  

5.  Setiap siswa dan tiap kelompok diberi skor atas penguasaanya terhadap bahan 

ajar, dan pada individu atau kelompok yang mendapat prestasi paling tinggi 

diberi penghargaan. 

                                                 
27 Paulina Pannen dkk, op. cit, h. 70 
 
28 Muslimin Ibrahim, Dkk. Pembelajaran Kooperatif. (Surabaya: UNESA � UNIVERSITY 

PRESS, 2001)  
 
29 Wina Sanjaya,  op. cit. h. 116-117 
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  Tabel 3 Tahapan Langkah Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD  

Tahapan Kegiatan keterangan 

pertama Kajian materi Guru menyampaikan dasar-dasar materi 
kedua Membentuk kelompok 

heterogen 
Guru membagi siswa dalam kelompok kecil 
yang berjumlah 5-6 orang 

ketiga Pemberian tugas Guru membagi tugas kajian materi kelompok 
keempat Diskusi kelompok Tiap kelompok berdiskusi menyelesaikan 

tugas 
kelima Pemberian kuis individu 

setiap dua minggu 
Guru melakukan penilaian untuk mengukur 
kemampuan dan hasil belajar siswa pada 
minggu kedua 

Keenam  Pemberian penghargaan Memberikan penghargaan kepada kelompok 
dan siswa berprestasi 

b.  Peranan Guru dalam Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD 

Menurut Thomson, et al, pembelajaran kooperatif turut menambah unsur-

unsur interaksi sosial pada pembelajaran IPA. Di dalam pembelajaran kooperatif 

siswa belajar bersama dalam kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Kelas 

disusun dalam kelompok yang terdiri dari empat atau lima siswa dengan kemampuan 

yang heterogen. Maksud kelompok heterogen adalah terdiri dari campuran 

kemampuan siswa, jenis kelamin dan suku. 30  

Kegiatan/peranan guru dalam pembelajaran dengan teknik STAD, sebagai 

berikut:31 

1. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar, 

2. Guru menyajikan informasi kepada siswa baik dengan peragaan (demonstrasi) 

atau teks, 
                                                 

30 Predy Karuru,  op.cit.  
 
31 Ibid, 
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3. Guru menjelaskan siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar 

dan membantu setiap kelompok agar melakukan perubahan yang efisien, 

4. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas, 

5. Guru mengetes materi pelajaran atau kelompok menyajikan hasil-hasil 

pekerjaan mereka 

6. Guru memberikan cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil  

belajar individu dan kelompok. 

4. Pembelajaran Biologi Dengan Teknik Jigsaw dan Teknik STAD 

Hingga saat ini, umumnya seorang guru masih mengajar dengan 

menggunakan komunikasi satu arah, dimana guru bertindak sebagi pemberi ilmu 

pengetahuan dan siswa sebagai penerima yang pasif. Untuk memenuhi tuntutan 

kurikulum KBK, diharapkan guru mengalihkan pandangan bahwa guru bukan lagi 

sebagai pemberi ilmu pengetahuan tapi guru merupakan fasilitator dan mediator yang 

kreatif sedangkan siswa bukan lagi sebagai penerima ilmu pengetahuan yang pasif 

melainkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif untuk membentuk 

pengetahuannya sendiri. 

Oleh karena itu, maka saat ini banyak terdapat model pembelajaran 

diantaranya pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) dengan berbagai teknik 

pembelajarannya yaitu diantaranya teknik jigsaw dan STAD. Dasar konsep dari 

teknik-teknik ini ialah bahwa pengetahuan itu tidak dapat ditransfer secara langsung 
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dari seorang guru kepada siswanya secara keseluruhan melainkan pengetahuan itu 

dibentuk dan dibangun sendiri oleh siswa dalam kepala mereka dalam struktur 

kognitifnya melalui pengalaman-pengalaman belajar mereka sendiri. 

Tahap proses pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw dan STAD 

memiliki kesamaan tahapan dalam pokok bahasan sistem pencernaan, yaitu sebagai-

berikut: 

1. Tahap apersepsi (inisiasi, invitasi dan eksplorasi) yang mengemukakan isu 

atau masalah aktual yang ada dalam masyarakat dan dapat diamati oleh siswa. 

2. Tahap pembentukan konsep, yaitu siswa membangun atau menggeneralisasi 

pengetahuannya sendiri melalui diskusi kelompok. 

3. Tahap pemantapan konsep agar tidak terjadi kesalahan konsep pada siswa 

yang dilakukan oleh guru. 

B.   Hasil Belajar Biologi Siswa   

1.  Pengertian Belajar 

Reber dalam kamus susunannya yang tergolong modern, Dictionary of 

Psychology membatasi belajar dengan dua macam definisi. Pertama, belajar adalah 

The Process of Acquiring Knowledge, yakni proses memperoleh pengetahuan. Kedua, 

A relatively permanent change in respons potentiality which occurs as a result of 

reinforced practice, yaitu suatu perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng 
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sebagai hasil latihan yang diperkuat.32 Jadi menurut Reber belajar adalah suatu proses 

memperoleh pengetahuan yang dapat mengubah kemampuan bereaksi seseorang yang 

bersifat permanen jika dilakukan dengan suatu latihan.   

Belajar merupakan suatu proses yang benar-benar bersifat internal. Belajar 

merupakan suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata, proses itu terjadi di 

dalam diri seseorang yang sedang mengalami belajar. Menurut Good dan Brophy 

bukan tingkah laku yang nampak, tetapi terutama adalah prosesnya yang terjadi 

secara internal di dalam diri individu dalam usahanya memperoleh hubungan-

hubungan baru.33  

Hubungan-hubungan baru itu dapat berupa: antara perangsang-perangsang, 

antara reaksi-reaksi, atau antara perangsang dan reaksi. Faktor-faktor penting yang 

sangat erat hubungannya dengan proses belajar ialah: kematangan, penyesuaian 

diri/adaptasi, menghafal/mengingat, pengertian, berpikir dan latihan.  

Para ahli mencoba membuat kategori jenis-jenis belajar yang dikenal dengan 

taksonomi belajar salah satu yang terkenal adalah taksonomi yang disusun oleh 

Benyamin S. Bloom.34 Tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada tiga tingkatan, 

pertama, tujuan umum pendidikan yang menentukan perlu tidaknya suatu program 

diadakan. Kedua, tujuan yang didasarkan atas tingkah laku, yang dimaksud 

                                                 
32 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan: dengan pendekatan baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 91 
 
33 M. Ngalim Purwanto. Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 

85 
34 A. Suhaenah Suparno. Membangun Kompetensi Belajar, (Jakarta: Dirjen Pendidikan 

Tinggi Depdiknas, 2001), h. 6 
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berhasilnya pendidikan dalam bentuk tingkah laku yang dimaksud dengan taksonomi. 

