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KATA PENGANTAR DEKAN 

Alhamdulillah, dan shalawat atas junjungan Nabi 

Muhammad SAW. sungguhpun produksi keilmuan dosen tidak 

akan pernah berakhir, setidaknya tuntasnya penulisan Buku Ajar 

dan Referensi oleh para dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Mataram ini merupakan satu bagian penting di tengah 

tuntutan akselerasi pengembangan kompetensi dosen, dan 

penguatan blanded learning sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 

saat ini. 

Penerbitan Buku Ajar dan Referensi melalui program 

Kompetisi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram 

tahun 2021 adalah upaya untuk diseminasi hasil-hasil dosen dan 

buku ajar yang selama ini belum memperoleh perhatian yang 

memadai. Sebagian besar hasil riset para dosen tersimpan di 

lemari, tanpa terpublish, sehingga tidak accessible secara luas, baik 

hardcopy maupun secara online. Demikian juga buku ajar, yang 

selama ini hanya digunakan secara terbatas di kelas, kini bisa 

diakses secara lebih luas, tidak hanya mahasiswa dan dosen 

FTK UIN Mataram, juga khalayak luar. Dengan demikian, 

kebutuhan pengembangan karir dosen dapat berjalan lebih 

cepat di satu sisi, dan peningkatan kualitas proses dan output 

pembelajaran di sisi lain.  

Kompetisi buku Referensi dan Buku Ajar pada tahun 

2021 berjumlah 95, masing-masing buku referensi 75 judul dan 

buku ajar 20 judul. Di samping itu, 95 buku tersebut juga 

memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2021 menghasilkan 

95 HKI dosen. 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2021 

berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, 

berspirit Horizon Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-

transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam Islamic 
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studies konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-teologis 

dengan metode humanities studies kontemporer seperti sosiologi, 

antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi 

dan juga dengan metode ilmu eksakta (natural scincies) yang 

berkarakter induktif-rasional. Buku yang dikompetisikan dan 

diterbitakan pada Tahun 2021 sejumlah 75 buku referensi dan 

20 buku ajar untuk kalangan dosen. Disamping kompetisi buku 

untuk dosen, FTK UIN Mataram juga menyelenggarakan 

kompetisi buku bagi mahasiswa. Ada 20 judul buku yang 

dikompetisikan dan telah disusun oleh mahasiswa. Hal ini 

tentunya menjadi suatu pencapaian yang patut untuk disyukuri 

dalam meningkatkan kemampuan literasi dan karya ilmiah 

semua civitas akademika UIN Mataram. 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan 

dan dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya, kepada 

penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan kompetisi buku 

tahun 2021, dan tak terlupakan juga editor dari dosen sebidang 

dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, perfomance buku tak 

akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih 

ada kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di 

‘ruang’ inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca.  

Semoga agenda ini menjadi amal jariyah dan hadirkan 

keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan ummat 

pada umumnya.    

.    

Mataram,  25 Oktober 2021  
         Dekan  

 
 
 
 

    
 Dr. Jumarim, M.H.I 

          NIP. 197612312005011006 
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PRAKATA PENULIS 

Pendidikan menjadi tumpuan harapan terwujudnya sumber daya 

yang bisa menyelesaikan semua persoalan kehidupan. Harapan itu akan 

bisa terwujud secara bertahap dan dengan tahapan-tahapan kegiatan 

yang jelas dan terukur.  

Ketika lulusan diharapkan menjadi manusia menguasai 

pengetahuan dan keterampilan sekaligus menjadi panutan dan penebar 

nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat, maka proses pembelajaran 

sebagai instrumen pendidikan harus diarahkan untuk itu. 

Persoalan yang muncul di kalangan pendidik ketika 

merencanakan proses pembelajaran menuju pencapaian harapan yang 

akan dituju adalah kurangnya pemahaman tentang model-model 

pembelajaran sekaligus keterampilan mengimplementasikan model 

pembelajaran dalam perangkat pembelajaran dan instrumen 

penilaiannya. 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Berkat karunia-Nya, 

buku ini diharapkan membantu pendidik atau juga peneliti dalam 

memahami konsep pembelajaran kooperaif, mengembangkan 

perangkatnya, sekaligus mengembangkan instrument untuk mengukur 

kualitas proses dan hasil belajar. Buku ini ditulis berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Semoga buku ini menjadi refensi 

penting bagi berbagai kalangan yang terlibat dalam dunia pendidikan. 

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi 

tersusunnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat. Amiin.  

 

 Terima Kasih.  

Mataram,September  2021 

                                                             Penulis, 
 

 

         Yusuf 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan dewasa ini dihadapkan pada tantangan tujuan yang 
semakin canggih, semakin meningkat baik ragam, lebih-lebih 
kualitasnya1,2. Di sisi lain, berdasarkan hasil evaluasi siswa belum 
mencapai kemampuan yang diharapkan3 Siswa hanya tahu banyak fakta 
tetapi kurang mampu memanfaatkannya secara efektif4. Sementara itu, 
pemerintah dan masyarakat berharap agar lulusan dapat menjadi 
pemimpin, manajer, inovator, operator yang efektif dan yang mampu 
beradaptasi dengan perubahan. 

Banyak jalur pendidikan yang diupayakan, baik oleh pemerintah 
berupa sekolah umum maupun yang dikembangkan oleh masyarakat, 
misalnya sekolah yang dikembangkan di dalam pondok-pondok 
pesantren. Seluruh jalur pendidikan yang dikembangkan pada 
hakikatnya mempunyai tuntutan dan tanggung jawab moral yang sama 
terhadap lulusan. 

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tidak sedikit pesantren 
menerapkan pendidikan dengan sistem madrasah, dan kini terus 
berkembang sejalan dengan perkembangan sosial yang ada. Sejak tahun 
1970-an sejumlah pesantren bahkan membuka sekolah-sekolah umum 
yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Hal ini terjadi karena adanya 
kesadaran di lingkungan pengasuh pesantren, bahwa tidak semua 
alumni pondok pesantren ingin menjadi ulama, ustaz, ataupun dai. 
Mereka justru kebanyakan ingin menjadi warga biasa, yang tidak 
terlepas dari kebutuhan melanjutkan pendidikan dan mencari 
pekerjaan yang tentu saja memerlukan pengetahuan dan keterampilan 
tertentu. Bahkan sejak tahun 1970-an banyak pesantren memberikan 

                                                             
1 Ali Sadikin and Afreni Hamidah, “Pembelajaran Daring Di Tengah Wabah Covid-19,” 

BIODIK 6, no. 2 (June 30, 2020): 109–19, https://doi.org/10.22437/bio.v6i2.9759. 
2 BSNP, Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI. Versi 1.0 (Jakarta: Depdiknas, 2010). 
3 Kharisma Noviana and Budi Murtiyasa, “Kemampuan [Iterasi Matematika Berorientasi 

PISA Konten Quantity Pada Siswa SMP,” JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan 
Matematika) 4, no. 2 (2020), https://doi.org/10.33603/jnpm.v4i1.2830. 

4 OECD, Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools 
(OECD, 2012), https://doi.org/10.1787/9789264130852-en. 
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pembekalan dan keterampilan ekonomi bagi santrinya, serta terlibat 
dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi rakyat di lingkungannya5. 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memberi 
pembelajaran agama Islam. Tujuannya tidak semata-mata memperkaya 
pikiran santri atau siswa dengan teks-teks dan penjelasan-penjelasan 
yang Islami, tetapi juga untuk meninggikan moral, melatih dan 
mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan 
kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah-laku yang jujur dan 
bermoral, dan menyiapkan murid untuk hidup sederhana dan bersih 
hati6,7. 

Dari uarian di atas, jelas bahwa pendidikan pada madrasah aliyah 
di pondok pesantren dihadapkan pada dua tuntutan. Di satu sisi, 
lulusan harus dipersiapkan dengan kemampuan akademis yang 
memadai agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, 
di sisi lain lulusan dituntut harus mempunyai moralitas yang tinggi atau 
berakhlak mulia sesuai dengan tuntutan qur’an dan sunnah Rasulullah 
agar nantinya setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi contoh dan 
teladan yang baik bagi masyarakat. Bahkan jauh dari itu, lulusan 
diharapkan bisa menjadi seorang dai yang akan menyebarkan nilai-nilai 
Ilahiyah kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut Lederman and 
Abell8 kurikulum biologi pada sekolah menengah dipengaruhi oleh 
perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dalam populasi 
siswa sekolah menengah, penelitian dalam pendidikan sains dalam 
biologi, dan teori pembelajaran dan pedagogi. Semua perubahan ini 
memerlukan modifikasi dalam pendidikan guru. 

Kemampuan akademis yang diharapkan adalah sama dengan 
yang dituntut pada sekolah umum, meliputi kemampuan bidang umum 
antara lain biologi, fisika, kimia, matematika dan sebagainya dan 

                                                             
5 Abdurrachman Mas’ud et al., eds., Dinamika Pesantren Dan Madrasah, Cet. 1 (Semarang: 
Kerjasama Fakultas Tarbiyah, IAIN Walisongo dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
2002). 
6 Cholil, “Relevansi Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional Dalam Era Modernisasi,” 
JURNAL TARBAWI 3, no. 1 (2017). 
7 Zainal Alim, “Pergeseran Orientasi Kelembagaan Pesantren Di Madura Dalam 
Perspektif Kiai Bangkalan,” Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education 
Studies) 4, no. 2 (November 2, 2016): 249, https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.249-
270. 
8 Norman G. Lederman and Sandra K. Abell, eds., Handbook of Research on Science 
Education, Volume II, 0 ed. (Routledge, 2014), https://doi.org/10.4324/9780203097267. 
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ditambah dengan kemampuan akademis bidang agama Islam dan 
kepondokan antara lain aqidah akhlaq, fiqih, ilmu hadis, dan 
sebagainya. Tuntutan akademis bidang agama islam dan kepondokan 
inilah yang membedakan pendidikan pada madrasah aliyah pada 
pondok pesantren dengan bidang akademis pada sekolah umum. 
Sedangkan tuntutan moralitas atau akhlak mulia antara lain; sikap 
menghormati dan menghargai sesama manusia, menghargai pendapat 
orang lain, menghargai adanya perbedaan antar pribadi dalam segala 
aspek, demokratis, dan sikap-sikap positif lainnya. Dengan demikian, 
upaya inovasi pembelajaran yang mengarah kepada pencapaian kedua 
tujuan tersebut mutlak diperlukan pada madrasah pondok pesantren. 

Ada beberapa alasan mendasar mengapa inovasi pendidikan 
pesantren terasa urgen dan mendesak untuk dilakukan. Dalam kaitan 
ini Sudirman Tebba, seorang peneliti pesantren yang dikutip dalam 
Magfurin (2002) mengemukakan alasannya, yaitu (a) Pondok pesantren 
sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial dirasakan oleh banyak 
pihak memiliki potensi besar untuk memberikan sumbangan 
pemikiran dalam bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat, 
(b) Jumlah pesantren potensial terbukti pula melaksanakan usaha 
kreatif yang bersifat rintisan. Upaya inovasi pembelajaran dalam 
lingkup madrasah pondok pesantren perlu dikembangkan sambil terus 
melakukan upaya pembenahan terhadap masalah utama yang dihadapi 
pesantren, baik yang bersifat internal maupun yang eksternal9. 

Jika ditelaah lebih mendalam pembelajaran yang dilakukan pada 
madarasah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat, 
berdasarkan pengamatan, masih kurang kesesuaian pembelajaran yang 
dilakukan dengan dualisme tuntutan pendidikan. Pembelajaran bidang-
bidang akademis masih dilakukan secara konvensional yang hanya 
membuahkan kemampuan yang bersifat kognitif semata bagi siswa. 
Padahal salah satu titik tumpu untuk mencapai dualisme tuntutan di 
atas adalah melalui pembelajaran bidang akademis tersebut. Pola 
pembelajaran yang ada menuntut siswa berakhlak mulia atau 
bermoralitas tinggi hanya melalui penanaman pengetahuan atau 
pengkajian terhadap ayat-ayat Allah yang terdapat dalam al-Quran dan 
hadis pada hampir seluruh bidang keagamaan atau kepondokan seperti 
mata pelajaran aqidah akhlak, fiqih, ilmu hadis, dan sebagainya. 

                                                             
9 Mas’ud et al., Dinamika Pesantren Dan Madrasah. 
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Jika dianalisis lebih mendalam, bahwa hampir semua sikap positif 
yang terkandung dalam istilah “akhlak mulia” atau “bermoral” adalah 
sama halnya dengan keterampilan. Keterampilan tersebut agar bisa 
mendarah daging pada peserta didik harus dilatihkan secara terus-
menerus dan terintegrasi pada semua hidang studi. Jadi tidak cukup 
dengan pemahaman dan pengkajian saja yang, akan membuahkan hasil 
yang sifatnya kognitif bagi siswa.  

Pada Madrasah Aliyah Ponpes Nurul Haramain Putri NW 
Narmada, sebagaimana sekolah menengah umum, pembelajaran IPA, 
khususnya biologi disesuaikan dengan kurikulum IPA biologi yang 
berlaku, baik tujuan maupun struktur materi. Tetapi pembelajaran 
biologi hanya terbatas pada produk atau fakta, konsep dan teori saja. 
Padahal IPA itu sendiri terdiri dari tiga komponen yaitu produk, 
proses, dan sikap.  

Adanya pola pembelajaran yang dilakukan pada Madrasah Aliyah 
Pondok Pesantren Nurul Haramain tersebut, di antaranya disebabkan 
karena kurangya pengetahuan dan pengalaman guru terhadap model 
pembelajaran yang tepat, dan kurang tersedianya perangkat 
pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran dan perangkat 
pembelajaran yang dimaksud adalah, yang bisa meningkatkan 
kemampuan akademik, melatihkan keterampilan berbicara, sekaligus 
menanamkan moralitas kepada siswa. Secara teoritis, untuk mengatasi 
permasalahan tersebut di antaranya dengan mengembangkan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.  

Beban yang diemban oleh sekolah, dalam hal ini adalah guru 
sangat berat, karena gurulah yang berada pada garis depan dalam 
membentuk pribadi anak didik. Dengan demikian penyelenggaraan 
pembelajaran perlu dikembangkan agar dapat menjadi lebih responsif 
terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan yang akan dihadapi di 
dunia kerja di masa mendatang. Salah satu aspek penting yang 
dikembangan guru adalah perangkat pembelajaran. 

Tersedianya perangkat pembelajaran merupakan salah satu 
faktor yang dapat menunjang proses pembelajaran berjalan dengan 
baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Oktaviani, dkk.10, bahwa perangkat pembelajaran 

                                                             
10 Hesti Oktaviani et al., “The Model of Virtual Learning Approach at MI Ma’arif NU 

Limbangan,” Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 15, no. 1 (May 19, 2020): 99, 
https://doi.org/10.21043/edukasia.v15i1.6787. 
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memberikan kemudahan dan dapat membantu guru dalam 
mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. 
Perangkat ini menyediakan sejumlah strategi untuk mendorong siswa 
menggunakan gaya-gaya belajar berbeda. Sehingga dengan 
perencanaan yang seksama, kebutuhan untuk seluruh siswa dapat 
dipenuhi dalam kelas Sains. 

Berdasarkan hasil pengamatan, dalam kegiatan pembelajaran 
biologi yang ada pada madrasah aliyah di beberapa pondok pesantren 
di Kabupaten Lombok Barat selama ini sebenarnya guru bidang studi 
biologi sudah menerapkan pembelajaran berkelompok untuk 
menyampaikan konsep-konsep biologi. Beberapa tugas yang harus 
dikerjakan siswa secara kelompok seperti mengerjakan praktikum di 
laboratorium, tugas mengerjakan soal-soal latihan, tugas membaca, dan 
masih banyak lagi tugas lainnya. Tetapi kalau dicermati, kegiatan 
kelompok tersebut bukan pembelajaran kooperatif. Tujuan dari kerja 
kelompok hanya menyelesaikan tugas. Kegiatan pembelajaran tersebut 
biasanya hanya didominasi oleh siswa yang pandai, sementara siswa 
yang kemampuannya rendah kurang berperan dalam mengerjakan 
tugas kelompok. Di samping itu juga siswa tidak dilatihkan untuk 
bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. 
Akibat cara kerja kelompok seperti ini menyebabkan siswa yang 
kemampuannya kurang memperoleh hasil belajar biologi yang tetap 
rendah dan adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara hasil belajar 
siswa yang pandai dengan hasil belajar siswa yang kurang pandai. 

Sebagai bagian dari upaya menyikapi adanya dualisme tuntutan 
pendidikan dan kenyataan yang terjadi pada Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren Nurul Haramain Putri tersebut, maka salah satu yang perlu 
dilakukan antara lain berupa pengembangan perangkat pembelajaran. 
Dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang diperlukan saat 
ini adalah pembelajaran yang inovatif dan kreatif yaitu antara lain 
mengembangkan pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw.  

Dewasa ini telah banyak digunakan model pembelajaran 
kooperatif. Bahkan pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu 
model pembelajaran yang banyak dikembangkan. Beberapa ahli 
menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tidak hanya unggul 
dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep, tetapi juga 
membantu siswa menumbuhkan kemampuan kerja sama, berpikir 
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kritis dan mengembangkan sikap sosial siswa11,12. Di samping itu, 
keterampilan kooperatif menjadi semakin penting untuk keberhasilan 
dalam menghadapi tuntutan lapangan kerja yang sekarang ini 
berorientasi pada kerja sama dalam tim13. Karena pentingnya interaksi 
dalam tim, maka penerapan strategi pembelajaran kooperatif dalam 
pendidikan menjadi lebih penting lagi. 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat bermacam-macam tipe, 
salah satunya adalah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Lie A.14 
menyatakan bahwa, jigsaw merupakan salah satu tipe metode 
pembelajaran kooperatif yang fleksibel. Sejumlah riset telah banyak 
dilakukan berkaitan dengan pembelajaran kooperatif dengan dasar 
jigsaw. Riset tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa siswa yang 
terlibat dalam pembelajaran semacam itu memperoleh prestasi yang 
lebih baik, dan mempunyai sikap yang lebih baik pula terhadap 
pembelajaran15. 

Dari uraian di atas, perlu untuk melakukan penelitian dengan 
mengembangkan perangkat pembelajaran yang bercirikan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sebagai salah satu alternatif dalam 
mengatasi permasalahan pembelajaran biologi pada Madrasah Aliyah 
Ponpes Nurul Haramain Putri NW Narmada. Penelitian ini berjudul 
‘Kualitas Proses dan Hasil Belajar Biologi Melalui Pengajaran dengan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Madrasah Aliyah 
Ponpes Nurul Haramain Lombok Barat NTB.” 

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan ini adalah 
mengembangkan perangkat pembelajaran yang berorientasi pada 

                                                             
11 Tashi Dendup and Angkana Onthanee, “Effectiveness of Cooperative Learning on 
English Communicative Ability of 4th Grade Students in Bhutan,” International Journal of 
Instruction 13, no. 1 (January 3, 2020): 255–66, https://doi.org/10.29333/iji.2020.13117a. 
12 Marcel Bassachs et al., “Interdisciplinary Cooperative Educational Approaches to 
Foster Knowledge and Competences for Sustainable Development,” Sustainability 12, 
no. 20 (October 18, 2020): 8624, https://doi.org/10.3390/su12208624. 
13 Van Dat Tran, “Theoretical Perspectives Underlying the Application of Cooperative 
Learning in Classrooms,” International Journal of Higher Education 2, no. 4 (October 18, 
2013): p101, https://doi.org/10.5430/ijhe.v2n4p101. 
14 Anita Lie, Jigsaw: A Cooperative Learning Method for the Reading Class (Waco, Texas: Phi 
Delta Kappa Society, 1994). 
15 Yuliana Putri Susanti and Adaninggar Septi Subekti, “Jigsaw Strategy for Cooperative 

Learning in an English Reading Class: Teacher’s and Students’ Beliefs,” Pedagogy : Journal 
of English Language Teaching 8, no. 2 (November 17, 2020): 102, 
https://doi.org/10.32332/pedagogy.v8i2.2274. 
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model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, yang meliputi; Materi Ajar, 
Rencana pelaksanaan pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa, dan 
Instrumen Tes Hasil Belajar.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 
kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil belajar biologi siswa 
melalui pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw pada Madrasah Aliyah Ponpes Nurul Haramain Lombok Barat” 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci dalam pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1) Bagaimanakah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw? 
2) Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw? 

3) Bagaimanakah aktivitas guru dalam pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw? 

4) Bagaimanakah keterampilan kooperatif siswa dalam pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw? 

5) Bagaimanakah respon siswa terhadap penerapan perangkat 

pembelajaran dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 

6) Bagaimanakah kesan guru terhadap penerapan perangkat 

pembelajaran dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang 

diterapkan? 