Ketiga, tujuan yang lebih jelas yang dirumuskan secara operasional. Kaum behavioris 

berpendapat bahwa taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan 

adalah bersifat mental.35 Taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan 

oleh guru untuk mengevaluasikan mutu tujuannya. Salah satu manfaat taksonomi 

adalah bahwa guru didorong untuk bertanya adakah ia menekankan segi tertentu atau 

tidak. 

Taksonomi Bloom terdiri dari tiga kategori yaitu yang dikenal sebagai domain 

atau ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Yang dimaksud dengan 

ranah-ranah ini oleh Bloom adalah perilaku-perilaku yang memang diniatkan untuk 

ditunjukkan oleh peserta didik atau pelajar dalam cara-cara tertentu, misalnya 

bagaimana mereka berpikir (kognitif), bagaimana mereka bersikap dan mereka 

merasakan sesuatu (afektif), dan bagaimana mereka berbuat (psikomotorik).36 Dalam 

mengukur kemampuan seorang siswa maka para guru harus memperhatikan ketiga 

ranah tersebut. 

Ranah kognitif memiliki enam taraf mulai pengetahuan sampai evaluasi.37  

1.  Menghapal mencakup ingatan dan pengenalan, 

2.  Pemahaman mencakup interpretasi, pemberian contoh, klasifikasi, meringkas, 

menyimpulkan, membandingkan, menjelaskan, 
                                                 

35 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), 
h. 115 

 
36 A. Suhaenah Suparno. loc. cit. 
 
37 W. James Popham dan Eva L. Baker. Teknik Mengajar Secara Sistematis, terjemahan: 

Amirul Hadi. dkk, (Jakarta: Februari 2001), h. 29-30 
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3.  Aplikasi mencakup melakukan, implementasi, 

4.  Analisis mencakup membedakan, mengorganisasikan dan memberikan atribut,  

5.  Mengevaluasi mencakup pengecekan, memberi kritik, 

6.  Mencipta mencakup membangkitkan, merencanakan, memproduksi. 

  Ranah afektif dibagi menjadi lima taraf, yaitu:38 

1.  Memperhatikan, taraf ini mengenai kepekaan siswa terhadap fenomena-fenomena 

dan perangsang-perangsang tertentu, yaitu menyangkut kesediaan siswa untuk 

memperhatikannya, 

2. Merespons, Pada taraf ini siswa memiliki motivasi yang cukup untuk merespon, 

3.  Menghayati nilai, siswa sudah menghayati nilai tertentu, 

4. Mengorganisasikan, siswa menghadapi situasi yang mengandung lebih dari satu 

nilai, 

5. Memperhatikan nilai atau seperangkat nilai, siswa sudah dapat digolongkan 

sebagai orang yang memegang nilai atau seperangkat nilai tertentu. 

  Ranah Psikomotorik, meliputi hal-hal:39 

1.  Persepsi, langkahnya melakukan kegiatan yang bersifat motoris ialah menyadari 

objek, sifat atau hubungan-hubungan melalui indera, 

2.  Persiapan, kesiapan untuk melakukan suatu tindakan atau bereaksi terhadap suatu 

kejadian menurut   

                                                 
38 Ibid, h. 31-32 
 
39 Ibid, h. 32-33 
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3.  Respon terbimbing, pada tahap ini penekanan pada kemampuan-kemampuan 

yang merupakan bagian dari keterampilan yang lebih kompleks. 

4.  Respons mekanis, siswa sudah yakin akan kemampuannya dan sedikit banyak 

terampil melakukan suatu perbuatan, 

5.  Respons kompleks, taraf ini individu dapat melakukan perbuatan motoris yang 

dianggap kompleks, karena pola gerakan yang dituntut sudah kompleks.  

 Dalam kehidupan sehari-hari tak ada seseorang berbuat tanpa melibatkan 

pikiran dan perasaan walaupun kecil porsinya. Setiap orang merespon dalam berbagai 

bentuk aktivitas sebagai makhluk yang utuh. Kategori jenis belajar ini disusun untuk 

menentukan cara-cara pendidik mengevaluasi hasil belajar untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan pembelajaran yang mereka lakukan.  

2. Hasil Belajar Biologi 

Dalam belajar dihasilkan berbagai macam tingkah laku yang berlainan seperti 

pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, informasi dan nilai. Berbagai macam 

tingkah laku yang berlainan inilah yang disebut kapabilitas sebagai hasil belajar.40 

Perubahan dalam menunjukkan kinerja (perilaku) berarti belajar menentukan semua 

keterampilan, pengetahuan dan sikap yang juga didapat oleh setiap siswa dari proses 

belajarnya.  

Secara umum Reigeluth mengatakan bahwa hasil pembelajaran secara umum 

dapat dikategorisasi menjadi tiga (3) indikator, yaitu: (1) efektivitas pembelajaran, 

                                                 
40 Nurdin Ibrahim, Hasil Belajar Fisika siswa SLTP terbuka Tanjungsarui Sumedang jawa 

barat, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, September 2001(7) (031), h. 487 
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yang biasanya di ukur dari tingkat keberhasilan (prestasi) siswa dari berbagai sudut: 

(2) efisiensi pembelajaran,yang biasanya diukur dari waktu belajar dan atau biaya 

pembelajaran, (3) daya tarik pembelajaran yang selalu diukur dari tendensi siswa  

ingin belajar secara terus menerus. Secara spesifik, hasil belajar adalah suatu kinerja 

(performance) yang diindikasikan sebagai suatu kapabilitas (kemampuan) yang telah 

diperoleh.41 

Tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran biologi di 

sekolah dapat diukur dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes, ini nantinya 

dapat digunakan untuk menilai hasil proses belajar mengajar dalam jangka waktu 

tertentu. Pemberian tes dilakukan dengan mengacu pada indikator dan keterampilan 

berpikir tertentu. 

C. Hubungan Antara Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw dan Teknik 

STAD Dengan Hasil Belajar Biologi  

Menurut pandangan konstruktivisme, kegiatan belajar adalah kegiatan aktif 

siswa untuk menemukan dan membentuk sendiri pengetahuan mereka melalui 

pengalaman-pengalamannya sendiri tentang alam ini, serta siswa sendirilah yang 

bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Siswa yang membuat penalaran atas apa 

yang telah mereka ketahui dan pelajari dengan mencari makna, membandingkanya 

dengan apa yang telah diketahui serta menyelesaikan ketidaksamaan antara apa yang 

telah diketahui dengan apa yang diperlukan dalam pangalaman yang baru. 

                                                 
41  Ibid, h. 488 
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Menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa penerapan pendekatan 

Cooperative Learning dengan teknik jigsaw menunjukan hasil belajar yang lebih 

baik. Dalam hasil penelitiannya yang berjudul �Pengaruh Pembelajaran Cooperatif 

Learning Dengan Teknik Jigsaw Terhadap Hasil Belajar� yang mengadakan 

eksperimen di SMU Keluarga Widuri, Zuhriyah menyatakan bahwa hasil belajar 

siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan Cooperatif Learning teknik 

jigsaw lebih tinggi dari pada hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan 

metode konvensional pada pokok bahasan respirasi.42 Hal ini berarti menyatakan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan teknik jigsaw memberikan kontribusi 

yang baik terhadap hasil belajar biologi siswa. 

Selain itu Masturoh menyimpulkan bahwa dengan pendekatan Cooperative 

Learning teknik jigsaw kesempatan siswa untuk belajar lebih baik dan sangat banyak. 

Melalui pendekatan ini, siswa aktif dalam belajar. Dari hasil analisis dan interpretasi 

data diketahui bahwa hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan pendekatan 

Cooperative Learning teknik jigsaw lebih baik daripada dengan pendekatan 

konvensional dengan model ekspositori.43 

Daroni dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembelajaran dengan model 

jigsaw diperoleh beberapa keuntungan diantaranya prestasi akademis dan retensi 

                                                 
42 Zuhriyah, Pengaruh Pembelajaran Cooperatif Learning Dengan Teknik Jigsaw Terhadap 

Hasil Belajar, (Skripsi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2005) 
 

43Masturoh, Pengaruh Pembelajaran Cooperatif Learning Dengan model Jigsaw Terhadap 
Hasil Belajar Matematika, (Skripsi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2005)  
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yang tinggi karena memberi motivasi interinsik yang lebih tinggi serta melatih 

keterampilan kerjasama yang baik.44 

Barokah Santoso dalam penelitiannya penerapan teknik jigsaw pada 

pembelajaran bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa dengan penerapan teknik 

jigsaw pada pembelajaran bahasa Indonesia menunjukkan hasil belajar yang lebih 

tinggi daripada pembelajaran dengan metode biasa.45   

Sedangkan menurut penelitian Predy Karuru dalam jurnalnya yang berjudul 

Penerapan Keterampilan Proses dalam Seting Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

untuk Meningkatkan Kualitas Belajar IPA Siswa SLTP, menyimpulkan bahwa 

dengan menggunakan seting pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

minat dan proporsi jawaban benar dan hasil belajar siswa lebih baik dari pada dengan 

menggunakan metode atau seting pembelajaran ceramah atau teacher centered.46    

D. Kerangka Berpikir 

Pelajaran biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam 

semesta secara sistematis, dalam pembelajaran biologi siswa tidak hanya diharapkan 

mampu menguasai fakta-fakta, konsep-konsep maupun prinsip-prinsip saja melainkan 

merupakan suatu proses penemuan, sehingga dalam mengembangkan pembelajaran 

                                                 
44 Daroni, Pembelajaran Kooperatif IPA di SLTP Melalui Model Jigsaw, Lembaran Ilmu 

Kependidikan Universitas Negeri Semarang, Th. XXXI- No. 2. (2002) 
 
45 Barokah Santoso, Cooperative Learning: Penerapan Teknik Jigsaw Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SLTP, Buletin Pelangi Pendidikan, vol. 1 No. 1, Tahun 1998 
  
46 Predy Karuru, Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses dalam Setting Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa SLTP, 
http://depdiknas.go.id/Jurnal/2003/45/predy_Karuru.htm.(3 Januari 2006) �  

http://depdiknas.go.id/Jurnal/2003/45/predy_Karuru.htm.(3
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biologi dikelas hendaknya ada keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran untuk 

menemukan sendiri pengetahuan melalui interaksinya dalam lingkungan. 

Sehingga untuk hal itu dalam proses pembelajaran seorang guru harus dapat 

mengembangkan berbagai kemampuan siswa, seperti dengan menerapkan proses 

belajar bersama dengan teman sebaya dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan 

pembimbing. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran kooperatif (Cooperative 

Learning) dalam proses pembelajaran di kelas, siswa diberi kesempatan bersama 

dengan teman-teman sekelompoknya untuk saling belajar secara berkelanjutan, 

mereka dibiasakan saling bekerjasama dalam proses belajar. 

Pada pendekatan pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw siswa lebih 

diberi kesempatan untuk menemukan ide pokok, untuk saling berpikir kemudian 

dibahas bersama, siswa juga diberi kesempatan untuk saling mengajarkan kepada 

teman lain dalam kelompoknya dan saling mentransfer ilmu pengetahuannya. 

Sedangkan pada teknik STAD siswa diberi kesempatan untuk menemukan ide pokok 

kemudian dibahas bersama dan dipersentasikan secara berkelompok. Sedangkan 

peran guru pada kedua teknik ini adalah sebagai fasilitator, memberi penguatan dan 

bimbingan pada siswa dalam berdiskusi, sehingga siswa tidak hanya berpikir sendiri 

dan mempertanggungjawabkannya tapi juga berbagi dalam pengetahuannya.  

Dengan demikian diduga bahwa antara hasil pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw dan dengan menggunakan teknik 

STAD memiliki perbedaan pengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa.   
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E. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berpikir, maka hipotesis 

penelitian yang diajukan dirumuskan sebagai berikut.  

Ho : Tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar biologi antara siswa yang diajarkan 

melalui pendekatan Cooperative Learning teknik Jigsaw dengan teknik STAD. 

Ha : Terdapat perbedaan antara Hasil belajar biologi antara siswa yang diajarkan 

melalui pendekatan Cooperative Learning teknik Jigsaw dengan teknik STAD. 