7) Bagaimanakah hasil belajar siswa berupa produk dan proses pada 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 

C. TUJUAN, ASUMSI, PEMBATASAN PENELITIAN, DAN 
PENJELASAN ISTILAH 

1. Tujuan Umum 

a. Mengembangkan perangkat pembelajaran Biologi SMA/MA 
yang bercirikan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 
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b. Mengetahui kualitas proses dan hasil belajar biologi siswa 
melalui penerapan perangkat dan model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan umum penelitian nomor dua dapat dirinci menjadi 
tujuan khusus sebagai berikut: 
a. Mendeskripsikan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 
b. Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. 

c. Mendeskripsikan aktivitas guru dalam pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. 

d. Mendeskripsikan keterampilan kooperatif yang dilakukan 

siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

e. Mendeskripsikan respon siswa terhadap penerapan perangkat 

pembelajaran dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

f. Mendeskripsikan kesan guru terhadap perangkat 

pembelajaran dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

yang diterapkan. 

g. Mendeskripsikan hasil belajar siswa berupa produk dan proses 
pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

3. Asumsi 

a. Siswa yang menjadi subjek penelitian mempunyai ciri 
perkembangan pribadi yang setara. 

b. Adanya pengamat selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

tidak menimbulkan pengaruh psikologis yang berarti terhadap 

guru mitra dan siswa. 

c. Siswa bekerja secara mandiri dan sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan soal tes hasil belajar. 

d. Siswa dalam mengisi angket respon siswa sesuai dengan 

pendapatnya sendiri. 

e. Pengamat dalam memberikan penilaian bersifat objektif. 
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f. Pembatasan Penelitian 

g. Sasaran penelitian terbatas pada siswa MA kelas X Ponpes 

Nurul Haramain Putri NW Narmada dan siswa MA kelas X 

Ponpes Darun Najah Duman, kabupaten Lombok Barat. 

h. Model pembelajaran kooperatif yang diterapkan adalah 

kooperatif tipe jigsaw. 

i. Keterampilan kooperatif yang dilatihkan, yaitu menghargai 

kontribusi, mengambil giliran dan berbagi tugas, mengajukan 

pertanyaan, mendengarkan secara aktif, dan memeriksa 

ketepatan. 

j. Pokok bahasan yang digunakan adalah Aksi Interaksi, kelas X 
semester 2. 

4. Penjelasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam judul dan pertanyaan 
penelitian, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut. 

a. Kualitas proses pembelajaran adalah kualitas pelaksanaan 
pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw yang dideskripsikan melalui (1) 
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw; (2) aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw; (3) aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw; (4) keterampilan kooperatif siswa dalam 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw; dan (5) respon siswa dan 
kesan guru terhadap pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

b. Kualitas hasil belajar merupakan gambaran ketuntasan belajar 

siswa yang meliputi ketuntasan terhadap indikator, ketuntasan 

individual, dan ketuntasan klasikal yang dianalisis dari skor hasil 

tes siswa. 

c. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yaitu model pembelajaran 

yang menuntut siswa belajar secara kelompok dengan anggota 

4 sampai 6 orang siswa yang mempunyai kemampuan 

heterogen. Dalam penelitian ini, satu kelompok terdiri dari lima 

sampai enam orang yang merupakan campuran antara siswi 
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yang mempunyai kemampuan beragam. Masing-masing 

anggota kelompok asal bertemu dalam kelompok ahli untuk 

membahas materi yang ditugaskan pada masing-masing 

anggota kelompok. Setelah pembahasan selesai kemudian 

kembali ke kelompok asal dan menjelaskan pada teman 

sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan materi. 

d. Perangkat pembelajaran adalah sekumpulan sumber belajar yang 
terdiri dari; materi ajar, lembar kegiatan siswa, rencana 
pelaksanaan pembelajaran, instrumen tes hasil belajar, dan 
lembar panduan pembelajaran bercirikan model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw bagi guru. 

D. METODOLOGI 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Disebut 

penelitian pengembangan karena mengembangkan perangkat 

pembelajaran biologi kelas X MA bercirikan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan meliputi; materi ajar, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, lembar kegiatan siswa, dan buku panduan guru. 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dua sekolah yang berbeda 

yaitu: Siswa kelas X Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darun 

Najah Duman-Narmada untuk ujicoba I. Siswa kelas X Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren Nurul Haramaian Putri NW Narmada 

untuk ujicoba II (real teaching). 

Ujicoba I dilakukan pada Madrasah Aliyah Ponpes Darun 

Najah Duman-Narmada, dengan pertimbangan sebagai berikut. 

a. Kedua Madrasah Aliyah tersebut berada pada satu wilayah 

kecamatan. 

b. Siswa dalam kelompok kelas putri. 
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c. Keterbukaan Kepala Madrasah dan dewan guru untuk 

menerima inovasi dalam proses pembelajaran yang sifatnya 

konstruktif. 

3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan definisi operasionalnya sebagai berikut. 

a. Kemampuan guru mengelola pembelajaran adalah skor yang diperoleh 

guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi 

persiapan, pendahuluan, kegiatan inti, penutup, pengelolaan 

waktu, dan pengelolaan kelas yang diukur dengan instrumen 

lembar observasi kemampuan guru (Instrumen-1). 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah 

banyaknya aktivitas yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran dan diamati dengan instrumen lembar observasi 

aktivitas siswa (Instrumen-2). Aktivitas siswa yang dimaksud 

meliputi mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru 

atau teman, membaca LKS, materi ajar dan menulis yang 

relevan, mengerjakan LKS pada kelompok ahli, berlatih 

melakukan keterampilan kooperatif, dan mempresentasikan 

hasil kerja kelompok. 

c. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

adalah sejumlah keterlibatan guru selama proses pembelajaran 

yang diamati dengan instrumen lembar observasi aktivitas guru 

dalam mengelola pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

(Instrumen-2). Aktivitas guru yang dimaksud meliputi 

menyampaikan tujuan pembelajaran/memotivasi siswa, 

menyajikan informasi tentang materi pelajaran, 

mendorong/melatihkan keterampilan kooperatif pada siswa, 

dan mengelola kegiatan pembelajaran sesuai kaidah 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

d. Keterampilan kooperatif siswa sejumlah aktivitas siswa yang 

bercirikan kooperatif yaitu, menghargai kontribusi, mengambil 

giliran dan berbagi tugas, mengajukan pertanyaan, 
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mendengarkan dengan aktif, dan memeriksa ketepatan yang 

diamati dengan instrumen lembar observasi keterampilan 

kooperatif siswa (Instrumen-3).  

e. Respon siswa adalah pendapat/penilaian siswa terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Respon siswa ini diukur 

dengan cara mengisi angket setelah kegiatan pembelajaran 

dengan instrumen angket respon siswa (Instrumen 04). 

Komponen yang dimaksud meliputi: materi ajar siswa, LKS, 

media belajarnya, suasana kelas, dan cara guru mengajar. Dalam 

hal ini siswa berpendapat apakah siswa merasa senang atau 

tidak dalam kegiatan pembelajaran, merupakan hal baru atau 

tidak. 

f. Kesan guru adalah tanggapan atau penilaian guru terhadap 

penerapan perangkat pembelajaran dan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dan diukur dengan Instrumen Kesan 

Guru. (Instrumen-5) 

g. Hasil belajar siswa adalah skor yang diperoleh siswa dari tes hasil 

belajar berupa tes hasil belajar produk dan tes hasil belajar 

proses yang diukur dengan instrumen tes hasil belajar 

(Instrumen-6 dan Instrumen-7). 

4. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama 

adalah tahap pengembangan perangkat, dan tahap kedua adalah 

tahap pembelajaran nyata. 

a. Tahap Pengembangan Perangkat 

Pengembangan perangkat pembelajaran dalam penelitian 

ini, mengikuti model pengembangan Kemp et al. (1994). Model 

Kemp merupakan suatu lingkaran yang kontinum. Setiap unsur 

pengembangan berhubungan secara langsung dengan aktivitas 

revisi. Pengembangan perangkat dapat dimulai dari unsur yang 

manapun di dalam siklus itu. Sesuai dengan kurikulum 2013 yang 

berorientasi pada kompetensi. Pengembangan dalam penelitian ini 

dimulai dari tujuan dan berakhir pada evaluasi. 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi kesembilan unsur 

yang terdapat pada model pemgembangan Kemp et al.16, yaitu (1) 

Instructional Problems, (2) Learner Characteristics, (3) Task Analysis, (4) 

Instructional Objectives, (5) Content Sequencing, (6) Instructional Strategies, 

(7) Instructional Delivery, (8) Evaluation Instrumens, dan (9) Instructional 

Resources.   

Urutan langkah pengembangan perangkat pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang betul-

betul dilakukan dalam penelitian ini, dideskripsikan pada diagram 

alur pada Gambar 1.1 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Kemp, Morisson, and Steven, Designing Effective Instruction (New York: Macmillan 
College Publishing Company, 1994). 
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Gambar 1.1. Diagram Alir Rancangan Pengembangan Perangkat 
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1) Analisis Tujuan 

Tujuan analisis ini adalah untuk menetapkan arah dasar yang 

dibutuhkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Dari 

arah dasar ini lalu disusun alternatif pembelajaran yang sesuai. 

Dalam melaksanakan analisis tujuan, ditinjau dari aspek 

kurikulum. 

Sesuai dengan Kurikulum 2013, tujuan mata pelajaran biologi 

adalah agar peserta didik mampu; 

a) Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari 

keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis 
dan dapat bekerjasama dengan orang lain.  

c) Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan 
menguji hipotesis melalui percobaan, serta 
mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. 

d) Mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif,  dan 
deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi  

e) Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan 
saling keterkaitannya dengan IPA lainnya serta 
mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya 
diri 

f) Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan 
karya teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan 
manusia 

g) Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Kompetensi dasar yang dikembangkan perangkat 

pembelajarannya dalam penelitian ini adalah: 

Komptensi Inti: 
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4.  Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, 

perubahan materi dan energi  serta peranan manusia dalam 

keseimbangan ekosistem.  

Komptensi Dasar: 

4.1. Mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam aliran 

energi dan daur biogeokimia serta pemanfaatan 

komponen ekosistem bagi kehidupan 

4.2. Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan  manusia dengan 

masalah perusakan/pencemaran lingkungan dan pelestarian 

lingkungan 

Berdasarkan tujuan tersebut, bahwa pembelajaran yang sesuai 

adalah pembelajaran secara berkelompok yang berbasis pada 

keterampilan proses dan aktivitas siswa yang berorientasi 

pemecahan masalah berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan 

menggunakan metode ilmiah untuk memahami prinsip dan pola 

interaksi dalam ekosistem. Inti penekanan tujuan tersebut adalah 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan berpikir kritis siswa, serta 

sharing pendapat melalui diskusi. Karena keterbatasan alat dan 

bahan untuk melakukan percobaan, maka pembelajaran yang 

berorientasi pemecahan masalah berdasarkan perencanaan dan 

percobaan tidak dapat dilakukan pada Madrasah Aliyah NW. 

Pembelajaran yang mungkin dilakukan adalah pembelajaran yang 

berorientasi pemecahan masalah berdasarkan hasil pengamatan dan 

diskusi kelompok yang identik dengan model pembelajaran 

kooperatif. 

Dipilihnya pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk 

pembelajaran pokok bahasan Aksi Interaksi ditinjau dari segi 

struktur isi, karena pada pokok bahasan ini terdiri dari sub-sub 

pokok bahasan yang antara masing-masing subpokok bahasan 

relatif tidak merupakan suatu prasarat untuk pokok bahasan yang 

lain. 
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2) Analisis karakteristik siswa 

Analisis siswa merupakan telaah karakteristik siswa yang 

meliputi tingkat perkembangan kognitif, kemampuan, latar 

belakang pengetahuan, dan latar belakang sosial budaya siswa. 

Dari hasil analisis ini nantinya dijadikan kerangka acuan dalam 

menyusun materi pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah siswi 

Madrasah Aliyah kelas X dengan kisaran usia 15-17 tahun, maka 

menurut teori Piaget siswa pada kemlompok usia seperti itu berada 

dalam tahap operasi formal atau mereka telah mampu untuk 

berfikir abstrak. Jadi pada tahap ini para siswa sudah mampu 

menyelesaikan masalah dengan cara yang  lebih baik dan kompleks 

daripada anak yang masih berada dalam tahap operasional 

konkrit17. 

Siswa kelas X MA yang menjadi subjek penelitian 60%-nya 

berasal dari MTs baik negeri maupuan swasta dan 40%-nya berasal 

dari SMP/MTs. Dengan demikian, siswa mempunyai latar 

belakang pengetahuan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru bidang studi biologi, bahwa rata-rata nilai 

biologi untuk tiga kali tes formatif pada semester I adalah 6.7 

untuk pengetahuan produk. 

 Siswa juga berbeda dalam sosiokultur. Dari buku induk 

siswa baru terlihat bahwa siswa berasal dari empat jenis latar 

belakang keluarga yaitu, pegawai negeri sipil, petani, buruh 

(termasuk tenaga kerja di luar negeri), nelayan, dan wiraswasta. 

Keseluruhan siswa berasal dari empat suku yaitu suku Sasak atau 

Lombok yang mendominasi, suku Sumbawa, dan suku Bima. 

Dengan adanya perbedaan latar belakang pengetahuan, 

kemampuan, latar belakang keluarga, dan suku dalam kelompok 

siswa yang mempunyai tingkat perkembangan kognitif yang relatif 

sama, maka penting diadakannya pembelajaran yang berorientasi 

                                                             
17 Robert E. Slavin, Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice, 2nd ed (Boston: 
Allyn and Bacon, 1995). 
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pada kerja sama antar siswa untuk mengembangkan sikap saling 

menghargai dan menerima perbedaan. Dalam hal ini pembelajaran 

yang berorientasi model pembelajaran kooperatif sangat 

diperlukan.  

3) Analisis Tugas 

Analisis tugas merupakan pemahaman tugas dalam 

pembelajaran yang dilakukan untuk mengidentifikasi struktur 

pokok bahasan yang dipilih. Dalam hal ini adalah pokok bahasan 

Aksi Interaksi.  Analisis tugas digunakan untuk merinci isi mata 

ajar dalam bentuk garis-garis besar isi pokok bahasan. Analisis 

tugas pada pokok bahasan Aksi Interaksi meliputi analisis isi 

pelajaran dan analisis konsep. Hasil akhir dari analisis tugas adalah 

tertuang dalam “materi ajar dan lembar kegiatan siswa” sebagai 

perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian. 

Analisis tugas yang diimplementasikan dalam materi ajar dan 

LKS ini, peneliti berpedoman pada kurikulum yang berlaku. 

a) Analisis isi 

Berdasarkan komptensi dasar nomor 4.1 dan 4.2. pada 

standari isi mata pelajaran biologi, dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

Pokok Bahasan: Aksi dan Interaksi 

(1) Sub Pokok Bahasan: Interaksi menunjukkan hubungan saling 

mempengaruhi yang dinamik antar faktor biotik, antara faktor 

biotik dan abiotik dalam eksosistem, 

(a) Pola-pola interaksi yang melibatkan faktor-faktor biotik, 

rantai makanan, aliran energi, dan siklus biogeokimia 

berlangsung pada tingkat individu, populasi, dan 

komunitas. 

o Mengamati hubungan biotik-abiotik, rantai makanan, 

jaring-jaring makanan di lingkungan sekolah dengan 

menggunakan lembar observasi. 
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o Dijelaskan dengan menggunakan charta siklus 

biogeokimia dalam suatu ekosistem misalnya siklus 

nitrogen, siklus karbon, dan siklus air. 

(b) Dalam interaksinya komunitas mengalami pertumbuhan 

yang dinamik, sehingga tercapai klimaks. 

o Mendiskusikan suksesi komunitas sampai mencapai 

klimaks melalui berbagai model pertumbuhan. 

(c) Hubungan antara komunitas dengan lingkungan 

membentuk berbagai macam ekosistem. 

o Mengadakan studi lapangan ke suatu ekosistem khas 

(misalnya kolam). Diidentifikasikan komunitas di 

dalamnya dan dipelajari keterkaitan satu sama lainnya. 

(2) Berdasarkan hasil pengamatan berbagai populasi dalam suatu 

komunitas, peranan populasi dalam ekosistem, serta faktor-

faktor abiotik, mendiskusikan berbagai macam ekosistem. 

Dari isi pokok bahasan tersebut dapat dianalisis struktur 

isinya yang meliputi fakta, konsep, dan prinsip. Untuk setiap 

subpokok bahasan pada Aksi Interaksi, hasil analisis struktur 

isinya adalah sebagai berikut. 

(1) Subpokok bahasan: Pola-pola interaksi yang melibatkan faktor 

biotik-abiotik, rantai makanan, aliran energi, dan siklus 

biogeokimia berlangsung pada tingkat individu, populasi, dan 

komunitas. 

Fakta: 

o Organisme hidup selalu membutuhkan organisme lain dan 

lingkungan hidupnya. 

o Dalam ekosistem terjadi rantai makanan, pengalihan energi, 

dan siklus biogeokimia. 

o Tumbuhan hijau merupakan produsen utama dalam 

ekosistem. 

o Salah satu cara suatu komunitas berinteraksi adalah dengan 

peristiwa makan dan dimakan. 

o Sumber energi utama dalam ekosistem adalah matahari. 
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o Organisme pada tingkat trofik pertama biasanya melimpah, 

sedangkan pada tingkat trofik kedua dan seterusnya semakin 

berkurang. 

o Tidak ada pemanfaatan energi secara efisien dalam 

ekosistem. 

o Tubuh makhluk hidup tersusun atas materi dasar yang 

berupa unsur yang terdapat dalam senyawa kimia. 

Konsep: 

o Produsen 

o Konsumen  

o Herbivor  

o Karnivor 

o Omnivor 

o Pemangsa  

o Saprofit 

o Piramida ekologi 

Prinsip: 

o Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya 

dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan 

dan dimakan. 

o Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan 

bentuk energi satu ke bentuk energi lain dimulai dari 

matahari lalu ke produsen, konsumen, sampai ke saproba 

dalam tanah. 

o Siklus biogeokimia tidak hanya melalui organisme, tetapi 

juga melibatkan reaksi-rekasi kimia dalam lingkungan 

abiotik. 

(2) Subpokok bahasan: Dalam interaksinya, komunitas mengalami 

pertumbuhan yang dinamik sehingga tercapai klimaks dengan 

berbagai model pertumbuhan. 

Fakta: 

o Ekosistem selalu mengalami perubahan. 
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o Ekosistem dapat mengalami gangguan baik oleh alam 

maupun oleh manusia. 

o Gangguan alami antara lain; tanah longsor, kebakaran hutan, 

letusan gunung berapi, endapan lumpur di muara sungai, 

dan endapan pasir di pantai. 

o Gangguan manusia antara lain; penambangan timah, 

batubara, dan minyak bumi. 

Konsep: 

o Ekosistem klimaks 

o Gangguan alami 

o Gangguan oleh manusia 

o Vegetasi perintis 

o Ekosistem seimbang (homeostatis) 

Prinsip 

o Suksesi primer terjadi jika komunitas asal terganggu, yang 

mengakibatkan hilangnya komunitas asal secara total hingga 

di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. 

o Suksesi sekunder terjadi jika suatu komunitas mengalami 

gangguan, dan gangguan tersebut tidak merusak secara total 

tempat tumbuh organisme, sehingga dalam komunitas 

tersebut, substrat lama dalam kehidupan masih ada. 

(3) Subpokok bahasan: Hubungan antara komunitas dengan 

lingkungannya membentuk berbagai macam ekosistem. 

Fakta: 

o Ekosistem terbentuk dari komponen biotik dan abiotik. 

o Organisme hidup yang telah mati akan diuraikan oleh 

organisme pengurai. 

o Organisme dalam ekosistem mempunyai cara hidup yang 

berbeda-beda. 

o Habitat laut mempunyai salinitas yang tinggi. 

o Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan 

yang cocok. 

Konsep: 
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o Bioma 

o Habitat  

o Relung 

Prinsip: 

o Interaksi yang kompleks antara komponen biotik dan 

abiotik membentuk suatu ekosistem. 

o Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya 

berupa daratan. 

o Ekosistem perairan dibedakan menjadi ekosistem air tawar 

dan ekosistem air laut. 

b) Analisis konsep 

Analisis konsep merupakan identifikasi konsep-konsep utama 

yang diajarkan dan menyusunnya secara sistematis serta 

mengkaitkan satu konsep dengan konsep lain yang relevan, sehingga 

membentuk suatu peta konsep. Untuk pokok bahasan Aksi dapat 

dibuat peta konsepnya seperti pada gambar 1.2. 
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Gambar 1.2. Peta konsep Aksi Interaksi 
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c) Menyusun Urut-urutan  Konsep 

Tujuan langkah ini adalah untuk menetapkan hirarki konsep 

yang dibahas dalam proses belajar dan mengajar. Konsep atau 

materi harus benar-benar dipertimbangkan sehingga semua 

disusun berdasarkan pengetahuan atau keterampilan yang dikuasai 

oleh  siswa pada pelajaran sebelumnya atau pada tahap lebih awal 

dari pelajaran. 

Konsep atau tugas pada pengembangan perangkat ini, ditulis 

secara berurutan dengan memulai dari pembahasan pengetahuan 

yang sederhana kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan yang 

lebih kompleks. Urut-urutan konsepnya adalah sebagai berikut. 

(1) Rantai makanan 

(2) Jaring-jaring makanan 

(3) Tingkat tropik dalam rantai makanan 

(4) Aliran energi 

(5) Piramida ekologi 

(6) Siklus biogeokimia 

(7) Suksesi 

(8) Macam-macam ekosistem 

Kedelapan konsep tersebut, masing-masing, konsep nomor 

1 sampai nomor 5 disajikan pada pertemuan pertama, konsep 

nomor 6 dan 7 disajikan pada pertemuan ke dua, dan konsep 

nomor 8 disajikan pada pertemuan ke tiga. 

 

4) Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Hasil analisis tugas dan analisis konsep digunakan sebagai 

acuan perumusan tujuan pembelajaran yang dinyatakan dengan 

tingkah laku sebagai penjabaran dari kompetensi dasar. Tujuan 

pembelajaran khusus disusun oleh peneliti dengan berpedoman 

pada Gronlund (1995). Rangkaian tujuan ini merupakan dasar 

untuk desain perangkat pembelajaran dan penyusunan tes. Sesuai 

dengan analisis tugas dn analisis konsep di atas, maka dapat 

disusun tujuan pembelajaran untuk RPP-1 sampai RPP-3. 
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Tujuan Pembelajaran RPP-1 

Tujuan Produk 

Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung siswa dapat; 

o Menyebutkan 4 macam pola aksi interaksi. 

o Menjelaskan pengertian rantai makanan. 

o Menentukan batasan organisme pada rantai pemangsa, rantai 

parasit, dan rantai saprofit.  

o Menyusun urutan tingkat trofik dalam suatu rantai makanan. 

o Menjelaskan pengertian aliran energi 

o Menjelaskan aliran energi dalam suatu ekosistem. 

o Menjelaskan tentang piramida ekologi 

o Menjelaskan pengertian biomassa. 

o Memprediksikan penyebab terjadinya penurunan energi yang 

tersedia pada piramida energi  

Tujuan Proses 

o Menggambar jaring-jaring makanan. 

o Membuat prediksi terhadap suatu komunitas jika salah satu 

mata rantai mengalami perubahan jumlah. 