 Berdasarkan hipotesis di atas dan konsep dalam tinjauan pustaka maka diduga 

bahwa pembelajaran dengan teknik jigsaw lebih baik daripada pembelajaran teknik 

STAD.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, : 

a. Perbedaan hasil belajar biologi siswa antara yang menggunakan teknik Jigsaw 

dengan teknik STAD 

b. Hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan pembelajaran teknik 

Jigsaw atau teknik STAD 

c. Tanggapan Siswa terhadap pembelajaran kooperatif.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Al-Marwah 

Teluknaga Tangerang dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 18 November sampai 

dengan 9 Desember 2006 pada semester I tahun pelajaran 2006/2007 pokok bahasan 

sistem pencernaan pada manusia. 

C. Metode dan Desain Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, dengan membagi 

kelompok penelitian menjadi dua kelompok eksperimen, yaitu kelompok pertama 

adalah kelompok eksperimen yang belajar dengan pendekatan pembelajaran 

kooperatif teknik jigsaw dan kelompok kedua adalah kelompok eksperimen yang 

belajar dengan pendekatan pembelajaran kooperatif teknik STAD. 

id773921 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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Rancangan penelitian yang digunakan adalah : Two Group, Pretest posttest 

design. Rancangan tersebut berbentuk seperti berikut: 

Kelompok pretes perlakuan postes 
KE jigsaw O1 Xjigsaw O2 

KE STAD O1 XSTAD O2 

Keterangan: 
KE jigsaw  :  Kelompok eksperimen teknik jigsaw 
KE STAD  :  Kelompok eksperimen teknik STAD 
X1             :  Perlakuan dengan perlakuan  teknik Jigsaw 
X2           :  Perlakuan dengan perlakuan teknik STAD 
O1   :  Pemberian pretest   
O2  :   Pemberian posttest 

 Dalam desain ini observasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum dan 

sesudah eksperimen. Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen (O1) disebut 

pretest dan observasi sesudah eksperimen (O2) disebut posttest. Perbedaan antara O1 

dan O2 yakni O1 - O2  diasumsikan merupakan efek dari perlakuan atau eksperimen. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti.1 Dari pengertian tersebut peneliti menentukan populasi 

dalam penelitian adalah seluruh siswa MTs. Al-Marwah Teluknaga Tangerang. 

Sedangkan populasi target pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII  MTs. 

Al-Marwah dan yang menjadi sampel adalah sebagian anggota populasi target yang 

diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik Random 

Sampling (sampel acak) dengan cara random yaitu kelas VIII C dan Kelas VIII E 

yang masing-masing berjumlah 33 orang.  

                                                 
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 108-109  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dari penelitian ini diperoleh data berupa skor hasil belajar biologi siswa yang 

diperoleh melalui tes hasil belajar biologi pada konsep sistem pencernaan. 

Adapun urutan pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi untuk menentukan kelas-kelas yang akan dijadikan 

kelompok subjek penelitian serta menentukan kelas-kelas eksperimen yaitu yang 

akan diberi perlakuan teknik jigsaw dan yang akan diberi perlakuan teknik STAD. 

2. memberikas tes kemampuan awal (pretes) tentang konsep system pencernaan 

pada manusia di kedua kelas eksperimen. 

3. Memberikan treatment (perlakuan) kepada kelas yang dijadikan subjek penelitian 

pada pembahasan sistem pencernaan, dengan perlakuan teknik jigsaw dan 

perlakuan teknik STAD. 

4. Memberikan tes kemampuan akhir (postes) tentang sistem pencernaan pada 

manusia di kedua kelas eksperimen dengan soal-soal yang sama. 

5. Menilai hasil tes yang diperoleh dari kedua kelompok perlakuan, yaitu: kelompok 

atau kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan teknik jigsaw dan 

kelompok atau kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan teknik STAD, 

untuk selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dan dipersiapkan untuk 

membuat laporan penelitian.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang akan digunakan adalah tes hasil belajar biologi siswa, yaitu 

tes yang digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang telah 

diberikan. Tes hasil belajar ini dalam bentuk tes objektif atau dalam bentuk pilihan 
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ganda sebanyak 20 soal dengan 4 option, Tes hasil belajar biologi diberikan sebelum 

dan setelah siswa mempelajari materi dengan pembelajaran kooperatif dengan teknik 

Jigsaw dan STAD pada kelasnya masing-masing serta untuk melengkapi sebagai 

gambaran tentang tanggapan siswa terhadap penerapan kedua teknik tersebut maka 

akan digunakan angket tanggapan siswa tentang penerapan teknik pembelajaran yang 

berjumlah 10 butir dengan 4 option dan untuk mengetahui segi Afektif siswa maka 

digunakan lembar observasi yang dilakukan dengan mengamati siswa selama 

pembalajaran dan memberikan penilaian pada akhir pertemuan oleh dua orang 

observer yaitu peneliti dan guru bidang studi disekolah yang bersangkutan.  

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data diperoleh maka sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas data 

dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak perhitungan dengan menggunakan rumus liliefors. 

Dan uji homogenitas dilakukan untuk menguji variasi dari populasi homogen, uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh homogen atau 

tidak terhadap dua kelompok perlakuan. Uji homogenitas dihitung dengan 

menggunakan rumus fisher, setelah dilakukan perhitungan normalitas dan 

homogenitas maka dilakukan analisis data  untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan, uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan 

antara siswa yang diberi perlakuan tenik jigsaw dengan perlakuan teknik STAD. 
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Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunaan rumus �uji t� yaitu2: 
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keterangan : 

to
               =  Angka atau koefisien derajat perbedaan Mean kedua kelompok 

Mx               = Mean kelompok perlakuan jigsaw 
My            = Mean kelompok perlakuan STAD 
x        = Deviasi setiap x2 dari X1 

y     = Deviasi setiap y2 dari mean Y1 

Nx       = Jumlah siswa kelompok Jigsaw 
Ny     = Jumlah siswa kelompok STAD 

 Kriteria Hipotesis, jika : 

to ≥ t-tabel, berarti Ha diterima  dan Ho ditolak 

to ≤ t-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Dengan db = (N1+N2-2) dan taraf signifikansi Ü 0,05   

H. Hipotesis Statistik 

Secara statistik hipotesis dinyatakan sebagai berikut: 

Ho : ìE = ìK 

Ha : ìE ≠ ìK 

Keterangan: 
Ho = Hipotesis nihil 
Ha = Hipotesis alternatif 
ìE = Prestasi belajar biologi siswa yang menggunakan pembelajaran 

   kooperatif teknik jigsaw 
ìK = Prestasi belajar biologi siswa yang menggunakan pembelajaran 
               kooperatif teknik STAD 

                                                 
2 Suharsimi Arikunto, op. cit, h. 280  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) kali pertemuan pada pokok bahasan 

sistem pencernaan pada manusia. Penelitian dilaksanakan pada dua kelas 

menggunakan pendekatan Cooperative Learning dengan teknik yang berbeda, yaitu 

Cooprative Learning teknik jigsaw dan teknik STAD. Siswa kelas VIII-E (33 orang) 

belajar menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) 

teknik jigsaw dan siswa kelas VIII-C (33 orang ) belajar menggunakan pendekatan 

pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) teknik STAD. Penelitian ini 

melibatkan guru bidang studi biologi MTs Al-Marwah berperan sebagai observer dan 

peneliti menerapkan model pembelajaran.   