Tujuan Afektif 

o mengajukan pertanyaan 

o menjawab pertanyaan 

o menyampaikan ide/pendapat 

o menghargai pendapat 

o mendengarkan secara aktif 

o berada dalam tugas 

 

Tujuan Pembelajaran RPP-2 

Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung siswa dapat; 

o Menjelaskan pengertian siklus biogeokimia. 

o Mengidentifikasi bentuk-bentuk nitrogen dalam tanah yang 

dimanfaatkan oleh tumbuhan. 

o Menjelaskan salah satu asal nitrogen bebas dan cara 

pemanfaatannya oleh tumbuhan. 
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o Menjelaskan sumber-sumber CO2 di alam. 

o Menjelaskan pengertian suksesi. 

o Membedakan suksesi primer dengan suksesi sekunder. 

Tujuan Proses 

o Menyusun skema siklus nitrogen yang terjadi pada suatu 

komunitas. 

o Membuat diagram siklus CO2 dan O2 yang terjadi pada 

komunitas sekolah. 

o Meramalkan urutan komunitas suksesi yang terjadi pada 

ekosistem yang telah stabil. 

Tujuan Afektif 

o mengajukan pertanyaan 

o menjawab pertanyaan 

o menyampaikan ide/pendapat 

o menghargai pendapat 

o mendengarkan secara aktif 

o berada dalam tugas 

 

Tujuan Pembelajaran RPP-3 

Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung siswa dapat; 

o Memerikan ciri-ciri bioma. 

o Mengidentifikasi vegetasi utama suatu bioma. 

o Mengidentifikasi hewan utama penghuni suatu bioma. 

o Menjelaskan pengelompokan organisme air tawar berdasarkan 

kebiasaan hidup. 

o Membedakan empat pembagian tempat pada danau. 

o Menjelaskan pembagian ekosistem air laut berdasarkan 

kedalamannya. 

o Menjelaskan pembagian ekosistem air laut berdasarkan wilayah 

permukaan secara horizontal. 

o Memerikan ciri-ciri ekosistem pantai 

o Membedakan ekosistem estuari dan ekosistem terumbu. 

o Menjelaskan kedudukan organisme dalam biosfer. 
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Tujuan Proses 

o Menyusun diagram pembagian eksosistem yang ada di muka 

bumi. 

Tujuan Afektif 

o mengajukan pertanyaan 

o menjawab pertanyaan 

o menyampaikan ide/pendapat 

o menghargai pendapat 

o mendengarkan secara aktif 

o berada dalam tugas 

 

5) Strategi pembelajaran 

Sesuai dengan inti penelitian ini adalah mengembangkan 

perangkat pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw, kegiatan pembelajaran yang dipersiapkan 

adalah mengacu pada sintak model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw seperti yang tertuang dalam Arends18. Untuk melengkapi 

model pembelajaran tersebut, sesuai dengan ciri khas 

pembelajaran kooperatif, maka metode yang digunakan adalah 

ceramah dan diskusi. Sedangkan pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan secara kelompok. 

 

Urutan langkah pembelajaran yang berorientasi pada model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah seperti pada contoh 

RPP-1 pada Tabel 1.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Richard Arends, Learning to Teach, 9th ed, Connect, Learn, Succeed (Dubuque, Iowa: 
McGraw-Hill, 2012). 
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Tabel 1-1.Contoh kegiatan pembelajaran subpokok bahasan Pola-

pola Interaksi (RPP-1) 
Fase Langkah Waktu 

Fase 1 Menyajikan rencana dan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi siswa. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan keterampilan 

kooperatif tipe jigsaw. 

 Guru memotivasi siswa dengan 

menyampaikan permasalahan 

hubungan antar organisme yang ada di 

sekitar. 

10 menit 

Fase 2 Menyajikan informasi  

 Guru mengaitkan dengan 

pengetahuan sebelumnya tentang 

ekologi. 

 Guru menjelaskan dengan singkat 

tentang rantai makanan dalam 

ekosistem. 

15 menit 

Fase 3 Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok belajar.  

 Guru membagi kelas dalam beberapa 

kelompok belajar, dimana tiap 

kelompok beranggotakan 5-6 orang 

dengan beragam tingkat 

kemampuannya. 

 Guru mengingatkan siswa agar setiap 

kelompok menggunakan keterampilan 

kooperatif. Dan apabila ada yang 

mengalami kesulitan, tanyakan kepada 

teman atau guru. 

10 menit 
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Fase 4 Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar 

 Membaca, menelaah dan 

menginterpretasi:  

Guru memberikan topik-topik ahli 

kepada siswa dan siswa membaca 

materi tersebut, menelaah dan 

menginterpretasi gambar atau skema 

sesuai dengan topik masing-masing 

(Kelompok Asal). Tiap topik ahli 

terdiri dari 1-2 orang yaitu, sebagai 

berikut. 

- Topik ahli 1:  Rantai makanan dan 

Jaring-jaring Makanan 

- Topik ahli 2:  - Rantai makanan dan 

tingkat trofik  

- Aliran Energi 

- Topik ahli 3:   Piramida ekologi 

 

15 menit 

  Diskusi kelompok ahli 

Siswa dengan topik-topik ahli yang 

sama bertemu untuk mendiskusikan 

topik tersebut (kelompok ahli). 

25 menit 

  Kelompok asal:  

Ahli tiap topik kembali ke kelompok 

asalnya untuk menjelaskan topik 

kepada anggota kelompoknya. 

35 menit 

Fase 5 Evaluasi  

Siswa memperoleh kuis individu yang 

mencakup semua topik. 

15 menit 

Fase 6 Memberikan Penghargaan  

Penghitungan skor kelompok dan 

menentukan penghargaan kelompok. 

10 menit 
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Sumber: Diringkas dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran-1 

Perangkat yang dikembangkan. 

 

6) Memilih media untuk mendukung pembelajaran 

Kegiatan pemilihan dan sumber belajar disesuaikan dengan 

hasil analisis tugas, karakteristik siswa, dan ketersediaan alat dan 

bahan yang ada pada Madrasah Aliyah NW Pondok Pesantren 

Nurul Haramain. Berdasarkan kompetensi dasar dan ketersediaan 

alat dan bahan pada sekolah, maka sebagai media pendukung dalam 

pembelajaran pokok bahasan Aksi Interaksi adalah; charta dan 

lingkungan sekitar. 

Hasil analisis isi, analisis tugas, penyusunan tujuan 

pembelajaran, penetapan strategi belajar dan mengajar, dan 

pemilihan media pembelajaran, diimplementasikan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai perangkat pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

Pada kompetensi dasar 4.1 dan 4.2 terdiri dari tiga RPP: 

a) RPP-1:  Pola-pola interaksi antar lingkungan biotik dan abiotik 

dalam eksosistem. 

b) RPP-2:  (1) Daur biogeokimia, dan  

     (2) Suksesi 

c) RPP-3:  Macam-macam ekosistem 

 

7) Pemilihan Layanan Penunjang 

Pemilihan layanan penunjang antara lain didasarkan pada 

standar isi mata pelajaran biologi untuk pembelajaran KD 4.1 dan 

4.2, yaitu. 

o Mengamati hubungan biotik-abiotik, rantai makanan, jaring-

jaring makanan di lingkungan sekolah dengan menggunakan 

lembar observasi. 

o Dijelaskan dengan menggunakan charta siklus biogeokimia 

dalam suatu ekosistem misalnya siklus nitrogen, siklus karbon, 

dan siklus air. 
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o Mendiskusikan suksesi komunitas sampai mencapai klimaks 

melalui berbagai model pertumbuhan. 

 Mengadakan studi lapangan ke suatu ekosistem khas 

(misalnya kolam). Diidentifikasikan komunitas di 

dalamnya dan dipelajari keterkaitan satu sama lain. 

 Berdasarkan hasil pengamatan berbagai populasi dalam 

suatu komunitas, peranan populasi dalam ekosistem, serta 

faktor-faktor abiotik, mendiskusikan berbagai macam 

ekosistem. 

Menurut Kemp et al. (1994), ada enam bidang layanan 

penunjang yang harus diperhatikan selama pengembangan 

perangkat pembelajaran, yaitu anggaran, fasilitas, bahan, 

perlengkapan, tenaga penunjang, dan penjadwalan. Pada 

pengembangan perangkat ini, peneliti hanya mempertimbangkan 

jenis layanan penunjang yang berupa fasilitas, bahan, tenaga 

penunjang, dan penjadwalan. Jenis layanan penunjang yang dituntut 

dan yang tersedia dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

yang berorientasi model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada 

MA Ponpes Nurul Haramain Putri NW Narmada dapat dilihat pada 

Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1-2. Layanan Penunjang Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran 
No. Jenis Layanan 

Penunjang 

Layanan yang 

Dibutuhkan 

Ketersediaan  

1. Fasilitas  Ruang kelas, 

komunitas sawah 

atau kolam. 

Tersedia ruang 

kelas dan 

komunitas sawah 

2. Bahan  Bahan pembuatan 

charta 

Tersedia  

3. Tenaga 

penunjang 

Validator dan 

pengamat 

4 orang validator 

dan 2 orang 

pengamat 



32  Pembelajaran Kooperatif 

4. Penjadwalan  Alokasi waktu 

untuk ujicoba 

Alokasi waktu 3 

jam pelajaran 

untuk satu kali 

pertemuan setiap 

minggu. 

 

 

8) Penyusunan Instrumen Evaluasi 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

kualitas proses dan kualitas hasil pembelajaran biologi melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, maka pada 

penelitian ini dikembangkan dua macam instrumen evaluasi yaitu (a) 

instrumen evaluasi untuk mengukur hasil belajar dan (b) instumen 

evaluasi untuk mengukur kualitas proses pembelajaran yang 

berorientasi pada model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.  

(a) Penyusunan instrumen tes acuan patokan untuk menilai 

kualitas hasil belajar  

Instrumen tes disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan 

pembelajaran khusus. Tes merupakan salah satu alat untuk 

mengukur terjadinya perubahan tingkah-laku pada siswa setelah 

berlangsung serangkaian proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.  

Macam perubahan tingkah laku siswa yang diharapkan berupa 

produk, proses, dan afektif. Sehingga akan disusun tes hasil belajar 

biologi berupa produk dan proses yang dibuat berdasarkan 

penilaian acuan patokan (PAP). Hasil kegiatan penyusunan tes 

adalah terbentuknya perangkat tes hasil belajar (THB). 

Spesifikasi, jenis, dan jumlah butir soal untuk masing-masing 

tes hasil belajar dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut. 
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Tabel 1-3. Jenis dan Jumlah Butir Soal Tes Hasil Belajar 
 

Jenis THB Jenis Butir Soal Jumlah Butir 

Soal 

Produk Objektif 35 

Proses Uraian 6 

 

b) Penyusunan instrumen untuk menilai kualitas proses 

pembelajaran 

Penyusunan instrumen ini didasarkan pada hasil perumusan 

tujuan penelitian untuk menilai kualitas proses pembelajaran. 

Tujuan penyusunan instrumen evaluasi proses yaitu untuk 

mengetahui gambaran kualitas pembelajaran yang telah dilakukan 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Dari kegiatan ini akan dihasilkan instrumen lembar observasi 

untuk mengukur: 

(1) Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw (Instrumen-1). 

(2) Aktivitas siswa (Instrumen-2). 

(3) Aktivitas guru (Instrumen-2). 

(4) Keterampilan kooperatif siswa (Instrumen-3). 

Di sini juga akan dihasilkan angket yaitu: angket untuk 

mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang berorientasi 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, yaitu Angket Respon 

Siswa (Instrumen-4), dan angket untuk mengetahui kesan guru 

terhadap perangkat pembelajaran dan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw, yaitu Angket Kesan Guru ( Instrumen-5). 

 

10) Revisi Perangkat Pembelajaran 

Revisi perangkat pembelajaran dilakukan setelah semua 

perangkat yang dikembangkan selesai disusun. Kegiatan revisi 

dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rancangan 

yang dibuat. Pada penelitian ini, revisi dilakukan berdasarkan 
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masukan dan penilaian yang diperoleh dari kegiatan validasi pakar, 

simulasi RP tertentu, dan kegiatan ujicoba I.  

Perangkat pembelajaran yang perlu direvisi adalah; Materi 

Ajar, Rencana pelaksanaan pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa, 

dan Instrumen Tes Hasil Belajar. Sedangkan instrumen lain seperti 

Lembar Observasi dan Angket tidak dilakukan revisi, karena 

instrumen tersebut diadopsi dan disesuaikan dari model yang sudah 

ada sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan, dalam hal 

ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Instrumen 

tersebut mengacu kepada Instrumen dalam Nur (1999b). 

a) Validasi Pakar 

Validasi akan dilakukan oleh tiga orang pakar yang kompeten 

dalam bidang biologi dan kependidikan biologi, ditambah satu 

orang guru mata pelajaran biologi pada salah satu SMA/MA. 

Validasi pakar dimaksudkan untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang efektif. Daftar nama validator dapat dilihat pada 

Tebel 1.4 berikut. 

Tabel 1.4. Daftar Nama Validator 
Nama Peran  Perangkat yang 

divalidasi 

Prof. Soeparman Kardi, 

M.Sc., Ph.D. 

Validasi isi dan 

keterlaksanaan 

Materi ajar, RRP, 

LKS, dan THB. 

Dr. Soewardiati, M. Phil. Validasi isi dan 

keterlaksanaan 

Materi ajar, RRP, 

LKS, dan THB. 

Prof. Soegijo Tj., Dip. Ed. Validasi isi dan 

keterlaksanaan 

Materi ajar, RP, 

LKS, dan THB. 

Drs. Hari Sutanto, M.Pd. Validasi 

keterlaksanaan 

dan 

keterbacaan. 

Materi ajar, RRP, 

LKS, dan THB. 
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b) Simulasi  

Simulasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan perangkat 

yang dikembangkan serta untuk menguji reliabilitas instrumen 

pengamatan yang digunakan. Pada kegiatan simulasi ini, peneliti 

bertindak sebagai guru model mensimulasikan RPP-3, yaitu tentang 

macam-macam ekosistem.  

c) Ujicoba I 

Ujicoba I di Madrasah Aliyah Ponpes Darun Najah Duman-

Narmada kelas X, semester II. Kelas yang digunakan adalah kelas 

yang telah dirandom dari 4 kelas X yang ada. Ujicoba I merupakan 

validasi lapangan, untuk memperoleh respon, komentar siswa dan 

pengamat, yang diperlukan untuk penyempurnaan prototipe 

pembelajaran. 

 

b. Ujicoba II (Pembelajaran Nyata) 

Sebagai tahap kedua dari penelitian ini adalah, tahap ujicoba II 

(pembelajaran nyata) setelah dilakukan pengembangan perangkat 

pembelajaran dan diujicobakan pada ujicoba I. 

Tahap ini dilakukan dengan tujuan; menerapkan perangkat 

pembelajaran pada pembelajaran nyata setelah direvisi berdasarkan 

hasil ujicoba I, dan mengetahui bagaimana kualitas proses 

pembelajaran dan kualitas hasil belajar siswa dengan menggunakan 

perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. ujicoba II 

dilaksanakan pada Madrasah Aliyah kelas X Ponpes Nurul 

Haramain Putri NW Narmada.  

Pelaksanaan ujicoba I dan ujicoba II, meliputi; uji awal (pretest), 

kegiatan pembelajaran, dan uji akhir (posttest). Alur kegiatan ujicoba 

I  dan ujicoba II seperti yang terlihat pada diagram berikut. 
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Gambar 1.3. Alur Kegiatan ujicoba I dan ujicoba II 
 

Selama kegiatan pembelajaran dilakukan pengamatan 

terhadap: 

1) Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw. 

2) Aktivitas siswa.  

3) Aktivitas guru. 

4) Keterampilan kooperatif siswa. 

Pengamatan dilakukan oleh dua orang pengamat seperti yang 

tertera pada tabel 3.5. Pengamatan berorientasi pada instrumen yang 

telah disusun oleh peneliti. Sebelum melakukan pengamatan, para 

pengamat akan diberikan penjelasan dan latihan oleh peneliti perihal 

kegiatan pengamatan selama ujicoba. 

Tabel 1.5. Daftar Nama Pengamat 
Nama Peran Keterangan 

Abdi Gunawan, 

S.Pd. 

a) Pengamat I pada 

ujicoba I. 

b) guru mitra pada 

ujicoba II. 

Guru Biologi MA 

Ponpes Nurul 

Haramain Putri 

 

Badrin, S.Pd. Pengamat II pada 

ujicoba I dan II. 

Guru Biologi MA 

Ponpes Darun Najah 

Uji awal 

- Produk 

- Proses 

Pembelajaran 

RPP1 – RPP3 
 

Uji akhir 
THB 

- Produk 

- Proses 

 

Perangkat 

Analisis Laporan 
Respon Siswa 

& 
Kesan Guru  
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Yusuf, S.Pd. Pengamat I pada 

ujicoba II 

Peneliti 

 

Kegiatan ujicoba I dan ujicoba II menggunakan rancangan 

One-Group Pretest-Posttest Design, karena dilakukan pada satu 

kelompok, tanpa kelompok pembanding. Rancangan penelitian, 

digambarkan sebagai berikut. 

      

         

(Tuckman, 1978) 

Keterangan: 

 O1 = Uji awal 

 O2 = Uji akhir 

 X  = Pembelajaran dengan perangkat pembelajaran 

dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

oleh Peneliti dan guru mitra. 

5. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu; (1) Instrumen tes hasil 

belajar, (2) lembar pengamatan, dan (3) angket respon siswa dan 

kesan guru.  

a. Tes Hasil Belajar (THB) 

Instrumen tes hasil belajar digunakan untuk menilai kualitas 

hasil belajar siswa setelah selesai pembelajaran tiga rencana 

pelaksanaan pembelajaran. THB berbentuk pilihan ganda dan esai 

dengan spesifikasi seperti yang terlihat pada Tabel 1-3. THB 

dikembangkan oleh peneliti dengan mengacu pada tujuan 

pembelajaran khusus yang telah dibuat.  

O1 X O2 
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b. Lembar Pengamatan  

Untuk mengetahui kualitas proses, dilakukan pengamatan 

terhadap; aktivitas siswa, aktivitas guru, dan penguasaan 

keterampilan kooperatif siswa yang dilakukan dengan mengamati 

kelas setiap kali tatap muka. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan lembar pengamatan yang terdiri dari lembar 

pengamatan pengelolaan pembelajaran kooperatif, lembar 

pengamatan aktivitas guru dan siswa, dan lembar pengamatan 

keterampilan kooperatif.  

1) Lembar Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran Model 

Kooperatif Tipe Jigsaw (Instrumen-1) 

Lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran kooperatif 

meliputi aspek persiapan, pendahuluan, kegiatan inti, penutup, 

pengelolaan waktu, dan suasana kelas. Instrumen ini diadopsi dan 

disesuaikan dari instrumen penelitian kooperatif tipe jigsaw 

sebelumnya oleh Pendi, S. (2002). 

2) Lembar pengamatan Aktivitas Guru dan Siswa 

(Instrumen-2) 

Lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran meliputi menyampaikan tujuan pembelajaran/ 

memotivasi siswa, menyajikan informasi tentang materi pelajaran, 

mendorong/melatihkan keterampilan kooperatif pada siswa, dan 

mengelola kegiatan pembelajaran sesuai kaidah pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. Aktivitas siswa meliputi mendengarkan atau 

memperhatikan penjelasan guru atau teman, membaca LKS dan 

materi ajar siswa, mengerjakan LKS pada kelompok ahli, berlatih 

melakukan keterampilan kooperatif, dan mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. Instrumen ini diadopsi dan disesuaikan dari 

instrumen penelitian kooperatif tipe jigsaw sebelumnya oleh 

Pendi, S. (2002). 
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3) Lembar Pengamatan Keterampilan Kooperatif 

(Instrumen-3) 

Lembar pengamatan keterampilan kooperatif siswa meliputi 

menghargai kontribusi, mengambil giliran dan berbagi tugas, 

mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan aktif, dan 

memeriksa ketepatan. Instrumen ini diadopsi dan disesuaikan dari 

instrumen penelitian kooperatif tipe jigsaw sebelumnya oleh 

Pendi, S. (2002). 

c. Angket Respon Siswa dan Kesan Guru (Instrumen-4 dan 

Instrumen-5) 

Dalam angket respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran, 

siswa diminta mengemukakan pendapatnya tentang kekinian 

(baru/tidak baru) dan kesukaan (senang/tidak senang) terhadap 

perangkat pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang 

berorientasi pada model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Sedangkan angket kesan guru terhadap perangkat pembelajaran 

dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, guru diminta 

untuk memberikan penilaian terhadap perangkat pembelajaran 

yang telah dikembangkan oleh peneliti dan model pembelajaran 

yang diterapkan, apakah sangat membantu atau tidak, dan 

bagaimana kelebihan dan kekurangan penerapan perangkat 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, 

serta guru memberikan komentar tentang kemudahan dan 

hambatan selama penerapan model pembelajaran tersebut. 

Instrumen ini dikembangkan dengan mengacu pada Instrumen 

dalam Nur (1999b). 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dibedakan atas 2 macam, 

yaitu analisis untuk menghitung reliabilitas dan validitas 

instrumen, dan analisis data untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 
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a. Analisis data untuk menghitung reliabilitas dan validitas 

instrumen 

Sebelum digunakan untuk menilai kualitas proses dan 

kualitas hasil belajar siswa pada Pembelajaran Nyata (ujicoba II), 

instrumen pengamatan dan instrumen THB yang akan dipakai, 

terlebih dahulu dianalisis reliabilitas dan validitasnya. Reliabilitas 

dan validitas instrumen dihitung berdasarkan data hasil ujicoba I.  

Reliabel instrumen pengamatan akan dihitung dengan teknik 

interobserver agreement dari Gary D. Borich19. Dua orang pengamat 

pada ujicoba menggunakan instrumen yang sama untuk 

mengamati variabel yang sama. Kedua pengamat tersebut diminta 

untuk menilai sesuai dengan instrumen pengamatan yang 

diujicobakan. Rumus yang Reliabilitas adalah: 

Percent agreement (R) = 100 













BA

BA
1    

Keterangan : A =  Frekuensi aspek tingkah-laku yang 

teramati oleh pengamat dengan 

memberikan frekuensi tinggi. 

B  =  Frekuensi aspek tingkah-laku yang 

teramati oleh pengamat lain dengan 

memberikan frekuensi rendah. 

 Agar diperoleh reliabilitas yang tinggi dilakukan hal-hal 

sebagai berikut.  

1) Pengamatan dilakukan oleh dua pengamat tentang tingkah 

laku yang sama pada saat yang sama. 

2) Mendefinisikan dengan jelas setiap tingkah laku yang diamati. 

3) Memberi latihan pada pengamat. 

                                                             
19 Gary D. Borich, Observation Skills for Effective Teaching, 0 ed. (Routledge, 2016), 
https://doi.org/10.4324/9781315633206. 



                                  Dr. Yusuf, S.Pd., M.Pd  41 

Validitas butir tes diperoleh dengan menghitung sensitivitas 

butir dari setiap butir soal yang mengacu pada Gronlund20.  Rumus 

yang digunakan adalah: 

Sensitivitas (S)  = 
T

RbRa 
  

S   = indeks sensitivitas butir soal 

Ra = jumlah siswa yang menjawab benar pada tes akhir  

Rb = jumlah siswa yang menjawab benar pada tes awal 

T   = jumlah siswa yang mengikuti tes 

 

Indeks butir yang efektif terdapat di antara 0,00 dan 1,00 dan 

nilai positif  yang lebih besar menyatakan butir soal yang lebih 

besar kepekaannya terhadap efek-efek pembelajaran21. Butir soal 

yang mempunyai sensitivitsas  0.40 maka butir soal tersebut peka 

terhadap efek-efek pembelajaran22. Pada penelitian ini, butir soal 

yang dianggap layak digunakan untuk menilai kualitas hasil belajar 

siswa pada ujicoba II adalah butir soal yang mempunyai 

sensitivitas  0.40 dari hasil ujicoba I. 

Jika suatu butir soal dijawab benar oleh semua siswa sebelum 

dan sesudah pembelajaran, maka butir soal tersebut tidak 

mengukur efek-efek pembelajaran. Sebaliknya, jika suatu butir soal 

tidak dapat dijawab benar oleh semua siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran, maka soal itu juga tidak memenuhi fungsinya. 

Untuk mengetahui sensitivitas butir soal, uji awal dan uji akhir 

yang sama harus diberikan kepada siswa. Butir soal yang sensitif 

dijawab oleh lebih banyak siswa setelah pembelajaran berlangsung. 

                                                             
20 Norman E Gronlund, Constructing Achievement Test (Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice Hall Inc., 1988). 
21 Gronlund. 
22 Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). 
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Nilai positif yang semakin besar menunjukkan bahwa kepekaan 

butir soal terhadap efek-efek pembelajaran semakin besar. 

b. Analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian 

Analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian 

dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, berupa rata-

rata, atau persentase, yang diuraikan sebagai berikut. 

1) Analisis data pengelolaan pembelajaran 

Analisis data pengelolaan pembelajaran digunakan untuk 

menjawab pertanyaan “Bagaimana kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw?” 

Untuk menganalisis hasil penilaian yang diberikan oleh 

pengamat terhadap kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw digunakan ketentuan 

(Budiningarti, 1998): 

0.00  -  1.99 tidak baik 

2.00  -  2.99 kurang baik 

3.00  -  3.49 cukup baik 

3.50  -  4.00 baik   

2) Analisis data pengamatan aktivitas guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan kooperatif siswa 

Analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian “Bagaimana aktivitas guru dan aktivitas siswa selama 

pembelajaran?”, dan “Bagaimana keterampilan kooperatif siswa 

dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ?” 

Data hasil pengamatan aktivitas guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan kooperatif siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dianalisis dengan menggunakan persentase (%), yakni 

banyaknya frekuensi aktivitas dibagi dengan seluruh frekuensi 

aktivitas, dikali 100%. 
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3) Analisis data respon siswa terhadap perangkat 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran 

Anlaisis data respon siswa digunakan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian “Bagaimana respon siswa terhadap 

penerapan perangkat dan model pembelajaran yang berorientasi 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw?” 

Data respon siswa dianalisis dengan persentase, yakni 

jumlah siswa yang memberikan respon sama dibagi dengan jumlah 

siswa seluruhnya, dikali 100%. 

4) Analisis data kesan guru terhadap perangkat 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran 

Anlaisis data kesan guru digunakan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian “Bagaimana kesan guru terhadap penerapan 

perangkat dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw?” 

Data yang berupa jawaban guru terhadap sejumlah butir 

pertanyaan pada angket kesan guru, langsung dideskripsikan apa 

adanya untuk menggambarkan kesan atau penilaian guru terhadap 

perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan dan penerapan 

perangkat dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang 

telah dilakukan selama kegiatan ujicoba. 

5) Analisis data hasil Tes Hasil Belajar  

Anlaisis data hasil belajar siswa digunakan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian “Bagaimana hasil belajar siswa berupa 

produk dan proses pada pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw?” 

Hasil belajar siswa ditentukan berdasarkan penilaian acuan 

patokan. Skor yang diperoleh siswa melalui THB digunakan untuk 

menentukan ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal siswa 

terhdap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Sebagai standar ketuntasan belajar digunakan patokan yang 

ditetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM), yaitu siswa 
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dikatakan tuntas belajarnya jika proporsi jawaban benar siswa, atau 

persen ketuntasan belajarnya  65%. Suatu kelas dikatakan tuntas 

belajarnya jika di kelas tersebut terdapat 85% siswa telah mencapai 

ketuntasan individual.  

Hasil analisis ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal 

selanjutnya digunakan untuk mendeskripsikan kualitas hasil belajar 

siswa melalui pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Hakikat IPA Biologi dan Pembelajarannya 

Evolusi fisik, biologis, dan budaya telah menghasilkan 

spektrum kompleksitas yang luas di Alam. Galaksi, bintang, dan 

planet, serta kehidupan, masyarakat, dan mesin, berperan dalam 

kehidupan dan alam semesta kita23. Manusia mengkaji semua 

system kehidupan itu dalam ilmu pengetahuan (sains). 

Sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang 

diperoleh tidak hanya produk saja, tetapi juga mencakup 

pengetahaun seperti keterampilan keingintahuan, keteguhan hati, 

dan juga keterampilan dalam hal melakukan penyelidikan ilmiah. 

Para ilmuwan IPA dalam mempelajari gejala alam, 

menggunakan proses dan sikap ilmiah. Proses ilmiah yang 

dimaksud misalnya melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis 

yang bersifat rasional. Sedang sikap ilmiah misalnya objektif dan 

jujur dalam mengumpulkan data yang diperoleh. Dengan 

menggunakan proses dan sikap ilmiah itu saintis memperoleh 

penemuan-penemuan atau produk yang berupa fakta, konsep, 

prinsip, dan teori. Carin24 menyatakan bahwa IPA sebagai produk 

atau isi mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan teori 

                                                             
23 Eric J. Chaisson, “The Natural Science Underlying Big History,” The Scientific World 
Journal 2014 (2014): 1–41, https://doi.org/10.1155/2014/384912. 
24 Carin, Teaching Modern Science (New York: Macmillan Publishing Company, 1993). 
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IPA. Jadi pada hakikatnya IPA terdiri dari tiga komponen, yaitu 

sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah. Hal ini berarti 

bahwa IPA tidak hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau 

berbagai macam fakta yang dihafal, IPA juga merupakan kegiatan 

atau proses aktif menggunakan pikiran dalam mempelajari gejala-

gejala alam yang belum dapat direnungkan. IPA menggunakan apa 

yang telah diketahui sebagai batu loncatan untuk memahami apa 

yang belum diketahui. Suatu masalah IPA yang telah dirumuskan 

dan kemudian berhasil dipecahkan memungkinkan IPA untuk 

berkembang secara dinamis. Akibatnya kumpulan pengetahuan 

sebagai produk juga bertambah. 

Pemahaman mengenai hakikat IPA menjadi landasan 

penting dalam proses belajar IPA. Belajar IPA tidak terlepas dari 

dimensi prosesnya sebagai sebuah keterampilan, dimensi 

kemampuan menguasai produk IPA, dan dimensi pengembangan 

sikap ilmiah. Pembentukan sikap ilmiah siswa ini seiring dengan 

pemahaman guru terhadap konsep hakikat IPA. Kurangnya 

pemahaman guru terhadap hakikat IPA berdampak pada tidak 

tumbuhnya sikap ilmiah yang melandasi perilaku siswa. Penelitian 

ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisa dan 

mendeskripsikan pemahaman guru tentang hakikat IPA. Kedua, 

mendeskripsikan korelasi antara pemahaman guru terhadap 

hakikat IPA dan pengaruhya terhadap sikap ilmiah siswa25 

Biologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan alam 

memfokuskan pembahasan pada masalah-masalah biologi di alam 

sekitar melalui proses dan sikap ilmiah. Sebagai cabang IPA, maka 

dalam pembelajaran biologi berpatokan pada pembelajaran IPA 

seperti yang tertuang dalam kurikulum, yaitu pembelajaran yang 

berorientasi pada hakikat IPA yang meliputi produk, proses, dan 

sikap ilmiah melalui keterampilan proses. 

                                                             
25 Siti Aisah, “Analisis Pemahaman Guru Tentang Konsep Hakikat IPA Dan 
Pengaruhnya Terhadap Sikap Ilmiah Siswa Sekolah Dasar Di Depok,” Al-Mubin; Islamic 
Scientific Journal 3, no. 1 (March 18, 2020): 16–26, 
https://doi.org/10.51192/almubin.v3i1.66. 
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Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pembelajaran IPA 

biologi lebih menekankan pada pendekatan keterampilan proses 

atau pendekatan saintifik sehingga siswa menemukan fakta-fakta, 

membangun konsep-konsep, teori dan sikap ilmiah di pihak siswa 

yang dapat berpengaruh positif terhadap kualitas maupun produk 

pendidikan. Pembelajaran biologi selama ini lebih banyak 

menghafalkan fakta, prinsip, dan teori saja. Untuk mengantisipasi 

hal tersebut perlu dikembangkan strategi pembelajaran biologi 

yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka. 

Pendidik sains telah menerima rekomendasi bahwa 

pengajaran sains berkualitas tinggi mencakup konten sains yang 

relevan dan diskusi yang kaya tentang bagaimana pengetahuan 

sains diciptakan dalam sains dan bagaimana klaim kebenaran 

dievaluasi - biasanya disebut Nature of Science (NOS). Ada juga 

kesepakatan yang meningkat tentang aspek spesifik NOS mana 

yang harus diajarkan. Oleh karena itu, waktunya telah tiba untuk 

mempertimbangkan tugas yang penting tetapi kurang 

didefinisikan tentang bagaimana mengajar NOS26. 

2. Teori Konstruktivis dalam Pembelajaran IPA 

Konstruktivis adalah salah satu filsafat pengetahuan yang 

menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi kita 

sendiri27. Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran 

mengatakan, bahwa anak-anak diberi kesempatan agar 

menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, 

sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan 

yang lebih tinggi28,29.  

                                                             
26 William F. Mccomas, Adapting Historical Knowledge Production to the Classroom (Rotterdam: 
Sense Publishers, 2010). 
27 Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 
2001). 
28 Slavin, Cooperative Learning. 
29 Joseph A Abruscato, Teaching Children Science: A Discovery Approach, 9th Edition (New 
York: Allyn and Bacon, 2015). 
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Ide pokoknya adalah siswa secara aktif membangun 

pengetahuan mereka sendiri, otak siswa sebagai mediator, yaitu 

memproses masukan dari dunia luar dan menentukan apa yang 

mereka pelajari. Pembelajaran merupakan kerja mental aktif, 

bukan menerima pembelajaran dari guru secara pasif. Pada kerja 

mental siswa, guru memegang peranan penting dengan cara 

memberikan dukungan, tantangan berfikir, melayani sebagai 

pelatih atau model, namun siswa tetap merupakan kunci 

pembelajaran30. 

Menurut teori ini, satu prinsip paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak dapat hanya sekedar 

memberikan pengetahuan kepada siswa agar secara sadar 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat 

memberikan kepada siswa atau peserta didik anak tangga yang 

membawa siswa akan pemahaman yang lebih tinggi, dengan 

catatan siswa sendiri harus memanjat anak tangga tersebut31. 

Pada bagian ini dikemukakan dua teori yang melandasi 

pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran IPA yaitu Teori 

Perkembangan Kognitif Piaget, dan Teori Perkembangan Mental 

Vygotsky. 

 

a. Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Piaget adalah salah satu pioner yang menggunakan filsafat 

konstruktivis dalam proses belajar. Piaget menyatakan bahwa anak 

membangun sendiri skemanya serta membangun konsep-konsep 

melalui pengalaman-pengalamannya. 

Piaget membedakan perkembangan kognitif seorang anak 

menjadi empat taraf, yaitu (1) taraf sensori motor, (2) taraf pra-

operasional, (3) taraf operasional konkrit, dan (4) taraf operasional 

formal. Walaupun ada perbedaan individual dalam hal kemajuan 

perkembangan, tetapi teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh 

                                                             
30 Abruscato. 
31 Slavin, Cooperative Learning. 
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siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama, 

namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang 

berbeda. Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung 

seberapa jauh anak memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan 

lingkungan. Antara teori Piaget dan konstruktivis terdapat 

persamaan yaitu terletak pada peran guru sebagai fasilitator, bukan 

sebagai pemberi informasi. Guru perlu menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif bagi siswa-siswanya32 dan membantu siswa 

menghubungkan antara apa yang sudah diketahui siswa dengan 

apa yang sedang dan akan dipelajari33. 

Prinsip-prinsip Piaget dalam pembelajaran diterapkan dalam 

program-program yang menekankan pembelajaran melalui 

penemuan dan pengalaman-pengalaman nyata dan 

pemanipulasian alat, bahan, atau media belajar yang lain serta 

peranan guru sebagai fasilitator yang mempersiapkan lingkungan 

dan memungkinkan siswa dapat memperoleh berbagai 

pengalaman belajar. 

Implikasi teori kognitif Piaget pada pendidikan adalah 

sebagai berikut34: 

1) Memusatkan perhatian kepada berfikir atau proses mental 

anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Selain kebenaran jawaban 

siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak 

sehingga sampai pada jawaban tersebut. Pengalaman-

pengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan 

memperhatikan tahap fungsi kognitif dan hanya jika guru 

penuh perhatian terhadap metode yang digunakan siswa 

untuk sampai pada kesimpulan tertentu, barulah dapat 

dikatakan guru berada dalam posisi memberikan pengalaman 

yang dimaksud. 

                                                             
32 Anita Woolfolk, Educational Psychology, 5th ed (Boston: Allyn and Bacon, 1993). 
33 Abruscato, Teaching Children Science: A Discovery Approach, 9th Edition. 
34 Slavin, Cooperative Learning. 
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2) Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan 

keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget 

menekankan bahwa pembelajaran pengetahuan jadi (ready 

made knowledge) tidak mendapat tekanan, melainkan anak 

didorong menemukan sendiri pengetahuan itu melalui 

interaksi spontan dengan lingkungan. Oleh karena itu, selain 

mengajar secara klasik, guru mempersiapkan beranekaragam 

kegiatan secara langsung dengan dunia fisik. 

3) Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal 

kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan 

bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan 

perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu 

berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu 

harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam 

kelas yang terdiri dari individu-individu ke dalam bentuk 

kelompok-kelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam 

bentuk klasikal. Hal ini sesuai dengan pendekatan 

konstruktivis dalam pembelajaran khas menerapkan 

pembelajaran kooperatif secara ekstensif. 

 
b. Teori Perkembangan Fungsi Mental Vygotsky 

Vygotsky berpendapat seperti Piaget, bahwa siswa 

membentuk pengetahuan, yaitu apa yang diketahui siswa bukanlah 

kopi dari apa yang mereka temukan di dalam lingkungan; tetapi 

sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa sendiri, melalui 

bahasa. Meskipun kedua ahli memperhatikan pertumbuhan 

pengetahuan dan pemahaman anak tentang dunia sekitar, Piaget 

lebih memberikan tekanan pada proses mental anak dan Vygotsky 

lebih menekankan pada peran pembelajaran dan interaksi sosial 

pada perkembangan IPA dan pengetahuan lain35. 

                                                             
35 Ann C. Howe, Engaging Children in Science, 3rd ed (Upper Saddle River, NJ: Prentice 
Hall, 2002). 
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Sumbangan penting yang diberikan Vygotsky dalam 

pembelajaran adalah konsep zone of proximal development (ZPD) dan 

scaffolding. Vygotsky yakin bahwa pembelajaran terjadi apabila anak 

bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajarai namun 

tugas-tugas itu berada dalam jangkauan kemampuannya atau 

tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development. ZPD 

adalah tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan 

seseorang saat ini. Vygotsky lebih yakin bahwa fungsi mental yang 

lebih tinggi pada umumnya muncul dalam kerjasama atau 

kerjasama antar individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi 

terserap ke dalam individu tersebut36. 

 Sedangkan konsep Scaffolding berarti memberikan kepada 

siswa sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal 

pembelajaran kemudian mengurangi bantuan tersebut dan 

memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat 

melakukannya37. 

Ada dua implikasi utama teori Vygotsky dalam pendidikan38. 

Pertama, adalah perlunya tatanan kelas dan bentuk pembelajaran 

kooperatif antar siswa, sehingga siswa dapat berinteraksi di sekitar 

tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-strtategi 

pemecahan masalah yang efektif di dalam masing-masing ZPD 

mereka. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran 

menekankan scaffolding, dengan semakin lama siswa semakin 

bertanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri. Ringkasnya, 

menurut teori Vygotsky, siswa perlu belajar dan bekerja secara 

berkelompok sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan 

diperlukan bantuan guru terhadap siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

                                                             
36 Slavin, Cooperative Learning. 
37 Slavin. 
38 Howe, Engaging Children in Science. 
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3. Prinsip-prinsip Belajar Konstruktivis 

Para ahli konstruktivis menyatakan bahwa belajar melibatkan 

konstruksi pengetahuan saat pengalaman baru diberi makna oleh 

pengetahuan terdahulu39. Persepsi yang dimiliki oleh siswa 

mempengaruhi pembentukan persepsi baru. Siswa 

menginterpretasi pengalaman baru dan memperoleh pengetahuan 

baru berdasar realitas yang telah terbentuk di dalam pikiran siswa. 

Konstruktivisme yang berakar pada prsikologi kognitif, 

menjelaskan bahwa siswa belajar sebagai hasil dari pembentukan 

makna dari pengalaman. Peran utama guru adalah membantu 

siswa membentuk hubungan antara apa yang dipelajari dan apa 

yang sudah diketahui siswa. Bila prinsip-prinsip konstruktivisme 

benar-benar digunakan di ruang kelas, maka guru harus 

mengetahui apa yang telah diketahui dan diyakini siswa sebelum 

memulai unit pelajaran baru. 

Ada tiga prinsip yang menggambarkan konstruktivisme40; (a) 

seseorang tidak pernah benar-benar memahami dunia 

sebagaimana adanya karena tiap orang membentuk keyakinan atas 

apa yang sebenarnya, (b) keyakinan/pengetahuan yang sudah 

dimiliki seseorang menyaring atau mengubah informasi yang 

diterima seseorang, (c) siswa membentuk suatu realitas berdasar 

pada keyakinan yang dimiliki, kemampuan untuk bernalar, dan 

kemauan siswa untuk memadukan apa yang mereka yakini dengan 

apa yang benar-benar mereka amati. 

Karena siswa menghabiskan banyak waktu di ruang kelas — 

kira-kira 20.000 jam pada saat mereka lulus dari universitas—

kualitas kehidupan kelas penting dalam dirinya sendiri. Namun, 

terlepas dari pentingnya, peneliti dan praktisi sering kali sangat 

bergantung dan terkadang secara eksklusif pada hasil siswa, 

terutama prestasi. Bidang lingkungan belajar kelas memberikan 

                                                             
39 Abruscato, Teaching Children Science: A Discovery Approach, 9th Edition. 
40 Abruscato. 



52  Pembelajaran Kooperatif 

satu pendekatan untuk membuat konsep, menilai, menyelidiki, dan 

meningkatkan apa yang terjadi di ruang kelas41 

4. Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja 

sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. 

Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai 

jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan 

pelajaran. 

 Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif adalah 

sebagai berikut42. 

1) Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka 

“tenggelam atau berenang bersama.” 

2) Para siswa harus memiliki tanggungjawab terhadap siswa atau 

peserta didik lain dalam kelompoknya, selain tanggungjawab 

terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang 

dihadapi. 

3) Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua 

memiliki tujuan yang sama. 

4) Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggungjawab di 

antara para anggota kelompok. 

5) Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

                                                             
41 Lederman and Abell, Handbook of Research on Science Education, Volume II. 
42 Linda Lundgren, Cooperative Learning in the Science Classroom. Glencoe Science Professional 
Series (New York: Glencoe, 1995). 
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6) Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka 

memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. 

7) Setiap siswa diminta mempertanggungjawabkan secara 

individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Menurut Thompson43, pembelajaran kooperatif turut 

menambah unsur-unsur interaksi sosial pada pembelajaran sains. 