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian yaitu berupa data hasil 

belajar biologi siswa yang diperoleh dengan menggunakan instrumen tes hasil belajar 

yang diberikan sebagai tes kemampuan awal (pretes) dan tes kemampuan akhir 

(postes). Penelitian ini juga didukung dengan menggunakan lembar observasi untuk 

mengamati dan menilai setiap siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung serta 

pemberian angket untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap penerapan teknik 

pembelajaran. Berikut data hasil penelitian yang diperoleh. 

1. Praktik Pembelajaran Dengan Pendekatan Kooperatif (Cooperative 

Learning) Teknik Jigsaw 

Dalam penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif teknik jigsaw ini siswa 

terlibat langsung dalam mempelajari dan memahami suatu materi secara bersama-

id789656 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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sama melalui diskusi. Dalam teknik jigsaw ini siswa dibagi dalam kelompok-

kelompok diskusi dengan dua tahap diskusi yaitu diskusi kelompok ahli dan diskusi 

kelompok asal. 

Tahap pertama penerapan teknik jigsaw pada materi sistem pencernaan pada 

manusia di kelas VIII-E guru menjelaskan materi dasar tentang system pencernaan 

pada manusia, tahap kedua siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok asal yang 

masing-masing berjumlah 6 orang, tahap ketiga siswa yang memiliki nomor urut 

yang sama dalam tiap kelompok bergabung membentuk kelompok ahli yang 

membahas suatu materi yang telah ditentukan oleh guru, sehingga terbentuk 6 

kelompok ahli yaitu kelompok yang membahas tentang: definisi dan alat-alat 

pencernaan, macam-macam gigi dan bagiannya, jumlah dan jenis gigi, lidah, kelenjar 

ludah dan kerongkongan (pada pertemuan pertama) dan 6 kelompok ahli yang 

membahas tentang: bagian-bagian lambung, getah-getah lambung, usus halus, 

kelenjar pencernaan empedu dan pankreas, usus besar dan gangguan sistem 

pencernaan (pada pertemuan kedua).  

Tahap keempat siswa bergabung membentuk kelompok ahli saling 

bekerjasama dan berdiskusi untuk membahas dan memahami materi yang telah 

diberikan kepada mereka, tahap kelima setelah diskusi kelompok ahli masing-masing 

ahli kembali kekelompok asalnya bertugas untuk menyampaikan dan mengajarkan 

materi yang telah mereka pelajari kepada anggota kelompok asalnya yang lain 

sehingga setiap anggota memahami materi pelajaran secara keseluruhan, dan tahap 

terakhir pada pertemuan kedua siswa diberikan tes kemampuan akhir untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 
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Penerapan teknik jigsaw ini dalam pembelajaran dilakukan sebanyak 2 

pertemuan, pada pertemuan pertama penerapan teknik jigsaw berdasarkan 

pengamatan (observasi) suasana kelas terlihat kurang kondusif hal ini terlihat dari 

alokasi waktu yang belum sesuai rencana belajar, motivasi siswa dalam mengikuti 

kegiatan diskusi kelompok yang masih kurang, baik dalam mengajukan pertanyaan, 

memberikan ide dan jawaban, menghargai teman, tanggung jawab terhadap tugas dan 

kerjasama antara anggota kelompok. 

Pada penerapan teknik jigsaw pertemuan kedua pelaksanaan pembelajaran 

dengan teknik jigsaw suasana kelas dalam keadaan lebih kondusif dari pertemuan 

sebelumnya, hal ini terlihat dari alokasi waktu yang telah sesuai dengan rencana 

pembelajaran, motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan, yaitu dengan semakin 

banyaknya siswa yang aktif dalam diskusi, baik mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, lebih menghargai teman dan telah terlihat kerjasama yang cukup baik 

antara siswa dalam kelompoknya. 

Di akhir pembelajaran dalam teknik jigsaw guru memberikan hadiah sebagai 

penghargaan kepada siswa maupun kelompok yang paling berprestasi dalam hasil 

belajar, kerjasama dalam kelompok, maupun keaktifan dan tanggung jawab mereka 

dalam melakukan tugas maupun menghargai pendapat orang lain. 

2. Praktik Pembelajaran Dengan Pendekatan Kooperatif (Cooperative 

Learning) Teknik STAD 

Penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) 

teknik STAD pada kelas VIII-C, siswa terlibat langsung dalam mempelajari dan 
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memahami materi, siswa secara aktif bersama-sama siswa yang lain membahas dan 

memahami materi dalam kelompok.  

Pada pokok bahasan sistem pencernaan pada manusia siswa kelas VIII-C 

dengan penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif teknik STAD tahap pertama 

guru menyampaikan materi dasar system pencernaan pada manusia, tahap kedua 

siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing berjumlah 5-6 

orang, dimana setiap kelompok membahas dan mempelajari serta memahami secara 

bersama-sama materi yang telah ditentukan. Pada penerapan pembelajaran kooperatif 

teknik STAD ini materi pokok sistem pencernaan dibagi menjadi dua kali pertemuan, 

materi diskusi pertemuan pertama penerapan teknik STAD yaitu membahas tentang 

definisi, alat-alat pencernaan, mulut, lidah, kelenjar ludah dan kerongkongan. 

Sedangkan materi pada pertemuan kedua penerapan teknik ini yaitu membahas 

tentang lambung, usus halus, kelenjar pencernaan empedu dan pankreas, usus besar 

dan gangguan sistem pencernaan pada manusia. 