Di dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain. 

Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 6 orang 

siswa, dengan kemampuan yang heterogen. Maksud kelompok 

heterogen adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis 

kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa 

menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda 

latar belakangnya. 

Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-

keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam 

kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, siswa diberi 

lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang 

direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas 

anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan44. 

b. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

Beberapa ciri dari pembelajaran kooepratif adalah; (a) setiap 

anggota memiliki peran, (b) terjadi hubungan interaksi langsung di 

antara siswa, (c) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas 

belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya, (d) guru 

membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok, (e) guru hanya berinteraksi dengan 

kelompok saat diperlukan45. 

                                                             
43 Marilyn Thompson, Charles W McLaughlin, and Richard G Smith, Merrill Physical 
Science (New York, N.Y.: Glencoe, 1995). 
44 Slavin, Cooperative Learning. 
45 Carin, Teaching Modern Science. 
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Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran 

kooperatif sebagaimana dikemukakan oleh Slavin, yaitu 

penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan 

kesempatan yang sama untuk berhasil46. 

1) Penghargaan kelompok 

Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan 

kelompok untuk memperoleh penghargaan kelompok. 

Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor di 

atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan 

pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam 

menciptakan hubungan antar personal yang saling mendukung, 

saling membantu, dan saling peduli. 

2) Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran 

individu dari semua anggota kelompok. Pertanggungjawaban 

tersebut menitikberatkan pada aktivitas anggota kelompok yang 

saling membantu dalam belajar. Adanya pertanggungjawaban 

secara individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk 

menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa 

bantuan teman sekelompoknya. 

3). Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skoring yang 

mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi 

yang diperoleh siswa dari yang terdahulu. Dengan menggunakan 

metode skoring ini setiap siswa baik yang berprestasi rendah, 

sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk 

berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. 

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok 

tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, di mana 

keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. 

                                                             
46 Slavin, Cooperative Learning. 
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Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya47. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai stidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang 

dirangkum oleh Ibrahim, et al. (2000), yaitu: 

1) Hasil belajar akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam 

tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas 

akademis penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa 

model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan 

bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat 

meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan 

norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Di samping 

mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 

pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada 

siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja 

bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah 

penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda 

berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan 

ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang 

bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja 

dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui 

struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai 

satu sama lain. 

3) Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah, 

mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan 

                                                             
47 Slavin. 
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kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial, penting dimiliki 

oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam 

keterampilan sosial. 
 

d. Keterampilan Kooperatif 

Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari 

materi saja, tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari 

keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan 

kooperatif. Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk 

melancarkan hubungan kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja 

dapat dibangun dengan membangun tugas anggota kelompok 

selama kegiatan. Keterampilan-keterampilan selama kooperatif 

tersebut antara lain sebagai berikut48. 
 

1) Keterampilan Kooperatif Tingkat Awal 
 

a) Menggunakan kesepakatan 

Yang dimaksud dengan menggunakan kesepakatan adalah 

menyamakan pendapat yang berguna untuk meningkatkan 

hubungan kerja dalam kelompok. 

b) Menghargai kontribusi 

Menghargai berarti memperhatikan atau mengenal apa yang 

dapat dikatakan atau dikerjakan anggota lain. Hal ini berarti harus 

selalu setuju dengan anggota lain, dapat saja kritik yang diberikan 

itu ditujukan terhadap ide dan tidak individu. 

c) Mengambil giliran dan berbagi tugas 

Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anggota 

kelompok bersedia menggantikan dan bersedia mengemban 

tugas/tanggungjawab tertentu dalam kelompok.  

d) Berada dalam kelompok 

                                                             
48 Lundgren, Merrill Physics. 
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Maksud di sini adalah setiap anggota tetap dalam kelompok 

kerja selama kegiatan berlangsung. 

e) Berada dalam tugas  

Yang dimaksud berada dalam tugas adalah meneruskan tugas 

yang menjadi tanggungjawabnya, agar kegiatan dapat diselesaikan 

sesuai waktu yang dibutuhkan. 

f) Mendorong partisipasi 

Mendorong partisipasi berarti mendorong semua anggota 

kelompok untuk memberikan kontribusi terhadap tugas 

kelompok. 

g) Mengundang orang lain 

Maksudnya adalah meminta orang lain untuk berbicara dan 

berpartisipasi terhadap tugas. 

h) Menyelesaikan tugas dalam waktunya 

i) Menghormati perbedaan individu 

Menghormati perbedaan individu berarti bersikap 

menghormati terhadap budaya, suku, ras atau pengalaman dari 

semua siswa atau peserta didik. 

2) Keterampilan Tingakat Menengah 

Keterampilan tingkat menengah meliputi menunjukkan 

penghargaan dan simpati, mengungkapkan ketidaksetujuan 

dengan cara dapat diterima, mendengarkan dengan arif, bertanya, 

membuat ringkasan, menafsirkan, mengorganisir, dan mengurangi 

ketegangan. 
 

3) Keterampilan Tingkat Mahir 

Keterampilan tingkat mahir meliputi mengelaborasi, 

memeriksa dengan cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan 

tujuan, dan berkompromi. 
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e. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Urutan langkah-langkah prilaku guru menurut model 

pembelajaran kooperatif yang diuraiakan oleh Arends49 adalah 

sebagaimana terlihat pada tabel 2.1. 

Tabel 1.6. Sintaks Pembelajaran Kooperatif 
Fase Tingkahlaku Guru 

Fase 1: 

Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar. 

Fase 2: 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan. 

Fase 3: 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Fase 4: 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

Fase 5: 

Evaluasi 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase 6: 

Memberikan penghargaan 

 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan 

kelompok. 

                                                             
49 Richard Arends, Classroom Instruction and Management. (New York: McGraw-Hill 
Companies, 1997). 
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Terdapat enam fase utama dalam pembelajaran kooperatif50. 

Pembelajaran dalam kooperatif dimulai dengan guru 

menginformasikan tujuan-tujuan dari pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk belajar. Fase ini diikuti dengan penyajian 

informasi, sering dalam bentuk teks bukan verbal. Kemudian 

dilanjutkan langkah-langkah di mana siswa di bawah bimbingan 

guru bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 

saling bergantung. Fase terakhir dari pembelajaran kooperatif 

meliputi penyajian produk akhir kelompok atau mengetes apa yang 

telah dipelajari oleh siswa dan pengenalan kelompok dan usaha-

usaha individu.  

f. Pendekatan dalam Pembelajaran Kooperatif 

Walaupun prinsip dasar pembelajaran kooperatif tidak 

berubah, terdapat beberapa variasi dari model tersebut. Ada empat 

pendekatan pembelajaran kooperatif51. Di sini diuraikan secara 

ringkas masing-masing pendekatan tersebut. 

1) Student Teams Achievement Division (STAD) 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-

temannya52 di Universitas John Hopkin dan merupakan 

pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Guru 

yang menggunakan STAD, juga mengacu kepada belajar 

kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada 

siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. 

Siswa dalam suatu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok 

dengan anggota 4-5 orang, setiap kelompok haruslah heterogen, 

terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku, 

memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Anggota tim 

menggunakan lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran yang 

lain untuk menuntaskan materi pelajarannya dan kemudian saling 

                                                             
50 Arends. 
51 Arends, Learning to Teach. 
52 Slavin, Cooperative Learning. 
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membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran 

melalui tutorial, kuis, satu sama lain dan atau melakukan diskusi. 

Secara individual setiap minggu atau setiap dua minggu siswa 

diberi kuis. Kuis itu diskor, dan tiap individu diberi skor 

perkembangan. Skor perkembangan ini tidak berdasarkan pada 

skor mutlak siswa, tetapi berdasarkan pada seberapa jauh skor itu 

melampaui rata-rata skor yang lalu. 

Setiap minggu pada suatu lembar penilaian singkat atau 

dengan cara lain, diumumkan tim-tim dengan skor tertinggi, siswa 

yang mencapai skor perkembangan tinggi, atau siswa yang 

mencapai skor sempurna pada kuis-kuis itu. Kadang-kadang 

seluruh tim yang mencapai kriteria tertentu dicantumkan dalam 

lembar itu.  

2) Investigasi Kelompok 

Investigasi kelompok mungkin merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit 

untuk diterapkan. Model ini dikembangkan pertama kali oleh 

Thelan. Berbeda dengan STAD dan jigsaw, siswa terlibat dalam 

perencanaan baik topik yang dipelajari maupun bagaimana 

jalannya penyelidikan mereka. Pendekatan ini memerlukan norma 

dan struktur kelas yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih 

terpusat pada guru. 

Dalam penerapan investigasi kelompok ini guru membagi 

kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa 

yang heterogen. Dalam beberapa kasus, kelompok dapat dibentuk 

dengan mempertimbangkan keakraban persahabatan atau minat 

yang sama dalam topik tertentu. Selanjutnya siswa memilih topik 

untuk diselidiki, melakukan penyelidikan yang mendalam atas 

topik yang dipilih itu. Selanjutnya menyiapkan dan 

mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. 

3) Pendekatan Struktural 

Pendekatan ini dikembangkan oleh Spencer Kagen dan 

kawan-kawannya. Meskipun memiliki banyak kesamaan dengan 



                                  Dr. Yusuf, S.Pd., M.Pd  61 

pendekatan lain, namun pendekatan ini memberi penekanan pada 

penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur tugas yang 

dikembangkan oleh Kagen ini dimaksudkan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas tradisional, seperti resitasi, di mana guru 

mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas dan siswa memberi 

jawaban setelah mengangkat tangan dan ditunjuk. Struktur yang 

dikembangkan oleh Kagen ini menghendaki siswa bekerja saling 

membantu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh 

penghargaan kooperatif, daripada penghargaan individual.  

Ada struktur yang dikembangkan untuk meningkatkan 

perolehan isi akademik, dan ada struktur yang dirancang untuk 

mengajarkan keterampilan sosial atau keterampilan kelompok. 

Dua macam struktur yang terkenal adalah think-pair-share dan 

numbered-head-together, yang dapat digunakan oleh guru untuk 

mengajarkan isi akademik atau untuk mengecek pemahaman siswa 

terhadap isi tertentu. Sedangkan active listening dan time token, 

merupakan dua contoh struktur yang dikembangkan untuk 

mengajarkan keterampilan sosial. 

4) Jigsaw 

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicobakan oleh 

Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, dan 

kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas 

John Hopkins53. 

Untuk melihat dengan jelas perbandingan antara keempat 

pendekatan pembelajaran kooperatif atau yang lebih sering disebut 

sebagai tipe pembelajaran kooperatif dapat dilihat pada tabel 2.2.  

  

                                                             
53 Arends, Learning to Teach. 



62  Pembelajaran Kooperatif 

Tabel 1.7. Perbandingan Empat Pendekatan dalam Pembelajaran 
Kooperatif 54 

 STAD Jigsaw Penyelidikan 

Kelompok 

Pendekat

an 

Struktur 

Tujuan 

kognitif 

Informasi 

akademik 

sederhana 

Informasi 

akademik 

sederhana 

Informasi 

akademik 

tingkat tinggi 

dan 

keterampilan 

inkuiri 

Informasi 

akademik 

sederhana 

Tujuan 

sosial  

Kerja 

kelompok 

dan kerja 

sama 

Kerja 

kelompok 

dan kerja 

sama 

Kerja dalam 

kelompok 

kompleks 

Keterampi

lan 

kelompok 

dan 

keterampil

an sosial 

Struktur 

tim 

Kelompok 

belajar 

heterogen 

dengan 4-

5 orang 

anggota 

Kelompok 

belajar 

heterogen 

dengan 5-

6 orang 

anggota, 

mengguna

kan pola 

“kelompo

k asal” dan 

“kelompo

k ahli” 

Kelompok 

belajar dengan 

5-6 orang 

anggota 

homogen 

Bervariasi, 

berdua, 

bertiga, 

kelompok 

4-6 orang 

anggota 

Pemilih

an topik 

Biasanya 

guru 

Biasanya 

guru 

Biasanya siswa Biasanya 

guru 
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pelajara

n  

Tugas 

utama 

Siswa 

dapat 

mengguna

kan 

lembar 

kegiatan 

dan saling 

membantu 

untuk 

menuntask

an materi 

belajarnya 

Siswa 

mempelaja

ri materi 

dalam 

“kelompo

k ahli”, 

kemudian 

membantu 

anggota 

“kelompo

k asal” 

mempelaja

ri materi 

itu 

Siswa 

menyelesaikan 

inkuiri 

kompleks 

Siswa 

mengerjak

an tugas-

tugas 

sosial dan 

kognitif 

Penilaia

n  

Tes 

mingguan 

Bervariasi, 

dapat 

berupa tes 

mingguan 

Menyelesaikan 

proyek dan 

menulis 

laporan, dapat 

menggunakan 

tes uraian. 

Bervariasi  

Pengak

uan  

Lembar 

pengetahu

an dan 

publikasi 

lain 

Publikasi 

lain 

Lembar 

pengakuan dan 

publikasi lain 

Bervariasi  
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5. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe 

pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam 

satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian 

materi belajar dan mampu mengarjarkan bagian tersebut kepada 

anggota lain dalam kelompoknya55. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan 

model pembelajaran kooperatif, dengan siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang terdiri dari 4–6 orang secara heterogen dan 

bekerjasama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung 

jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari 

dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok 

yang lain56.  

Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab 

siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran 

orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, 

tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi 

tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan demikian, 

“siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja 

sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang 

ditugaskan” (Lie, A., 1994). Para anggota dari tim-tim yang 

berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi (tim ahli) 

saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang 

ditugaskan kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali 

pada tim/kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota 

kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari 

sebelumnya pada pertemuan tim ahli.  

Pada model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, terdapat 

kelompok asal dan kelompok ahli”. Kelompok asal, yaitu 

kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan 

kemampuan, asal, dan latar belakang keluarga yang beragam. 

                                                             
55 Arends, Classroom Instruction and Management. 
56 Arends. 
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Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. 

Kelompok ahli, yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota 

kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari 

dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada 

anggota kelompok asal. Hubungan antara kelompok asal dan 

kelompok ahli digambarkan sebagai berikut57. 

 

Kelompok Asal 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Ahli 

Gambar 1.4. Ilustrasi Kelompok jigsaw 

 

Para anggota dari kelompok asal yang berbeda, bertemu 

dengan topik yang sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi 

dan membahas materi yang ditugaskan pada masing-masing 

anggota kelompok serta membantu satu sama lain untuk 

mempelajari topik mereka tersebut. Setelah pembahasan selesai, 

para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal 

dan mengajarkan pada teman sekelompoknya apa yang telah 

mereka dapatkan pada saat pertemuan di kelompok ahli. Jigsaw 
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didesain selain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa 

secara mandiri juga dituntut saling ketergantungan yang positif 

(saling memberi tahu) terhadap teman sekelompoknya. 

Selanjutnya di akhir pembelajaran, siswa diberi kuis secara individu 

yang mencakup topik materi yang telah dibahas. Kunci tipe Jigsaw 

ini adalah interdependensi setiap siswa terhadap anggota tim yang 

memberikan informasi yang diperlukan dengan tujuan agar dapat 

mengerjakan kuis dengan baik. 

Untuk pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, 

disusun langkah-langkah pokok sebagai berikut; (1) pembagian 

tugas, (2) pemberian lembar ahli, (3) mengadakan diskusi, (4) 

mengadakan kuis. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw ini diatur secara instruksional sebagai 

berikut58: 

a. Membaca: siswa memperoleh topik-topik ahli dan membaca 

materi tersebut untuk mendapatkan informasi. 

b. Diskusi kelompok ahli: siswa dengan topik-topik ahli yang 

sama bertemu untuk mendiskusikan topik tersebut. 

c. Diskusi kelompok: ahli kembali ke kelompok asalnya untuk 

menjelaskan topik pada kelompoknya. 

d. Kuis: siswa memperoleh kuis individu yang mencakup semua 

topik. 

e. Penghargaan kelompok: penghitungan skor kelompok dan 

menentukan penghargaan kelompok. 

Setelah kuis dilakukan, maka dilakukan perhitungan skor 

perkembangan individu dan skor kelompok. Skor individu setiap 

kelompok memberi sumbangan pada skor kelompok berdasarkan 

rentang skor yang diperoleh pada kuis sebelumnya dengan skor 

terakhir. Arends59 memberikan petunjuk perhitungan skor 

kelompok sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. 

 

                                                             
58 Slavin, Cooperative Learning. 
59 Arends, Classroom Instruction and Management. 
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Tabel 1.8. Konversi Skor Perkembangan 60 
Skor Kuis Individu Skor 

Perkembangan 

1. Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

2. 10 poin sampai 1 poin di bawah skor awal 

3. Skor awal sampai 10 poin di atasnya 

4. Lebih dari 10 di atas skor awal 

5. Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor 

awal) 

5  

10  

20  

30  

30  

 

Untuk menentukan tingkat penghargaan yang diberikan 

untuk prestasi kelompok dapat dilihat pada Tabel 1.9. 

Tabel 1.9. Tingkat Penghargaan Kelompok 61 
Rata- rata kelompok Penghargaan 

15  

20  

25  

Good Team (tim yang bagus) 

Great Team (tim yang hebat) 

Super Team (tim yang super) 

 

6. Penelitian-penelitian yang Relevan 

Di bawah ini disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini. Hasil penelitian pendukung yang dimaksud 

yaitu hasil penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw pada pembelajaran IPA umumnya, maupun pada 

pembelajaran bidang studi biologi itu sendiri, serta pembelajaran 

matematika antara lain: 

a. Hasil penelitian yang dilakukan Yosica Veronika Tumanggo62  

menunjukkan, bahwa hasil belajar siswa pada kelas guru model 

                                                             
60 Arends. 
61 Arends. 
62 Yosica Tumanggo, Rai Sujanem, and Made Mariawan, “Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil 
Belajar Siswa Pada Pembelajaran Fisika Siswa Kelas XI MIPA Di SMA Negeri 2 
Singaraja,” JPPF 8, no. 2 (2018). 
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dan kelas guru mitra menunjukkan peningkatan pengetahuan 

untuk tes hasil belajar produk dan tes hasil belajar psikomotor. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa guru dapat 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

baik dan meningkatkan keterampilan kooperatif siswa selama 

pembelajaran berlangsung.  

b. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Hartono, dkk.63 bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dapat meningkatkan 

keterampilan guru mengelola kegiatan pembelajaran, 

meningkatkan kualitas pengelolaan proses pembelajaran oleh 

guru, meningkatkan kualitas interaksi siswa dengan lingkungan 

belajar, dan meningkatkan prestasi belajar siswa yang meliputi 

peningkatan nilai rata-rata dan meningkatkan jumlah siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Widada W.64 mengungkapkan 

bahwa, dengan pengembangan perangkat pembelajaran yang 

berorientasi model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

ternyata 82,35% dari keseluruhan  tujuan pembelajaran yang 

diajarkan telah tuntas dipelajari oleh siswa pada mata pelajaran 

matematika di SMA. 

d. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pendi Sinaga65 dengan 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam 

pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar II  pokok bahasan arus 

listrik dan rangkaian listrik arus searah menunjukkan, bahwa 

secara umum kemampuan dosen dalam mengelola 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah baik. Dosen mampu 

                                                             
63 Budi Hartono, Hartanto Sunardi, and Hari Karyono, “Metode Pembelajaran 
Kooperatif Model Jigsaw Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Kompetensi Teknik 
Pemesinan Bubut,” 2614-3909 2, no. 1 (20019). 
64 W Widada, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Smu Yang  
Berorientasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw,” Tesis Magister, PPs IKIP 
Surabaya, 1999. 
65 Pendi Sinaga, “Pembelajaran Fisika Dasar Ii Pokok Bahasan  Arus Listrik Dan 
Rangkaian Listrik Arus Searah Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe  Jigsaw,” Tesis Magister Pendidikan, PPs Universitas Negeri Surabaya, 2002. 
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melatihkan keterampilan kooperatif dan mengoperasikan 

perangkat pembelajaran yang hampir sesuai dengan alokasi 

waktu yang tersedia, serta membuat mahasiswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Mahasiswa pada umumnya 

menyatakan senang dan baru terutama tentang keterampilan 

kooperatif. Mahasiswa berminat untuk mengikuti pembelajaran 

selanjutnya dengan model yang sama. Kemudian dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mahasiswa 

mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit. 

 

7. Kerangka Berpikir  

Keberhasilan pendidikan madrasah pada pondok pesantren 

sangat ditentukan oleh akademik intelektual dan penampilan moral 

seorang alumni madrasah. Bagaimanapun nilai raport dan hasil 

ujiannya, moral keagamaan yang melekat pada sikap dan perilakunya 

menjadi tolok ukur bagi keberhasilan lembaga pendidikan tempat ia 

belajar. 

Apabila dikaji lebih lanjut berdasarkan teori yang telah ada 

maka salah satu alternatif peningkatan kualitas pembelajaran pada 

madrasah pondok pesantren yang menekankan pendidikan 

kecerdasan akademik dan moral atau akhlak adalah penerapan teori 

kognitif. Teori belajar konstruktivis adalah salah satu penerapan 

teori kognitif. 

Salah satu implikasi teori belajar konstruktivis dalam 

pembelajaran adalah penerapan pembelajaran kooperatif. Dalam 

pembelajaran kooperatif siswa atau peserta didik lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila 

mereka saling mendiskuiskan masalah-masalah tersebut dengan 

temannya. Melalui diskusi dalam pembelajaran kooperatif terjalin 

komunikasi di mana siswa saling berbagi ide atau pendapat. Melalui 

diskusi terjadi elaborasi kognitif yang baik, sehingga dapat 

meningkatkan daya nalar, keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
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dan memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw memiliki dampak yang positif 

terhadap kegiatan pembelajaran, yakni dapat meningkatkan aktivitas 

guru dan siswa selama pembelajaran, meningkatkan ketercapaian 

tujuan pembelajaran, dan dapat meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran berikutnya. 