Tahap ketiga penerapan teknik STAD, diskusi kelompok dimana siswa dibagi 

dalam kelompok-kelompok kecil yang kemudian berdiskusi dan saling membantu 

satu dengan yang lain dalam kelompoknya agar dapat memahami secara bersama-

sama materi yang telah ditentukan, tahap keempat setelah diskusi kelompok 

dilakukan persentasi kelas dimana setiap kelompok mempersentasikan hasil diskusi 

kelompoknya dalam kelas dan tahap kelima dilakukan tes kemampuan akhir pada 

pertemuan kedua untuk mengetahui hasil belajar siswa.  
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Penerapan teknik STAD dilakukan dalam dua pertemuan, pertemuan pertama 

penerapan teknik STAD tidak jauh berbeda dengan penerapan teknik jigsaw, suasana 

kelas terlihat kurang kondusif, siswa masih tampak enggan dan malu untuk aktif 

dalam diskusi, kerjasama siswa kurang terbentuk baik dalam diskusi kelompok 

maupun dalam persentasi kelas, namun dari segi alokasi waktu penerapan teknik ini 

sudah cukup sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Pada pertemuan kedua penerapan teknik STAD siswa sudah nampak terbiasa 

dengan penerapan teknik ini, dalam diskusi maupun persentasi kelas pada pertemuan 

ini siswa tampak sudah dapat bekerjasama dengan cukup baik dan bertanggung 

jawab, siswa sudah lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan maupun memberikan 

gagasan dan menjawab pertanyaan, serta alokasi waktu yang telah sesuai dengan 

rencana pembelajaran. 

Sama halnya dengan teknik jigsaw pada teknik STAD pun guru memberikan 

hadiah sebagai penghargaan kepada siswa dan kelompok yang berprestasi baik dalam 

hasil belajar, kerjasama, keaktifan maupun tanggung jawab dalam melakukan tugas 

dan menghargai pendapat orang lain.  

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

a. Data Hasil Belajar Biologi Siswa 

Data-data hasil belajar biologi siswa yang dikumpulkan penulis dalam 

penelitian dengan pemberian soal tes kemampuan awal (pretes) dan tes kemampuan 

akhir (postes) siswa dari 2 kelompok yang berbeda, dapat dilihat pada tabel 4 dan 

histogram berikut : 
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Tabel 4 Data Hasil Belajar Siswa Pretes dan Postes  
kelompok jigsaw dan kelompok STAD 

Teknik jigsaw (x) Teknik STAD (y) 
Kode 
Siswa 

Pretes 
(X1) 

Postes 
(X2) 

Gain 
(dx) 

Subj 
Pretes 
(Y1) 

Postes 
(Y2) 

Gain 
(dy) 

L1 
L2 
P1 
L3 
P2 

P3 
P4 
L4 
L5 
P5 
L6 
P6 
P7 
P8 

P9 
L7 
L8 
P10 
L9 
P11 
P12 
P13 
L10 
P14 
P15 
L11 
L12 
P16 
P17 
P18 
L13 
L14 
P19 

2,0 
2,0 
2,5 
2,5 
2,5 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
5,0 
5,0 
5,5 

6,0 
5,0 
7,0 
5,5 
7,0 
4,5 
8,0 
6,5 
7,0 
5,5 
7,5 
6,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
6,0 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
6,5 
7,0 
5,0 
7,0 
8,0 
6,0 
8,5 
6,5 
6,5 
7,0 
7,0 
9,0 

4,0 
3,0 
4,5 
3,0 
4,5 
1,5 
5,0 
3,5 
4,0 
2,5 
4,5 
3,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
2,5 
2,5 
3,0 
3,0 
3,5 
2,5 
3,5 
1,0 
2,5 
3,5 
1,5 
4,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
3,5 

P1 

L1 

L2 

P2 

P3 

P4 

P5 

L3 

P6 

P7 

L4 

L5 

L6 

P8 

P9 

P10 

L7 

P11 

P12 

L8 

L9 

P13 

L10 

L11 

P13 

P14 

P15 

L12 

L13 

P16 

L14 

L15 

P16 

1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
2,5 
2,5 
3,0 
3,0 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,5 
6,0 

5,5 
4,5 
6,5 
5,5 
5,0 
6,0 
7,5 
6,0 
6,0 
7,0 
6,5 
6,5 
5,0 
7,0 
6,0 
7,0 
6,5 
7,5 
6,0 
7,0 
6,5 
6,5 
6,0 
7,5 
7,0 
6,5 
8,0 
5,0 
6,5 
8,5 
6,0 
8,0 
8,5 

4,0 
3,0 
4,5 
3,0 
2,5 
3,5 
4,5 
3,0 
2,5 
3,5 
3,0 
3,0 
1,5 
3,0 
2,0 
3,0 
2,5 
3,5 
2,0 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
3,0 
2,5 
2,0 
3,5 
0 

1,5 
3,5 
1,0 
2,5 
2,5 

jumlah 120 223 103,5 jumlah 126,5 215 88,5 
      Keterangan : rentangan skala nilai 0 � 10 
           L = Siswa Laki-laki 
           P = Siswa Perempuan 

1xX      = 3,64   1yX  = 3,83     

  SDx1  = 0,85   SDy1 = 1,06 

  2xX  = 6,77   2yX  = 6,25   

SDx2  = 0,99   SDy2 = 0,97 
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3.64

6.77
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6.25

0

1
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Jigsaw STAD
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Postes

 
Catatan : data nilai rata-rata (mean) pretes dan postes  

   hasil belajar biologi siswa. 

Gambar 2 Histogram Data Hasil Belajar Siswa Pretes dan Postes  
Kelompok Jigsaw dan Kelompok STAD  

 b. Data Hasil Pengamatan (Observasi) 

Performan siswa melalui pengamatan (penilaian lembar observasi) yang 

dilakukan oleh dua orang observer dalam bentuk deskriptif (lampiran 21) untuk 

mengetahui sikap siswa selama pembelajaran, dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 5 Data Hasil Pengamatan (Observasi) 

Kelompok 
No Aspek Indikator 

Jigsaw STAD 
1 Rasa Ingin 

Tahu 
 Mengajukan pertanyaan 
 Mengajukan gagasan dalam memecahkan masalah 

3 
2 

2 
2 

2 

Keberanian 

 Berani mengemukakan pendapat 
 Berani mempertahankan pendapat 
 Berani Mengakui kasalahan dalam mengemukakan 

pendapat 

2 
2 
3 

2 
2 
3 

3 Sifat 
Menghargai 

 Menghargai pendapat orang lain 
 Santun dalam mengemukakan pendapat 
 Tidak menjatuhkan orang lain 

3 
3 
2 

3 
3 
2 

Jumlah 20 19 
Rata-rata 3 2 

Dengan Kriteria penilaian : 
4 = Sangat Baik 
3 = Baik 
2 = Cukup Baik 
1  = Jelek 
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Hasil pengamatan observer terhadap kedua kelas tersebut, yaitu pada kelas 

jigsaw menunjukkan bahwa sikap siswa selama proses belajar baik dan aktif 

sedangkan pada kelas STAD sikap siswa cukup baik dan cukup aktif dalam 

mengikuti pembelajaran dan diskusi, hal ini terlihat dari nilai rata-rata data 

pengamatan dengan aspek yang dinilai yaitu: rasa ingin tahu siswa dengan indikator 

yaitu mengajukan pertanyaan dan mengajukan gagasan dalam memecahkan masalah, 

aspek keberanian siswa dengan indikator yaitu berani mengemukakan pendapat, 

berani mempertahankan pendapat dan berani mengakui kesalahan dalam 

mengemukakan pendapat, aspek sifat menghargai siswa dengan indikator yaitu 

menghargai pendapat orang lain, santun dalam mengemukakan pendapat dan tidak 

menjatuhkan pendapat orang lain.  

c. Data Hasil Angket  Tanggapan Siswa  

Penelitian ini juga didukung oleh angket untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap penerapan kedua teknik pembelajaran tersebut yang diberikan kepada 

perwakilan siswa dari kelas masing-masing, data berdasarkan indikator angket dan 

alternatif jawaban maka disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan indikator untuk mengetahui minat siswa pada pelajaran biologi maka 

diperoleh keterangan bahwa umumnya kelas VIII-E yang diajarkan dengan teknik 

jigsaw mengatakan bahwa mereka menyukai pelajaran biologi namun mereka 

merasa kesulitan dalam memahami materi, sedangkan pada kelas VIII-C yang 

diajarkan dengan teknik STAD mereka umumnya menyatakan bahwa mereka 

kurang menyukai pelajaran biologi dan kesulitan untuk memahami materinya. 
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b. Dari indikator untuk mengetahui tanggapan siswa pada tahap-tahap dalam 

penerapan teknik pembelajaran maka dapat disimpulkan bahwa umumnya siswa 

menyukai semua tahap dalam kedua teknik pembelajaran tersebut yaitu jigsaw 

dan STAD. 

c. Indikator untuk mengetahui pengaruh penerapan teknik pembelajaran terhadap 

proses pembelajaran maka dapat disimpulkan bahwa siswa menyatakan teknik 

jigsaw maupun STAD dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. 

d. Hasil indikator untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap penerapan teknik 

pembelajaran; jigsaw maupun STAD maka disimpulkan bahwa siswa mengatakan 

menyukai dan merasa cocok dan menyetujui jika teknik pembelajaran tersebut 

baik jigsaw maupun STAD diterapkan pada mata pelajaran biologi maupun mata 

pelajaran lain, meskipun bagi mereka kedua teknik pembelajaran tersebut 

merupakan hal yang baru. 

4. Pengaruh Penerapan  Pendekatan  kooperatif (Cooperative Learning) Teknik  

Jigsaw Dan Teknik STAD Terhadap Hasil Belajar 

Dari gambaran data di atas yang diperoleh maka dilakukan perhitungan untuk 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, yang sebelumnya dilakukan terlebih 

dahulu uji normalitas dan homogenitas, berikut hasil perhitungan uji normalitas : 

Tabel 5 Hasil Pengujian Normalitas Dengan Uji Liliefors penelitian.1 

Lhitung 
Kelompok Jigsaw Kelompok STAD á 
pretes postes pretes postes 

Ltabel Keputusan 

0,05 0,1394 0,1115 0,0825 0,1444 0,154 Ho diterima 

  Catatan : á = taraf signifikan 

Tabel 6 Hasil Pengujian Homogenitas Dengan Uji Fisher penelitian.2 

                                                 
1 Lampiran 18 Perhitungan Uji Normalitas Data, h. 112 
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á Kelompok Jumlah Fhitung Ftabel Keputusan 

0,05 
Jigsaw 
STAD 

Njigsaw = 32 
NSTAD = 32 

1,35 
1,20 

1,772 Ho diterima 

 Catatan : á = taraf signifikan 

 Dari kedua tabel prasyarat analisis data tersebut dapat dikatakan bahwa kedua 

sampel dalam keadaan normal dan homogen, sehingga perhitungan analisis data dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus uji t, berikut data dan hasil perhitungan 

dengan uji t : 

Tabel 7 Analisis Data  
Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Uji t penelitian.3 

á Kelompok Jumlah thitung ttabel Keputusan 

0,05 

Jigsaw 
 
 

STAD 

Mx          = 3,14 

 2x      = 32,14 

 
My        = 2,68 

2y       = 18,91 

2,09 2,00 Ha diterima 

  Keterangan : á   : taraf signifikan 
           Mx  : Mean kelompok jigsaw 
            2x  : Standar Deviasi kelompok jigsaw 

           My  : Mean kelompok STAD 
           2y  : Standar Deviasi kelompok STAD 

Dari data tabel di atas nilai-nilai yang diperoleh didistribusikan ke dalam 

rumus uji t dan diperoleh thitung  2,09 dan nilai ttabel 2,00 hal ini berarti thitung > ttabel, maka 

Ha yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar biologi siswa antara 

yang diajar melalui teknik jigsaw dengan teknik STAD diterima dan Ho yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar biologi siswa antara yang 

                                                                                                                                           
2 Lampiran 19 Perhitungan Uji Homogenitas Data, h. 116 
 
3 Lampiran 20 Perhitungan Uji Hipotesis Data, h. 118 
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diajar melalui teknik jigsaw dengan teknik STAD ditolak, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar biologi siswa antara yang diajar 

melalui teknik jigsaw dengan teknik STAD, sedangkan hasil perhitungan rata-rata 

(mean) peningkatan hasil belajar siswa antara kedua kelompok tersebut menunjukkan 

bahwa hasil belajar biologi siswa yang diajarkan dengan menggunakan teknik jigsaw 

lebih baik daripada hasil belajar biologi siswa yang diajarkan dengan menggunakan 

teknik STAD yaitu mean peningkatan hasil belajar siswa kelompok jigsaw 3,14 dan 

mean peningkatan hasil belajar siswa kelompok STAD 2,68. 