Selain itu, pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan 

lingkungan belajar di mana siswa belajar bersama dalam kelompok 

kecil yang heterogen, untuk menyelesaikan tugas-tugas 

pembelajaran. Siswa melakukan interaksi sosial untuk mempelajari 

materi yang diberikan kepadanya, dan bertanggung jawab untuk 

menjelaskan kepada anggota kelompoknya. Jadi, siswa dilatih untuk 

berani berinteraksi dengan teman-temannya.  

Keseluruhan aspek kooperatif yang dilakukan oleh siswa 

selama pembelajaran yang berorientasi kooperatif merupakan 

bagian dari pendidikan akhlak atau moral kepada peserta didik. Dan 

apabila keterampilan-keterampilan kooperatif terus dilatihkan 

kepada siswa selama pembelajaran maka cermin siswa yang 

berakhlak mulia yang ditunjukkan dengan sikap-sikap positif dapat 

tercapai. 

Berdasarkan kerangka berfikir secara teoritis yang dikutip dari 

pendapat para ahli, dan secara empiris dari hasil penelitian 

terdahulu, dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan 

demikian, diharapkan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dapat meningkatkan kualitas proses dan kualitas hasil 

belajar biologi pada siswa kelas X madrasah aliyah. 

  



                                  Dr. Yusuf, S.Pd., M.Pd  71 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini telah dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) Tahap 

pengembangan perangkat pembelajaran, dan (2) Tahap pembelajaran 

nyata (real teaching). Oleh sebab itu, hasil temuan pada masing-masing 

tahap penelitian tersebut, disajikan secara terpisah pada bab ini. 

Pada dasarnya, penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil 

belajar siswa dengan mengembangkan dan mengimplementasikan 

perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. Kualitas pembelajaran dalam penelitian ini, tergambar dari; (1) 

Kemampuan guru mengelola kegiatan pembelajaran, (2)  Aktivitas 

siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung, (3) Keterampilan 

kooperatif siswa, (4) Respon siswa dan kesan guru terhadap perangkat 

dan model pembelajaran kooperatif jigsaw yang diterapkan. Sedangkan 

kualitas hasil belajar tergambar dari ketuntasan tujuan pembelajaran, 

ketuntasan individual, dan ketuntasan klasikal siswa terhadap tujuan 

pembelajaran yang telah dikembangkan peneliti. 

Selama kegiatan Pembelajaran Nyata (ujicoba II) yang 

merupakan tahap kedua dari rangkaian penelitian ini, aspek-aspek yang 

menggambarkan kualitas proses dan kualitas hasil belajar telah dicatat 

dan dianalisis. Hasil temuan selama kegiatan ujicoba II yang telah 

dipaparkan didiskusikan secara terpisah pada bagian ini. Hasil temuan 

dan diskusi ini, merupakan gambaran secara utuh dan menyeluruh dari 

penelitian yang berjudul “Kualitas Proses dan Hasil Belajar Biologi 

Melalui Pembelajaran dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw”. 

A. Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dengan 
mengadopsi model pengembangan Kemp et al. (1994) telah berhasil 
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mengembangkan perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam 
proses pembelajaran biologi pada madrasah aliyah. Perangkat 
pembelajaran yang berhasil dikembangkan adalah; (1) Materi Ajar, (2) 
Rencana pelaksanaan pembelajaran, (3) Lembar Kegiatan Siswa (LKS), 
dan (4) Instrumen Evaluasi. Pada penelitian ini juga telah 
dikembangkan perangkat pendukung, yaitu pedoman pelaksanaan 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk guru. Perangkat 
pembelajaran tersebut telah diujicobakan pada Madrasah Aliyah Kelas 
X Ponpes Darun Najah Duman Lombok Barat (ujicoba I) dengan 
jumlah siswa 22 orang. 

Di bawah ini diuraikan masing-masing perangkat pembelajaran 
tersebut serta catatan-catatan selama pengembangan, terutama catatan 
dari kegiatan revisi berdasarkan masukan dari validator, kegiatan 
simulasi, dan masukan dari hasil ujicoba I. 

Di bawah ini diuraikan masing-masing perangkat pembelajaran 

tersebut serta catatan-catatan selama pengembangan, terutama catatan 

dari kegiatan revisi berdasarkan masukan dari validator, kegiatan 

simulasi, dan masukan dari hasil ujicoba I. 

1. Materi Ajar  

Materi Ajar merupakan buku pegangan siswa sebagai panduan 

dalam proses pembelajaran biologi. Materi ajar dikembangkan 

dengan mengacu pada kompetensi dasar kurikulum 2013. Konsep-

konsep yang disajikan juga mengadopsi dari berbagai referensi 

biologi dan buku paket pelajaran biologi untuk SMA/MA. 

Ketidaksesuaian konsep, prinsip, fakta, dan contoh-contoh pada 

buku-buku tersebut disempurnakan dengan mengadopsi dari 

sumber-sumber lain yang dianggap relevan. Buku lain yang 

digunakan oleh peneliti untuk menyempurnakan materi ajar adalah 

seperti yang tercantum pada bagian daftar pustaka materi ajar.  

Materi ajar siswa terdiri dari 32 halaman dengan muatan yaitu. 

a. Bagian awal, terdiri dari; (a) tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai yang meliputi tujuan produk, tujuan proses, tujuan 

afektif, dan tujuan sosial; (b) fokus bab; dan (c) gambaran 
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umum bahan kajian yang dipelajari pada masing-masing sub-

pokok bahasan. 

b. Bagian inti, yang meliputi uraian tentang Aksi Interaksi (prinsip, 

konsep, fakta, dan contoh-contoh). Urutan isi materi diawali 

dengan topik pola-pola interaksi antara organisme yang 

menyusun ekosistem yang diikuti dengan pembahasan tentang 

pengalihan materi dan energi melalui rantai makanan dan 

jaring-jaring makanan. Urutan kedua adalah, materi tentang 

perubahan ekosistem hingga mencapai klimaks. Urutan yang 

terakhir adalah pembagian ekosistem yang ada di muka bumi 

berdasarkan komponen penyusunnya. 

c. Bagian akhir materi ajar, berisikan rangkuman materi dan soal-

soal latihan yang sifatnya penguatan, serta daftar pustaka. 

Sebelum digunakan dalam pembelajaran nyata sebagai tahap 

kedua dalam penelitian ini, materi ajar telah direvisi melalui 

serangkaian kegiatan, yaitu validasi pakar, simulasi, dan kegiatan 

ujicoba I. Hasil revisi materi ajar selama pengembangannya, secara 

ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1. Ringkasan Jenis Revisi Materi Ajar Selama 
Pengembangannya 

Sumber 

Revisi 

Jenis Revisi/Saran 

Validasi 

Pakar 

a) Belum memuat rangkuman bab. 

b) Kurang jelas konsep tentang; rantai 

pemangsa, rantai saprofit, dan rantai 

parasit. 

c) Pengertian rantai makanan kurang cocok. 

d) Pengertian aliran energi kurang cocok. 

e) Kejelasan gambar. 

f) Terdapat contoh-contoh organisme kurang 

dikenal siswa. 
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g) Penjelasan tentang relung ekologi masih 

kurang, dan contoh relung ekologi tidak 

ada. 

h) Tata bahasa, seperti penggunaan kata “bila” 

pada kalimat kausal, penempatan tanda 

baca, dan kesesuaian ejaan dengan ejaan 

bahasa baku. 

Simulasi 

Topik 

untuk 

RPP-3 

a) Kejelasan gambar dan kesesuaian antara 

keterangan gambar dengan bagian yang 

ditunjuk dengan anak panah. 

b) Penggunaan istilah “herbivora” untuk 

semua organisme pemakan produsen, 

kurang sesuai. 

Ujicoba I a) Batasan organisme yang terlibat pada rantai 

pemangsa, rantai saprofit, dan rantai 

parasit, masih kurang jelas. 

b) Pembahasan tentang Piramida Biomassa 

dan Piramida Energi perlu diperjelas lagi. 

c) Gambar kurang menarik. 

 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan pedoman 

yang dirancang secara sistematis untuk menggambarkan skenario 

penyajian materi pelajaran sesuai dengan sintaks model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Penelitian ini telah 

mengembangkan tiga rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tingkat keluasan materi pokok bahasan aksi 

interaksi dan jumlah jam pelajaran untuk satu kali pertemuan pada 

sekolah tempat penelitian. Ketiga RPP yang dihasilkan yaitu (1) 

RPP-1 untuk pola-pola aksi interaksi antara komponen biotik dalam 
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ekosistem, (2) RPP-2 Siklus biogeokimia dan suksesi, dan (3) RPP-

3 macam-macam ekosistem yang ada di muka bumi. 

Rencana pelajaran yang dikembangkan memuat: (1) 

Komptensi dasar (KD), (2) Tujuan Pembelajaran Khusus, yang 

terdiri dari tujuan produk, tujuan proses, tujuan afektif, dan tujuan 

sosial, (3) Sumber pembelajaran, (4) Pengelolaan pembelajaran, 

yang meliputi model pembelajaran yang digunakan, metode belajar, 

dan alat peraga yang diperlukan dalam pembelajaran, dan (5) Urutan 

kegiatan pembelajaran sesuai sintaks pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw yang meliputi enam fase pembelajaran.  

Sebelum digunakan dalam pembelajaran nyata sebagai tahap 

kedua dalam penelitian ini, rencana pelaksanaan pembelajaran telah 

direvisi melalui serangkaian kegiatan, yaitu validasi pakar, simulasi, 

dan kegiatan ujicoba I. Hasil revisi rencana pelaksanaan 

pembelajaran selama pengembangannya, secara ringkas dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2. Ringkasan Jenis Revisi Rencana pelaksanaan 
pembelajaran Selama Pengembangannya 

Sumber 

Revisi 

Jenis Revisi/Saran 

Validasi 

Pakar 

a) Urutan langkah pembelajaran pada 

kegiatan inti perlu lebih spesifik. 

b) Perbaikan pada tujuan pembelajaran 

produk dan proses. 

c) Tata bahasa. 

d) Kepustakaan. 

Simulasi 

RPP-3 

a) Alokasi waktu untuk diskusi “Kelompok 

Ahli” masih kurang. 

b) Perbaikan pada tujuan pembelajaran 

produk. 
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Ujicoba I a) Bagian inti: Mengingatkan siswa pada 

“Kelompok Asal” untuk mengerjakan 

pertanyaan LKS kelompok asal, harus 

ditiadakan. Materi untuk butir pertanyaan 

tersebut harus disajikan guru pada awal 

pembelajaran. 

b) Penambahan langkah pada bagian 

pendahuluan, sebagai konsekuensi revisi 

pada poin a.  

c) Langkah penyajian tujuan pembelajaran, 

materi, dan rangkuman materi dengan 

menggunakan media LCD diganti dengan 

media charta.  

 

Contoh RPP-1 yang telah dikembangkan adalah sebagai 

berikut. 

RENCANA PELAKSANAAN PELAJARAN 
(RPP-1) 

 
Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas  : x 
Semester  : 2 
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit 

 
I.  Kompetensi Dasar 

Siswa memahami prinsip dan pola interaksi dalam ekosistem melalui 
perencanaan, pengamatan, dan diskusi. 

II.  Tujuan Pembelajaran 
A. Tujuan Produk 

Setelah kegiatan belajar mengajar siswa dapat: 

1. Menyebutkan 4 macam pola aksi interaksi. 

2. Menentukan batasan organisme yang terlibat pada rantai pemangsa, rantai 
parasit, dan rantai saprofit.  

3. Menyusun urutan tingkat trofik dalam suatu rantai makanan. 

4. Menjelaskan pengertian aliran energi 

5. Menjelaskan urutan pemindahan aliran energi dalam suatu ekosistem. 
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6. Menjelaskan piramida ekologi 

7. Mendefinisikan pengertian biomassa. 

8. Menjelaskan penyebab terjadinya penurunan energi yang tersedia pada 
piramida energi  

B. Tujuan Proses 
1. Menggambarkan jaring-jaring makanan dalam suatu komunitas. 
2. Meramalkan yang terjadi pada suatu komunitas jika salah satu mata rantai  

pada rantai makanan mengalami perubahan jumlah. 
C. Tujuan Afektif 

1. mengajukan pertanyaan 

2. menjawab pertanyaan 

3. menyampaikan ide/pendapat 

4. menghargai pendapat 

5. mendengarkan secara aktif 

6. berada dalam tugas 
D. Tujuan Sosial  

1. menghormati pebedaan individu. 
2. menunjukkan penghargaan dan simpati 
3. melakukan kompromi 
4. menghargai pendapat 

III.  Sumber Pembelajaran  

1. Buku Siswa  

2. LKS-1a, LKS-1b 

3. Buku-buku lain yang relevan 

4. Lingkungan sekitar. 
IV.  Pengelolaan Pembelajaran 

1. Model  :  Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
2. Metode  :  Ceramah, Tanya jawab, dan diskusi. 
3. Alat Peraga :  Charta 

V. Kegiatan Pembelajaran 
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A. Pendahuluan 

Fase 1: Menyajikan rencana dan tujuan pembelajaran dan 
memotivasi siswa (10 menit) 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini 
tentang “Pola-pola Aksi Interaksi” yang meliputi tujuan 
produk, tujuan proses, tujuan afektif, tujuan sosial 
dengan transparansi. 

2. Guru memotivasi siswa dengan: 
(a) Menyatakan bahwa pada hari ini kita akan 

mempelajari subpokok bahasan “Pola-pola Aksi 
Interaksi” dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw. 

(b) Menanyakan kepada siswa “Bisakah kita manusia 
atau makhluk hidup lain hidup sendiri tanpa 
membutuhkan makhluk hidup lain” dan meminta 
dua orang untuk menjawab yang disertai dengan 
alasan atas jawabannya. 

(c) Menyuruh dua atau tiga orang siswa menceritakan 
kembali bagaimana hasil pengamatannya terhadap 
ekosistem sawah yang telah ditugaskan dengan 
LKS-01a. 

 
 
 
Terlaksana/ 
tidak 
 
 
Terlaksana/ 
tidak 
 
 
Terlaksana/ 
Tidak 
 
 
 
Terlaksana/ 
Tidak 
 

 
B. Inti  

Fase  2:  Menyajikan informasi (10 menit) 
1. Guru mengingatkan kembali siswa materi pelajaran yang 

terdahulu tentang komponen biotik dan abiotik dalam 
ekosistem, dan menanyakan kembali kepada 2 orang 
siswa contoh komoponen biotik dan abiotik penyusun 
ekosistem. 

2. Guru mengaitkan pokok bahasan Aksi Interaksi dengan 
pokok bahasan sebelumnya terutama mengenai 
komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem. 

3. Mengulas inti hasil kegiatan siswa dalam LKS-01a untuk 
menunjukkan dan memperjelas contoh pola akis interaksi 
dalam suatu komunitas. 

4. Menyajikan secara umum materi tentang pola-pola 
interaksi antara komponen biotik dalam ekosistem 
dengan menggunakan charta.  

 
Terlaksana/ 
tidak 
 
 
 
Terlaksana/ 
Tidak 
 
 
 
Terlaksana/ 
Tidak 
 
Terlaksana/ 
tidak 
 

Fase 3: Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-
kelompok belajar (10 menit) 

1. Guru menyatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw, siswa akan dibagi dalam kelompok asal dan 
kelompok ahli untuk bekerja secara kooperatif. 

2. Guru membagi kelas ke dalam kelompok asal dan 
membagi tugas kelompok ahli, kemudian 

 
 
Terlaksana/ 
tidak 
 
Terlaksana/ 
tidak 
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menganjurkan siswa untuk berada pada kelompok 
asal masing-masing sesuai yang telah ditentukan  

3. Guru mengingatkan siswa keterampilan kooperatif yang 
harus dilakukan selama pembelajaran dengan 
menampilkan transparansi yang berisi keterampilan-
keterampilan kooperatif yang harus dilatihkan selama 
pembelajaran berlangsung. 

 
 
Terlaksana/ 
tidak 

Fase 4:  Membimbing kelompok bekerja dan belajar 
A. Membaca, menelaah, menginterpetasi: (10 menit) 

1. Guru membagikan LKS-01b  kepada seluruh siswa. 
 

2. Guru memperjelas topik ahli yang ada pada LKS-
01b dengan menampilkan transparansi “Pembagian 
Tugas Kelompok Ahli”, yaitu: 

 

 
 
Terlaksana/ 
tidak 
 
Terlaksana/ 
tidak  
 

Topik ahli 1 : Rantai makanan 
(Buku siswa Hal. 3 - 5 dan LKS 01b-Topik 1) 
Topik ahli 2:  - Rantai makanan dan tingkat trofik  

- Aliran energi  
(Buku siswa hal. 6  - 7 dan LKS 01b-Topik 2) 

       Topik ahli3: Piramida ekologi 
(Buku  siswa hal. 7 – 9 dan LKS 01b-Topik 3) 

3. Guru menganjurkan siswa untuk memperhatikan dan 
memeriksa topik masing-masing pada BUKU SISWA 
dan LKS-01b dan menganjurkan untuk mulai membaca 
topik masing-masing. (Pada saat yang sama guru 
mengingatkan siswa, bahwa kalau ada hal yang ingin 
ditanyakan, terlebih dahulu ditanyatakan kepada teman 
kelompok sebelum ditanyatakan kepada guru). 

 
B.  Diskusi kelompok ahli: (30 menit) 

1. Guru memberitahukan siswa untuk duduk (berada) 
pada kelompok ahli masing-masing. 

2. Guru menganjurkan siswa untuk: (a) berdiskusi 
pada kelompok ahli sesuai dengan keahlian masing-
masing, (b) mengerjakan LKS 01b dan 
mengingatkan siswa untuk bekerja secara 
kooperatif.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terlaksana/ 
tidak  
 
 
 
 
 
 
Terlaksana/ 
tidak  
 
Terlaksana/ 
tidak  
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C. Kelompok asal: (40 menit) 
1. Guru menganjurkan siswa untuk kembali ke 

kelompok asal atau menempati bangku kelompok 
asal. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada anggota 
kelompok ahli dalam kelompok asal untuk 
bernegosiasi “siapa yang akan menjelaskan topik 
keahliannya di depan anggota kelompok asal. 

3. Guru menganjurkan siswa untuk memulai 
kegiatan presentasi kelompok ahli di depan 
anggota kelompok asal masing-masing. 

 

 
Terlaksana/ 
tidak  
 
Terlaksana/ 
tidak 
 
 
 
 
Terlaksana/ 
tidak 
 

Fase 5:  Evaluasi (15 menit) 
Siswa memperoleh kuis individu yang mencakup 
semua topik. 
 

 
Terlaksana/ 
tidak 
 

 
C. Penutup 

Fase  6:  Memberikan Penghargaan (10 menit) 
1. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

bekerja dengan sungguh-sungguh LKS 
pengamatan (LKS-01a). 

2. Guru memberitahukan siswa bahwa penentuan 
kelompok yang akan memperoleh penghargaan 
untuk pertemuan hari ini akan dilakukan pada 
pertemuan berikutnya. 

3. Guru merangkum materi dengan transparansi 
 

4. Guru menugaskan kepada siswa untuk 
mengerjakan soal-soal latihan pada akhir pokok 
bahasan dan membaca materi untuk pertemuan 
berikutnya. 

 
 
 
Terlaksana/ 
Tidak 
 
Terlaksana/ 
Tidak 
 
 
Terlaksana/ 
Tidak 
 
Terlaksana/ 
Tidak 

 
 

 

3. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Lembar kegiatan siswa merupakan lembar panduan bagi siswa 

dalam mengerjakan tugas secara kelompok yang berorientasi pada 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Lembar kegiatan siswa 

ini memuat uraian; (1) materi secara singkat, (2) tujuan 
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pembelajaran, (3) petunjuk mengerjakan yang menuntut siswa 

bekerja secara kooperatif, dan (4) sejumlah pertanyaan yang 

dikelompokkan berdasarkan tugas kelompok ahli atau topik-topik 

kelompok ahli. 

Lembar kegiatan siswa yang berhasil dikembangkan dalam 

penelitian ini sebanyak empat, yang dibedakan menjadi dua bentuk,  

yaitu pertama, LKS-1a untuk kegiatan pengamatan pada komunitas 

sawah, dan yang kedua, LKS-1b, LKS-2, dan LKS-3 untuk diskusi 

secara kooperatif jigsaw di dalam kelas. 

LKS-1a merupakan kegiatan pengamatan ekosistem sawah 

sebelum penyampaian RPP-1. Kegiatan pengamatan komunitas 

sawah dan diskusi hasilnya dilakukan di luar jam pelajaran. LKS-1a 

ditekankan pada aktivitas siswa untuk menemukan secara 

berkelompok organisme yang terdapat dalam suatu ekosistem, 

mencatat sejumlah organisme yang ditemukan pada komunitas 

sawah, dan mendiskusikan saling keterkaitan antara organisme yang 

ditemukan pada komunitas tersebut. LKS-1a dimaksudkan untuk 

menanamkan konsep tentang rantai makanan, jaring-jaring 

makanan, dan piramida ekologi sebagai bekal awal siswa untuk 

diskusi  siswa pada pembelajaran dengan RPP-1. 

Sebelum digunakan dalam pembelajaran nyata sebagai tahap 

kedua dalam penelitian ini, LKS telah direvisi melalui serangkaian 

kegiatan, yaitu validasi pakar, simulasi, dan kegiatan ujicoba I. Hasil 

revisi LKS selama pengembangannya, secara ringkas dapat dilihat 

pada Tabel 2.3 berikut. 
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Tabel 2.3. Ringkasan Jenis Revisi LKS Selama Pengembangannya 
Sumber 

Revisi 

Jenis Revisi/Saran 

Validasi 

Pakar 

a) Butir pertanyaan pada LKS harus bersifat 

analisis dari Materi Ajar, bukan semata-

mata jawabannya disalin dari Materi Ajar. 

b) Keterangan gambar. 

c) Perlu diperjelas maksud pertanyaan, atau 

tugas-tugas yang harus dilakukan siswa. 

d) Tata bahasa. 