5.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata peningkatan hasil belajar 

biologi siswa kelas VIII-E yang diajarkan dengan menggunakan teknik jigsaw yaitu 

3,14 dan nilai rata-rata peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas VIII-C yang 

diajarkan dengan teknik STAD yaitu 2,68 dengan nilai thitung 2,09 dan nilai ttabel 2,00, 

hal ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar biologi siswa antara yang 

diajarkan melalui teknik jigsaw dengan teknik STAD, yaitu bahwa hasil belajar 

biologi siswa yang diajarkan melalui teknik jigsaw lebih baik dibandingkan dengan 

hasil belajar biologi siswa yang diajarkan dengan menggunakan teknik STAD. Hal ini 

dimungkinkan karena pendekatan pembelajaran kooperatif teknik jigsaw lebih 

banyak menekankan kepada tanggung jawab pribadi sebagai kelompok ahli yang 

harus menguasai dan mengajarkan serta memberikan pemahaman materi yang telah ia 

pelajari kepada teman kelompoknya yang lain sehingga setiap siswa mempunyai 

tanggung jawab agar setiap kelompoknya memahami materi secara keseluruhan, 
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sedangkan pada kelompok STAD tanggung jawab yang diberikan adalah memahami 

dan menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama.   

Namun pada dasarnya kedua teknik dari pendekatan pembelajaran kooperatif 

tersebut dapat merangsang siswa terlibat secara aktif untuk bekerjasama, berdiskusi 

dan saling membantu antar anggota kelompok dalam belajar sehingga mereka dapat 

mengkonstruk sendiri pemahaman mereka secara bersama-sama. Walaupun, masih 

terdapat siswa yang masih enggan terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil lembar observasi dan angket yang menunjukkan bahwa mereka 

menyukai kedua teknik pembelajaran ini namun belum terbiasa karena kedua teknik 

ini masih baru bagi mereka.  

Dalam kedua pembelajaran tersebut, siswa yang biasanya belajar secara 

individu, tanpa kompetisi dan penghargaan dicoba dikondisikan dengan adanya 

kompetisi dan penghargaan yang menjadi motivasi bagi keberhasilan belajar mereka, 

serta suasana pembelajaran dapat menjadi lebih hidup dan bervariasi. Kedua 

pembelajaran ini juga dapat menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang 

baik, karena siswa tidak cepat merasa bosan dalam belajar dan dapat meningkatkan 

rasa percaya diri tiap siswa karena siswa dilatih untuk aktif berpendapat, menghargai 

perbedaan pendapat dan termotivasi untuk meningkatkan prestasinya karena adanya 

persaingan dan penghargaan yang diberikan.  

Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Zuhriyah menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan 

teknik jigsaw lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang diajarkan 
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dengan menggunakan pembelajaran konvensional.4 Masturoh dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan teknik jigsaw memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk belajar lebih banyak dan lebih baik serta melalui pendekatan 

pembelajaran kooperatif teknik jigsaw ini siswa lebih aktif dalam belajar 

dibandingkan dengan model pembelajaran ekspositori.5 Sedangkan Daroni dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa dengan pendekatan pembelajaran kooperatif teknik 

jigsaw memiliki keuntungan dalam prestasi akademis, motivasi instrinsik dan 

keterampilan bekerjasama yang baik.6 Barokah Santoso menyatakan bahwa hasil 

belajar dengan pembelajaran teknik jigsaw lebih baik daripada pembelajaran biasa.7 

Predy Karuru menyimpulkan bahwa dengan menggunakan seting pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan minat dan proporsi jawaban benar dan 

hasil belajar siswa lebih baik dari pada dengan menggunakan metode atau seting 

pembelajaran ceramah atau teacher centered.8 

 

                                                 
4�Zuhriyah, Pengaruh Pembelajaran Cooperatif Learning Dengan Teknik Jigsaw Terhadap 

Hasil Belajar, (Skripsi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2005) 
 
5 Masturoh, Pengaruh Pembelajaran Cooperatif Learning Dengan model Jigsaw Terhadap 

Hasil Belajar Matematika, (Skripsi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2005) 
 
6 Daroni, Pembelajaran Kooperatif IPA di SLTP Melalui Model Jigsaw, Lembaran Ilmu 

Kependidikan Universitas Negeri Semarang, Th. XXXI- No. 2. (2002) 
 
7 Barokah Santoso, Cooperative Learning: Penerapan Teknik Jigsaw Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SLTP, Buletin Pelangi Pendidikan, vol. 1 No. 1, Tahun 1998 
� 
8 Predy Karuru, Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses dalam Setting Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa SLTP, 
http://depdiknas.go.id/Jurnal/2003/45/predy_Karuru.htm.(3 Januari 2006) � 

http://depdiknas.go.id/Jurnal/2003/45/predy_Karuru.htm.(3
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang diajarkan 

dengan  pendekatan pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) teknik 

jigsaw dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran kooperatif 

(Cooperative Learning) teknik STAD dalam pelajaran biologi dengan nilai 

thitung > ttabel yaitu 2,09 > 2,00. 

2. Perbedaan hasil belajar biologi siswa yang diajarkan dengan pendekatan 

pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) teknik jigsaw dapat terlihat 

dari jumlah gain yang diperoleh yaitu 103,5 dengan meannya 3,14  lebih baik 

daripada  jumlah gain kelompok yang diajarkan dengan pendekatan 

Cooperative Learning teknik STAD yaitu 88,5 dengan meannya 2,68. 

3. Pendekatan pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) teknik jigsaw 

dan STAD merupakan teknik pembelajaran yang baru bagi para siswa, namun 

dari hasil angket yang diberikan, siswa merasa kedua teknik pembelajaran 

tersebut cukup dapat membantu mereka dalam memahami pelajaran dan 

mereka cukup menyukai penerapan kedua teknik pembelajaran tersebut dalam 

pembelajaran biologi.  

4. Hasil observasi kedua teknik pembelajaran menunjukkan sikap siswa cukup 

baik pada ketiga aspek sikap yang diukur yaitu rasa ingin tahu, keberanian dan 

sifat menghargai.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Guru diharapkan mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk 

memilih metode ataupun teknik pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah pendekatan 

pembelajaran teknik jigsaw dan STAD dapat diterapkan serta memberikan 

hasil dan perbedaan yang lebih baik lagi pada topik maupun mata pelajaran 

yang lain dan meningkatkan motivasi belajar yang lebih baik lagi bagi siswa. 
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