Simulasi 

LKS-3 

a) Kolom untuk menuliskan jawaban pada 

LKS harus diperluas (diberi jarak yang 

cukup). 

b) Perjelas lagi maksud pertanyaan. 

Ujicoba I 
Butir pertanyaan untuk dikerjakan siswa pada 

kelompok asal, setelah siswa kembali dari 

diskusi kelompok ahli, harus ditiadakan, 

karena banyak waktu yang dibutuhkan untuk 

mengerjakannya. 

 

Contoh LKS-1 yang telah dikembangkan adalah sebagai 

berikut. 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

LKAS-1 

 

I. IDENTITAS 
Nama   :  ________________________________ 

Kelompok Asal  : _________________________________ 
Kelompok Ahli   : _________________________________ 
 
II. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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Siswa memahami prinsip dan pola interaksi dalam ekosistem melalui perencanaan, 
pengamatan, dan diskusi. 

 
III. PETUNJUK 

1. Bacalah subtopik yang ada pada “BUKU SISWA” sesuai dengan kelompok 
ahli masing-masing, kemudian jawablah pertanyaan dalam LKS ini sesuai 
dengan topik keahliannya. 

2. Pastikan bahwa jawaban yang ditulis untuk dibawa ke kelompok asal adalah 
hasil kesepakatan bersama pada kelompok ahli. 

3. Pada bagian akhir LKS ini terdapat pertanyaan untuk dikerjakan bersama 
setelah kembali ke kelompok asal. Lakukan tukar pendapat untuk menjawab 
pertanyaan dengan berbekal pengetahuan yang diperoleh dari kelompok ahli 
masing-masing. Pastikan bahwa jawaban yang ditulis merupakan hasil 
kesepakatan bersama antara  ahli pada kelompok asal. 

 
II. PERTANYAAN KELOMPOK AHLI 

 

AHLI I: Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan 
(Bacalah Buku Siswa halaman 3 – 5) 
 

1. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan  ...........................................................  
 ......................................................................................................................................  

2. Tentukan batasan organisme pada ketiga rantai berikut: 
a. Rantai Pemangsa  ...................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  

b. Rantai Parasit  ........................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  

c. Rantai Saprofit  ......................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  

3. Jika pada ekosistem sawah terdapat organisme sebagai berikut: padi, tikus, 
rumput teki, ular, anjing, tikus, bakteri/jamur pengurai. 

 
a. Gambarkan jaring-jaring makanan yang terjadi pada komunitas tersebut 

b. Tentukan organisme yang terlibat dalam rantai pemangsa pada jaring-
jaring tersebut. 
 ...............................................................................................................................  
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c. Tentukan organisme yang terlibat dalam rantai detritus pada jaring-jaring 
tersebut. 

 ...............................................................................................................................  

d. Jika salah satu mata rantai mengalami penurunan jumlah (misalnya 
populasi padi), apa yang akan terjadi ? 

 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

AHLI II: Rantai Makanan, Tingkat Trofik, dan Aliran Energi 

Bacalah BUKU SISWA halaman 6 – 7) 
1. Pada komunitas sawah terdapat organisme sebagai berikut: padi, tikus, rumput 

teki, ular, anjing, tikus, bakteri/jamur pengurai. 
a. Kelompokkan organisme tersebut menurut tingkat trofiknya. 

Tingakt Trofik I  :   .............................................................................................  
Tingkat Trofik II :  ..............................................................................................  
Tingkat Trofik III:  .............................................................................................  

b. Gambarkan diagram tingkat trofik kelompok organisme tersebut. 
 
 
2. Apa yang dimaksud dengan aliran energi  

 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  

3. Jelaskan perindahan aliran energi yang terjadi pada komunitas 
sawah pada pertanyaan nomor 1 di atas. 

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 

 
 
AHLI III: Piramida Ekologi 
Bacalah BUKU SISWA halaman 7 – 9 ) 
 
1. Pada komunitas sawah terdapat organisme sebagai berikut: padi, tikus, rumput 

teki, ular, anjing, tikus, bakteri/jamur pengurai. 
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a. Susunlah organisme tersebut dalam bentuk piramida jumlah, piramida 
biomassa, dan piramida energi. 

b. Jelaskan maksud gambar piramida yang kalian buat. 
-  Piramida jumlah  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

- Piramida Biomassa ................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

- Piramida Energi .....................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

 
2. Apa yang dimaksud dengan biomassa ? 

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 

3. Mengapa terjadi penurunan jumlah energi berturut-turut yang tersedia pada 
piramida energi suatu ekosistem. 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 

4. Instrumen Tes Hasil Belajar Siswa (THB) 

Instrumen evaluasi hasil belajar siswa digunakan untuk 

menentukan kualitas hasil belajar siswa. Instrumen evaluasi hasil 
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belajar berupa perangkat soal tes hasil belajar. Tes hasil belajar yang 

dikembangkan adalah tes hasil belajar produk dan proses. Tes hasil 

belajar produk mengacu pada tujuan pembelajaran produk, 

sedangkan tes hasil belajar proses mengacu pada tujuan 

pembelajaran proses. Tes hasil belajar ini sebagian disusun oleh 

peneliti dan sebagian diadopsi dari buku paket yang sudah ada. 

Sebelum digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa 

setelah berlangsungnya proses pembelajaran dengan menerapkan 

perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti, 

instrumen tes hasil belajar telah direvisi melalui kegiatan Validasi 

Pakar dan ujicoba I. Hasil revisi instrumen THB selama 

pengembangannya, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Pelaksanaan ujicoba I pada siswa kelas X Madrasah Aliyah 

Ponpes Darun Najah Duman Lombok Barat, telah menghasilkan 

draft akhir instrumen THB yang digunakan dalam kegiatan ujicoba 

II. Dari hasil ujicoba perangkat THB pada ujicoba I, telah diketahui 

nilai sensitivitas butir THB yang disusun oleh peneliti. Dengan 

demikian, diperoleh gambaran butir soal yang layak digunakan 

untuk evaluasi hasil belajar pada ujicoba II. Hasil analisis butir soal 

berdasarkan pelaksanaan ujicoba I dapat dilihat pada Tabel 4.5 

untuk THB produk, dan Tabel 2.6 untuk THB proses. 

Tabel 2.4. Ringkasan Jenis Revisi THB Selama Pengembangannya 
Sumber 

Revisi 

Jenis Revisi/Saran 

Validasi 

Pakar 

a) Ketidaksesuaian tujuan pembelajaran 

dengan tingkat kognitif, yaitu butir soal 

nomor: 2, 9, 21, 22, 23, 24, dan 25. 

b) Ketidaksesuaian tujuan pembelajaran 

dengan butir tes, yaitu butir soal nomor: 1, 

8, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 

dan 34. 
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c) Tidak memenuhi kesepadanan option, yaitu 

soal nomor: 12, 13, 14, 18, 21, 23. 

d) Option yang benar terlalu jelas, yaitu soal 

nomor:  3 dan 20. 

e) Kekeliruan konsep atau kesalahan kunci, 

yaitu soal nomor: 6, 8, 11, 13, dan 16. 

f) Perlu perjelas maksud, yaitu soal nomor: 

11, 26, soal essay nomor 5 dan 6. 

g) Keterangan gambar dalam soal, yaitu soal 

nomor: 4 dan 29. 

h) Tata bahasa, yaitu soal nomor: 6, 12, dan 

29. 

i) Konstruksi soal (option lebih panjang dari 

soal, ada kalimat perintah yang tidak perlu, 

urutan option), yaitu soal nomor: 15, 16, 25, 

27, 28, 30, dan 31. 

Simulasi   —  

Ujicoba I a) Redaksinya perlu diperjelas lagi, yaitu soal 

nomor: 3 untuk butir soal essay. 

b) Butir soal dengan sensitivitas kecil (< 0.40, 

menurut Arikunto, 1991), harus ditiadakan 

atau diganti, karena tidak mengukur efek-

efek pembelajaran. Butir soal yang 

ditiadakan yaitu soal nomor: 2, 9, 15, 17, 30, 

dan 33. Butir soal yang diganti, yaitu soal 

nomor 5, 6, 8, dan 24. 

c) tujuan pembelajaran yang berhubungan 

dengan butir soal yang ditiadakan tersebut, 

harus ditidakan. 

Tabel 2.5. Analisis Butir THB Produk Setelah diujicobakan Pada 
ujicoba I 
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Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Butir 

soal 

Klasif

ikasi 

Sen- 

sitivitas  

Keter

anga

n  

Menyebutkan 4 macam 

pola aksi interaksi. 

1 C1 0.86  

Mendefinisikan 

pengertian rantai 

makanan. 

2 C1 0.27 Soal 

& 

tujuan 

pemb

elajara

n 

dibua

ng 

Menentukan batasan 

organisme pada rantai 

pemangsa, rantai parasit, 

dan rantai saprofit. 

3 

4 

C2 

C2 

0.64 

0.59 

 

Menyusun urutan tingkat 

trofik dalam suatu rantai 

makanan 

6 C3 0.27 Soal  

digant

i 

Menjelaskan pengertian 

aliran energi 

7 C1 0.50  

Menuliskan urutan 

pemindahan aliran energi 

dalam suatu ekosistem. 

8 C2 0.18  

Menjelaskan piramida 

ekologi 

5 

9 

C2 

C2 

0.64 

0.05 

Butir 

no. 9 

dibua

ng 

Mendefinisikan 

pengertian biomassa 

10 C1 0.55  

Menjelaskan penyebab 

terjadinya penurunan 

11 C2 0.59  
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energi yang tersedia pada 

piramida energi 

Mendefinisikan 

pengertian siklus 

biogeokimia 

12 C1 0.55  

Menyebutkan bentuk-

bentuk nitrogen dalam 

tanah yang dimanfaatkan 

oleh tumbuhan. 

13 C21 0.45  

Menjelaskan bagaimana 

nitrogen dimanfaatkan 

oleh tumbuhan. 

14 

15 

C2 

C2 

0.45 

0.27 

Butir 

no. 15 

dibua

ng 

Menyebutkan sumber 

CO2 dan O2 

16 

17 

C2 

C2 

0.59 

0.32 

Butir 

no. 17 

dibua

ng  

Menjelaskan pengertian 

suksesi 

18 C1 0.50  

Membedakan suksesi 

primer dan suksesi 

sekunder 

19 C4 0.55  

Memberikan contoh 

suksesi 

20 C1 0.59  

Menuliskan ciri-ciri 

bioma. 

21 

22 

C1 

C1 

0.41 

0.45 

 

Menuliskan vegetasi 

utama suatu bioma. 

23 C1 0.55  

Menuliskan hewan utama 

penghuni suatu bioma. 

24 C1 0.32 Butir 

no. 24 

digant

i 
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Menjelaskan 

pengelompokan 

organisme air tawar 

berdasarkan kebiasaan 

hidup. 

25 

26 

C1 

C1 

0.50 

0.55 

 

Membedakan ciri-ciri 

empat komunitas pada 

danau. 

27 C2 0.55  

Menjelaskan pembagian 

ekosistem air laut 

berdasarkan 

kedalamannya. 

28 

29 

C3 

C3 

0.45 

0.41 

 

Menjelaskan pembagian 

ekosistem air laut 

berdasarkan wilayah 

permukaan secara 

horizontal. 

30 

31 

C3 

C3 

0.11 

0.55 

Butir 

no. 30 

dibua

ng  

Membedakan ekosistem 

estuari dan ekosistem 

terumbu 

32 C4 0.55  

Memerikan ciri-ciri 

ekosistem pantai. 

33 C2 0.23 Butir 

soal & 

tujuan 

pemb

elajara

n  

dibua

ng 

Menjelaskan kedudukan 

organisme dalam biosfer 

34 

35 

C1 0.64  

Keterangan:  C1= Pengetahuan, C2 = Pemahaman, C3 = Aplikasi, 

C4 = Analisis 
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Tabel 2.5 di atas, menunjukkan hasil analisis butir soal THB 

produk berdasarkan hasil ujicoba I yang dilakukan pada 22 orang 

siswa MA Ponpes Darun Najah Duman Lombok Barat. Dari hasil 

analisis butir diperoleh gambaran butir soal, termasuk tujuan 

pembelajaran produk yang layak digunakan dalam penelitian tahap 

kedua, yaitu pembelajaran nyata (ujicoba II).  Berdasarkan kriteria 

sensitivitas butir soal yang baik menurut Arikunto66, yaitu butir soal 

yang mampu mengukur efek-ekfek pembelajaran adalah butir soal 

yang mempunyai sensitivitas lebih besar atau sama dengan 0.40. 

Pada Tabel 4.5 di atas, butir soal yang tidak memenuhi kriteria 

tersebut, yaitu butir soal nomor 2, 6, (sensitivitas 0.27), 8 

(sensitivitas 0.18), 9 (sensitivitas 0.05), 15 (sensitivitas 0.27), 17 

(sensitivitas 0.32), 24 (sensitivitas 0.32), 30 (sensitivitas 0.11),  dan 

butir soal nomor 33 (sensitivitas 0.23).  

Kesembilan butir soal yang tidak mengukur efek-efek 

pembelajaran selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu; (1) 

butir soal tersebut ditiadakan termasuk tujuan pembelajaran yang 

dievaluasi dengan butir tersebut, (2) butir soal tersebut diganti, dan 

(3) butir soal ditiadakan, tetapi tujuan pembelajaran yang dievaluasi 

dengan butir soal tersebut tetap ada. Keterangan lebih lanjut butir 

soal yang diganti dan yang ditiadakan dapat dilihat pada Tabel 2.6 

berikut. 

Tabel 2.6. Perubahan Butir Soal dan tujuan pembelajaran Setelah 
Ujicoba I 

Butir  

Soal 

Keterangan  Alasan  

2, 33 Soal dan 

tujuan 

pembelajara

n dibuang  

tujuan pembelajaran terlalu 

mudah, tidak mengukur 

efek pembelajaran. 

                                                             
66 Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia, 2013). 



92  Pembelajaran Kooperatif 

6, 8, 24 Diganti  Butir soal tidak mengukur 

tujuan pembelajaran dan 

tujuan pembelajaran tetap 

dipertahankan. 

9, 15, 

17, 30. 

Dibuang  Sensitivitas di bawah 0.40. 

tujuan pembelajaran 

dievaluasi dengan butir soal 

yang kedua, yang 

mempunyai sensitivitas di 

atas 0.40 

 

Tabel 2.7. Analisis Butir Soal THB Proses Setelah Ujicoba I 

Tujuan Pembelajaran 

Khusus (tujuan 

pembelajaran) 

B

u

ti

r  

S

o

a

l 

Ben

tuk  

Kl

asi

fik

asi  

Sen

si-

tivit

as 

Menggambar jaring-

jaring makanan 

1 Ess

ay  

C

3 

0.49 

Membuat prediksi terhadap 

suatu komunitas jika salah 

satu mata rantai mengalami 

perubahan jumlah. 

2 Esai  C

6 

0.45 

Membuat skema siklus 

nitrogen pada suatu 

komunitas. 

3 Esai C

5 

0.78 
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Membuat diagram siklus 

CO2 dan O2 pada suatu 

ekosistem. 

4 Esai C

5 

0.80 

Meramalkan urutan 

komunitas suksesi yang 

terjadi pada ekosistem yang 

telah stabil. 

5 Esai C

6 

0.50 

Menyusun diagram 

pembagian  ekosistem di 

muka bumi. 

6 Esai C

4 

0.93 

 

Dari hasil analisis butir THB proses pada Tabel 2.7 di atas, 

diketahui bahwa semua butir soal yang telah dikembangkan oleh 

peneliti untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran proses, bisa 

digunakan untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran proses  pada 

pembelajaran nyata (ujicoba II). 

Contoh THB yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut. 

TES HASIL BELAJAR 

 

I. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar, dan berilah tanda 
silang (X) pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

 

1. Macam-macam pola aksi interaksi antara faktor biotik dan abiotik adalah….. 

a. rantai makanan, rantai energi, jaring-jaring makanan, dan siklus 
biogeokimia.  

b. rantai makanan, aliran energi, jaring-jaring makanan, dan siklus biokimia.  
c. rantai makanan, aliran energi, jaring-jaring makanan, dan siklus 

biogeokimia.  

d. rantai makanan, rantai energi, jaring-jaring makanan, dan siklus biokimia. 
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e. rantai pemangsa, rantai parasit, aliran energi, dan jaring-jaring makanan. 
2. Pemindahan materi dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk 

hidup yang lain disebut. 

a. rantai makanan    d. rantai saprofit 

b. rantai pemangsa   e. rantai detritus 

c. rantai parasit 
3. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai batasan organisme yang terlibat 

dalam rantai pemangsa adalah…. 

a. dimulai dari produsen, kemudian herbivora sebagai konsumen I, dilanjutkan 
dengan karnivora sebagai konsumen II, dan berakhir pada konsumen III. 

b. dimulai dari herbivora sebagai konsumen I, dilanjutkan dengan karnivora 
sebagai konsemen II, dan berakhir pada konsumen III. 

c. dimulai dari herbivora sebagai konsumen I, dilanjutkan dengan karnivora 
sebagai konsemen II, dan berakhir pada organisme pengurai. 

d. dimulai dari produsen, kemudian herbivora sebagai konsumen I, dilanjutkan 
dengan karnivora sebagai konsumen II, dan berakhir pada organisme 
pengurai. 

e. dimulai dari organisme pengurai, kemudian produsen, dilanjutkan dengan 
herbivora sebagai konsumen I, konsumen II, dan berakhir pada konsumen 
III. 

4. Perhatikan gambar berikut, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar tersebut menunjukkan  rantai makanan…… 
a. rantai detritus     d. rantai pemangsa 
b. rantai parasit       e. rantai simbiotik  
c. rantai saprofit 

5. Dari gambar soal nomor 4. Jika pada rantai makanan tersebut digambarkan ke 
dalam piramida biomassa, maka organisme yang menempati piramida 
biomassa dari dasar piramida ke puncak piramida berturut-turut adalah 
organisme yang berlabel …. 

a. I, III, II. 
b. III, II, I. 
c. II, III, I. 
d. II, I, III. 
e. I, II, III. 

6. Perhatikan kelompok organisme berikut: 

 

I                           II                       III 
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Kelompok I : burung bangau, kelelawar, kupu-kupu 
Kelompok II: harimau, singa 
Kelompok III: rumput, tumbuhan berbunga 
Kelompok IV: srigala, anjing, ular 
Urutan yang benar mengenai tingkat trofik adalah. 

a. I, II, III, IV d. III, II, I, IV 

b. II, I, III, IV e. IV, III, II, I 

c. III, I, IV, II 
7. Rangkaian urutan perpindahan energi dari organisme satu ke organisme yang 

lain dalam ekosistem dan dimulai dari sinar matahari disebut…….. 
a. siklus energi          d. piramida energi 
b. aliran energi          e. konversi energi  
c. daur energi 

8. Urutan yang benar mengenai aliran energi yang terjadi dalam suatu ekosistem 
adalah….. 

a. sinar matahari—pengurai—konsumen primer—konsumen tingkat 
tinggi—produsen 

b. sinar matahari—konsumen primer—produsen—konsumen tingkat tinggi 
—pengurai. 

c. sinar matahari—konsumen primer—konsumen tingkat tinggi—
produsen—pengurai. 

d. sinar matahari—produsen—konsumen primer—konsumen tingkat 
tinggi—pengurai  

e. sinar matahari—konsumen tingkat tinggi—konsumen primer—pengurai 
9. Piramida jumlah menggambarkan. 

a. jumlah berat kering seluruh organisme dalam suatu ekosistem 

b. jumlah organisme yang terdapat pada setiap tingkat trofik. 

c. jumlah berat kering suatu kelompok organisme dalam suatu ekosistem 

d. jumlah energi yang tersedia pada suatu kelompok organisme 

e. jumlah energi yang tersedia pada seluruh organisme 
10. Ukuran materi hidup pada waktu dan habitat tertentu disebut…. 

a. massa jenis  d. piramida biomassa 

b. massa organisme e. biomassa 

c. piramida jumlah 
11. Pada piramida energi terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut pada 

setiap tingkat trofik. Hal ini terjadi antara lain karena….. 

a. energi yang tersedia pada setiap tingkat trofik akan digunakan secara 
efisien oleh organisme. 

b. seluruh makanan yang tersedia pada setiap tingkat trofik akan dihabiskan 
oleh tingkat trofik di atasnya. 

c. semua makanan yang dimakan organisme akan dicerna dan dikeluarkan 
sebagai kotoran 

d. bahan makanan yang dicerna seluruhnya akan menjadi energi  

e. beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicernakan dan akan 
dikeluarkan sebagai sampah (kotoran). 
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12. Siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke  
biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik disebut siklus…. 
a. materi                        d. biogeokimia 
b. energi                        e. CO2 dan O2 
c. nitrogen 

13. Bentuk-bentuk nitrogen dalam tanah yang dimanfaatkan oleh tumbuhan 
adalah ….. 

a. amonium dan nitrit 

b. amonium dan ion nitrat  

c. asam amino dan ion nitrit 

d. asam amino dan ion nitrat 

e. amonium dan asam amino 
14. Nitrogen yang dilepaskan ke udara melalui proses denitrifikasi dalam tanah 

akan digunakan lagi oleh tumbuhan dengan cara….. 

a. difiksasi secara langsung oleh akar tumbuhan 

b. dikondensasi pada bintil akar tumbuhan 

c. difiksasi oleh bakteri bintil akar pada akar polongan 

d. digunakan secara langsung oleh tumbuhan berbintil akar 

e. mengalami nitrifikasi oleh bakteri pada akar semua tumbuhan 
15. Pembentukan nitrat dari amonia dalam tanah  yang dibantu oleh bakteri, 

disebut proses …… 
a. nitrifikasi                d. kalsifikasi 
b. denitrfikasi              e. amonifikasi 
c. eutrofikasi 

16. Kegiatan-kegiatan berikut yang dapat menambah konsentrasi karbondioksida 
di alam adalah . 

a. respirasi organisme, erupsi vulkanik, pembakaran batubara, dan 
penguapan air laut 

b. pengurapan air laut, erupsi vulkanik, pembakaran batubara, dan asap 
kendaraan bermotor. 

c. respirasi organisme, erupsi vulkanik, penguapan air laut, dan asap 
kendaraan bermotor,  

d. fotosintesis organisme, erupsi vulkanik, pembakaran batubara, dan 
asap kendaraan bermotor. 

e. respirasi organisme, erupsi vulkanik, pembakaran batubara, dan asap 
kendaraan bermotor. 

17. Proses fotosintesis pada alga dan tumbuhan paku-pakuan akan menambah 
gas … di udara. 
a. NO2   d. CH3 
b. O2  e. NH4 
c. CO2 

18. Perkembangan ekosistem menuju kedewasaan dan keseimbangan disebut  
a. evolusi   d. homeostatis 
b. revolusi   e. klimaks 
c. suksesi 

19. Perbedaan antara suksesi primer dan suksesi sekunder terletak pada….. 

a. tingkat kerusakan atau gangguan pada komunitas awal. 
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b. urutan komunitas yang ada selama proses suksesi. 

c. Komunitas klimaks yang terbentuk setelah suksesi. 

d. Jumlah komunitas yang terbentuk selama suksesi. 

e. jenis vegetasi perintis yang memulai suksesi. 

20.  Contoh ekosistem yang terbentuk dari suksesi primer adalah …….. 
a. ekosistem danau buatan 
b. ekosistem danau alami 
c. ekosistem padang ilalang  
d. lahan bekas perladangan  
e. ekosistem pada gunung Rinjani. 

21. Ciri-ciri bioma gurun adalah…. 

a. curah hujan kurang lebih 25-30 cm/th dan hujan turun tidak teratur 

b. curah hujan 200-250 cm/th dan hujan turun secara teratur. 

c. curah hujan 250-300 cm/th dan hujan merata sepanjang tahun 

d. curah hujan rendah (25 cm/th), lahan gersang, dan penguapan tinggi 

e. curah hujan rendah (20 cm/th) dan suhu musim panas rendah 
22. Suatu bioma dengan ciri-ciri: Curah hujan merata di sepanjang tahun, 

terdapat di daerah yang mengalami empat musim, jenis pohon sedikit dan 
tidak terlalu rapat, dan hewannya antara lain rusa, beruang, dan burung 
pelatuk. Bioma yang mempunyai ciri tersebut merupakan bioma….. 
a. hutan basah 
b. padang rumput 
c. hutan gugur 
d. taiga 
e. tundra 

23. Vegetasi utama bioma padang rumput adalah….. 

a. tumbuhan terna dan rumput 

b. tumbuhan menjalar dan herba 

c. kaktus dan rerumputan 

d. herba dan pepohonan 

e. semak dan tumbuhan basah 
24. Hewan khas yang menghuni bioma tundra adalah  

a. hewan seperti rusa kutub,beruang kutub, dan insekta 

b. hewan seperti rodentia, ular, katak dan kadal 

c. bison, zebra, singa, dan anjing 

d. kera, burung, babi hutan, dan harimau 

e. rusa, beruang, bajing, dan burung pelatuk 
25. Organisme air tawar yang biasanya melayang-layang (bergerak pasif) 

mengikuti gerakan air disebut… 

a. nekton         d.    perifiton 

b. plankton       e.   predator 

c. bentos 
 
26. Kelompok organisme yang tergolong dalam bentos adalah… 
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a. ikan dan serangga 

b. ikan dan kerang 

c. cacing dan remis 

d. kerang dan cacing 

e. ikan dan remis 

27. Suatu komunitas pada daerah danau mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; 

1. daerah dangkal 

2. cahaya matahari menembus dengan optimal 

3. air yang hangat berdekatan dengan tepi 

4. tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang  berakar dan daunnya ada 
yang muncul ke atas 

Komunitas tersebut merupakan komunitas danau yang berada pada 
daerah… 

a. limnetik  d. litoral 

b. profundal  e. fotik 

c. bentik 
28. Daerah litoral merupakan daerah dengan kedalaman  

a. sampai 200 meter 

b. antara 200 – 300 meter 

c. antara 200-2500 meter 

d. antara 1500 – 10.000 meter 

e. di atas 10.000 meter 
29. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Daerah yang diberi label  C merupakan daerah yang dapat kita temui 
komunitas …. 

a. Zooplankton dan bakteri yang dapat melakukan fotosintetis 
b. Plankton dan bakteri yang bersimbisis dengan terumbu karang 
c. Lele laut dan ikan laut  yang dapat mengeluarkan cahaya 
d. Berbagai macam alga hijau dan terumbu karang 
e. Ular laut dan alga hijau yang melekat pada substrat dasar 

30. Bagian laut yang terdalam (dasar) dengan kedalaman lebih dari 6000 meter 
disebut… 

A C C 
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a. Epipelagik   d. abisal pelagik 

b. Mesopelagik  e. hadalpelagik 

c. batiopelagik 
31. Daerah yang banyak ditemukan phytoplankton dan zooplankton adalah  

daerah….. 
a. epipelagik   d. abisalpelagik 
b. mesopelagik  e. hadalpelagik 
c. batiopelagik 

 
32.  Perbedaan antara ekosistem estuari dan ekosistem terumbu karang adalah 

… 

No  Karakteristik  Ekosistem 
estuari 

Ekosistem 
Terumbu  

a. Komunitas 
hewan 

Dominasi 
vertebrata 

Dominasi 
invertebrta 

b. Vegetasi  Alga biru Alga hijau 

c. Salinitas Dipengaruhi 
siklus harian 

Dipengaruhi 
siklus 
mingguan 

d. Salinitas air Lebih tinggi Lebih rendah 

e. Salinitas air Lebih rendah Lebih tinggi 

 
33. Di bawah ini adalah ciri-ciri ekosistem pada ekosistem air laut: 

1. dipengaruhi siklus harian pasang surut 
2. daerah paling atas terendam selamanya 
3. organisme beradaptasi secara struktural untuk melekat pada substrat. 
4. terdapat daerah termoklin 
5. letaknya berbatasan langsung dengan darat, laut, dan daerah pasang 

surut. 
6. mempunyai keanekaragaman komunitas yang tinggi. 
Yang merupakan ciri-ciri ekosistem pantai adalah  

a.  1—2—5                 d.    2—4—6 
b.  2—3—4                 e.    1—2—6 
c.  1—3—5 

34. Tempat hidup organisme atau sekelompok organisme dari berbagai jenis 
yang membentuk suatu komunitas adalah ….. 
a. bioma        b. habitat  c. biosfer   
d.  ekosistem      e. relung 

35. Status fungsional suatu organisme dalam suatu ekosistem disebut …. 
a. predator        b. parasitis  c. detritivor  d.  nisia 
e.  konsumen 
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B. Hasil Analisis Reliabilitas Instrumen Pengamatan 

Berdasarkan Hasil ujicoba I 

 

Sebelum digunakan untuk menilai kualitas proses 

pembelajaran pada Pembelajaran Nyata (ujicoba II), instrumen 

pengamatan yang dipakai, terlebih dahulu dianalisis reliabilitasnya. 

Berdasarkan data hasil ujicoba I, diperoleh koefisien reliabilitas; 

instrumen observasi kemampuan guru mengelola kegiatan 

pembelajaran, instrumen observasi aktivitas guru dan aktivitas 

siswa, dan instrumen observasi keterampilan kooperatif siswa, 

seperti yang terlihat pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10  di 

bawah ini.  

Tabel 2.8. Koefisien Reliabilitas Instrumen Pengelolaan 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Pengamatan 

Terhadap  

Koefisien Reliabilitas Tiap 

RP (%) 

Koefisien 

Reliabilitas Rata-

rata (%) 
RP–1 RP–2 RP-3 

Guru 96,77 97,56 98,14 97.47 

 

Tabel 2.9. Koefisien Reliabilitas Instrumen Aktivitas Guru dan 
Siswa 

Pengamatan 

terhadap 

aktivitas  

Koefisien Reliabilitas tiap 

RP (%) 

Koefisien 

Reliabilitas Rata-

rata (%) 

RP - 

1 

RP – 2 RP –3  

Guru 91.90 88.84 95.93 92,22 

Siswa 96.63 91.47 98.99 95,69 
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Tabel 2.10. Kofisien Reliabilitas Instrumen Pengamatan 
Keterampilan Kooperatif Siswa  

 

Pengamatan 

Terhadap  

Koefisien Reliabilitas Tiap 

RP (%) 

Koefisien 

Reliabilitas Rata-

rata (%) 
RP–1 RP–2 RP-3 

Keterampila

n kooperatif 

 

97.56 

 

97.94 

 

98.01 

 

97.84 

 

Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10 di atas menunujukkan 

bahwa, koefisien reliabilitas rata-rata instrumen observasi lebih 

besar dari 75 %. Sesuai dengan standard Borich (1994), instrumen 

tersebut termasuk dalam kategori instrumen baik. Dengan 

demikian, instrumen pengamatan dapat digunakan untuk menilai 

kualitas proses pembelajaran pada pembelajaran nyata (ujicoba II) 

penelitian ini. 

 

C. Hasil Observasi dan Analisis Implementasi Perangkat 

Pembelajaran Pada Pembelajaran Nyata (ujicoba II) 

 

Pelaksanaan penelitian penerapan perangkat pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang telah 

dikembangkan oleh peneliti, telah dilaksanakan pada siswa kelas XB 

MA Ponpes Nurul Haramain Putri NW Narmada Lombok Barat 

yang berjumlah 26 orang. 

 Kegiatan ujicoba II dilakukan dengan durasi dua kali 

pertemuan setiap minggu. Setiap kali tatap muka atau penyampaian 

satu RPP dilakukan pengamatan terhadap (1) kemampuan guru 

dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang berorientasi model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan instrumen-1, (2) 
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aktivitas guru dan siswa dengan instrumen-2, dan (3) keterampilan 

kooperatif siswa selama kegiatan pembelajaran dengan instrumen-

3. Hasil observasi masing-masing aktivitas tersebut disajikan di 

bawah ini. 

1. Kemampuan guru mitra dalam Mengelola Pembelajaran 

Kemampuan guru mitra dalam mengelola pembelajaran 

kooperatif difokuskan pada kemampuannya dalam kegiatan: 

persiapan pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti, penutup, 

pengelolaan waktu, dan kemampuan guru dalam mengendalikan 

suasana kelas.  

Hasil penilaian pengelolaan kegiatan pembelajaran untuk 

masing-masing RPP secara ringkas disajikan pada Tabel 2.11. 

Tabel 2 11. Pengelolaan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw oleh 
Guru Mitra Ujicoba II 

Aspek yang 

Diamati 

Skor Pengamatan Tiap 

RPP 

Skor 

rata-

rata 

Nilai 

Katego

ri 
RPP-1 RPP–2 RPP-3 

Persiapan 3.50 3.50 3.50 
3.50 

Baik  

Pendahuluan 3.25 3.25 3.75 
3.42 

Cukup  

Kegiatan Inti 3.05 3.32 3.64 
3.34 

Baik  

Penutup 3.33 3.83 4.00 
3.72 

Baik  

Pengelolaan 

Waktu 

3.00 3.50 3.50 
3.33 

 

Cukup  

Suasana 

Kelas 

3.33 3.83 4.00 
3.72 

 

Baik  

Rata-rata 3.24 3.54 3.73 
3.50 

Baik  

Kategori Cukup  Baik  Baik  Baik  
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Perbandingan rata-rata skor kemampuan guru mitra untuk 

masing-masing kategori kegiatan pengelolaan pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw divisualisasikan pada Gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Grafik perbandingan rata-rata skor kemampuan guru 
mitra untuk masing-masing katergori kegiatan 

pengelolaan pembelajaran pada ujicoba II 
 

Tabel 2.11 dan Gambar 2.1 di atas, menunjukkan skor rata-

rata untuk masing-masing kategori pengamatan yang meliputi; 

persiapan, pendahuluan, kegiatan inti, penutup, pengelolaan waktu, 

dan suasana kelas. Skor tertinggi yang diperoleh guru mitra adalah 

3.72 untuk kategori kemampuan menutup pelajaran dan pengaturan 

suasana kelas. Selama proses pembelajaran dengan RPP-1, RPP-2, 

dan RPP-3, guru mampu meningkatkan suasana kelas yang 

menjamin terlaksananya pembelajaran dengan baik, terbukti dengan 

3.5

3.42

3.34

3.72

3.33

3.72

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
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S
k
o

r 
  
  

Kegiatan Pengelolaan

Keterangan: 
1 = Persiapan   4 = Penutup 
2 = Pendahuluan 5 = Pengelolaan waktu 
3 = Keg. Inti  6 = Suasana kelas 
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semakin meningkatnya skor yang dicapai guru pada masing-masing 

RPP. Skor yang terrendah yang dicapai oleh guru adalah 3.33 untuk 

kategori kemampuan dalam pengelolaan waktu. 

Secara umum, Tabel 2.11 menunjukkan bahwa guru mitra, 

mampu mengelola pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan kategori baik dengan 

skor rata-rata 3.50.  

Jika dibandingkan antara kemampuan guru model (peneliti) 

pada saat ujicoba I dengan kemampuan guru guru mitra pada saat 

ujicoba II dalam megelola pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, terlihat adanya perbedaan yang 

tidak terlalu jauh. Kemampuan pengelolaan pembelajaran antara 

guru model dengan guru mitra, keduanya dalam kategori baik. 

Perbadingan kemampuan pengelolaan pembelajaran guru model 

dengan guru mitra dapat dilihat pada Tabel 2.12. 

Tabel 2.12. Perbandingan Kemampuan Guru Mengelola 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Ujicoba I 
dan Ujicoba II 

Aspek yang 

Diamati 

Peneliti  

(ujicoba I) 

Guru mitra  

(ujicoba II) 

 Skor  Kategori  Skor  Kategori  

Persiapan 3.6 Baik  3.50 Baik  

Pendahuluan 3.6 Baik  3.42 Cukup  

Kegiatan Inti 3.8 Baik  3.34 Baik  

Penutup 3.7 Baik  3.72 Baik  

Pengelolaan 

Waktu 

3.7 Baik  

3.33 

Cukup  

Suasana Kelas 4 Baik  3.72 Baik  

Rata-rata 3.73 Baik  3.50 Baik  
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Tabel 2.12 tersebut memperlihatkan bahwa, skor kemampuan 

guru model dalam mengelola pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, lebih tinggi, yaitu 3.73, 

sedangkan skor rata-rata kemampuan guru mitra, yaitu 3.50. 

Perbandingan rata-rata skor kemampuan guru mitra untuk 

masing-masing kategori kegiatan pengelolaan pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw pada ujicoba I dan ujicoba II divisualisasikan 

pada Gambar 2.2 berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Grafik perbandingan rata-rata skor kemampuan guru 
mitra untuk masing-masing kategori kegiatan 
pengelolaan pembelajaran pada ujicoba I dan ujicoba II. 

Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa, rata-rata skor 

kemampuan guru model (ujicoba I) lebih tinggi dibanding rata-rata 

skor kemampuan guru mitra (ujicoba II) untuk semua ketegori 

kegiatan pengelolaan pembelajaran. Skor tertinggi yang dicapai oleh 
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guru model adalah 4,00 untuk kategori pengaturan suasana kelas. 

Sedangkan skor tertinggi yang dicapai guru mitra 3.7 untuk kategori 

kegiatan menutup pelajaran dan kegiatan pengaturan suasana kelas. 

guru model dan guru mitra mempunyai kesamaan skor kemampuan 

pada kategori kegiatan menutup pelajaran, yaitu masing-masing 3.7. 

Dengan demikian, guru mitra mampu mengikuti proses 

pembelajaran yang telah dicontohkan oleh guru model pada ujicoba 

I. 

Pada kegiatan ujicoba II, implementasi perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti, dilakukan oleh 

guru mitra. guru mitra sebelumnya telah diberi pemodelan dan 

dilatihkan pada ujicoba I untuk menerapkan perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan. Pada kegiatan pengelolaan 

pembelajaran oleh guru mitra, termasuk dalam kategori baik. Ini 

artinya, guru mitra mampu mengikuti pengelolaan kegiatan 

pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw yang telah dimodelkan oleh peneliti. Dengan demikian, guru 

mitra dapat melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk pembelajaran 

pokok bahasan yang lain jika perangkat pembelajarannya tersedia.  

Hasil observasi menunjukkan, keseluruhan aspek dalam 

pengelolaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw, yang meliputi, persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan 

waktu, adalah terlaksana dengan baik. Keterlaksanaan ini didukung 

oleh ketersediaan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh 

peneliti, seperti Materi Ajar dan LKS. Kejelasan langkah kegiatan 

guru dan siswa pada RPP dan LKS sangat menentukan 

keterlaksanaan pembelajaran sesuai model pembelajaran yang 

diterapkan. 

Hasil analisis pada Tabel 2.11, menunjukkan bahwa, pada 

umumnya kemampuan guru mitra dalam mengelola pembelajaran 

semakin meningkat (semakin membaik) pada RPP-1, RPP-2, dan 
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RPP-3. Kemampuan guru tersebut semakin baik karena, pada setiap 

kali selesai penyampaian masing-masing RPP, peneliti melakukan 

diskusi dengan guru mitra untuk memberikan masukan untuk 

perbaikan pembelajaran pada tahap berikutnya. 

2. Aktivitas Guru dan Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran 

Aktivitas guru dan aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran dinyatakan dalam persentase. Hasil analisis secara 

ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.13.    

Tabel 2.13. Persentase Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa dalam 
kegiatan pembelajaran ujicoba II 

Aktivitas yang Diamati Persentase Aktivitas (%) Rerata 

RPP-1 RPP-2 RPP-3 (%) 

Aktivitas Guru  

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran/Memotivasi 

siswa 

 

7.78 

 

7.78 

 

4.44 6.67 

 

 

2. Menyajikan informasi 

tentang materi pelajaran  

7.78 11.11 8.89 9.26 

 

 

3. Mendorong/Melatihkan 

keterampilan kooperatif 

pada siswa. 

 

31.11 

 

25.56 

 

33.33 30.00 

 

4. Mengelola kegiatan 

pembelajaran sesuai 

kaidah pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw.   

 

53.33 

 

55.56 

 

53.33 54.07 

 

 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 

Aktivitas Siswa 

Mendengarkan/memperh

atikan penjelasan guru 

atau siswa yang lain. 

 

 

17.56 

 

 

19.56 

 

 

16.63 17.92 
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Membaca buku siswa, 

LKS, menulis hal penting. 

 

33.11 

 

35.33 

 

27.49 31.98 

Mengerjakan LKS dalam 

kelompok ahli. 

22.44 18.00 18.85 19.76 

 

Berlatih melakukan 

keterampilan kooperatif. 

20.67 21.78 31.71 24.72 

 

Mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. 

6.22 5.33 5.32 5.62 

 

Jumlah  100% 100% 100% 100% 

 

Perbandingan rata-rata persentase aktivitas guru dan aktivitas 

siswa selama proses belajar dengan penerapan perangkat 

pembelajaran dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

divisualisasikan pada Gambar 2.3 berikut. 
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Gambar 2.3. Grafik perbandingan rata-rata persentase masing-masing 

kategori aktivitas guru dan aktivitas siswa pada ujicoba II. 

 

Tabel 2.13 dan Gambar 2.3 di atas, menampilkan persentase 

aktivitas guru dan aktivitas siswa yang terjadi selama proses 

pembelajaran. Persentase aktivitas guru berkisar antara 6.67%, 

hingga 54.07%. Aktivitas guru yang dominan terjadi pada kategori 

aktivitas mengelola kegiatan pembelajaran sesuai kaidah 

pembelajaran kooperatif, yaitu 54.07% dan aktivitas 

mendorong/melatihkan keterampilan kooperatif siswa, yaitu 

30.00%. Sedangkan kategori aktivitas guru dengan persentase 

rendah menyampaikan tujuan pembelajaran/memotivasi siswa, 

yaitu 6.67%. 
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Tabel 2.13 dan Gambar 2.3 juga menunjukkan, bahwa 

aktivitas siswa berkisar antara 5.62% sampai 31.98%. Aktivitas siswa 

yang dominan selama kegiatan pembelajaran adalah membaca 

Materi Ajar dan LKS sesuai dengan topiknya, yaitu 31.98%, dan 

berlatih melakukan keterampilan kooperatif yaitu 24.72%, 

sedangkan kategori aktivitas siswa dengan persentase rendah adalah 

aktivitas mempresentasikan hasil kerja kelompok yaitu 5.62%. Dari 

gambaran data persentase aktivitas guru dan aktivitas siswa tersebut, 

tampak bahwa ada hubungan antara tingginya persentase aktivitas 

guru dalam mendorong/melatihkan keterampilan kooperatif siswa 

dengan tingginya persentase aktivitas siswa dalam berlatih 

melakukan keterampilan kooperatif. 

Jika dibandingkan antara persentase aktivitas guru dan siswa 

selama ujicoba I dengan ujicoba II, menunjukkan hasil yang 

bervariasi, seperti yang terlihat pada Tabel 2.14 berikut. 
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Tabel 2. 14. Perbandingan Persentase  Aktivitas Guru dan Aktivitas 
Siswa Pada ujicoba I dan ujicoba II 

Aktivitas yang Diamati ujicob

a I 

(%)  

ujicob

a II 

(%) 

Aktivitas Guru  

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran/Memotivasi siswa 

8.15 

 

6.67 

 

2. Menyajikan informasi tentang 

materi pelajaran 

8.15 

 

9.26 

 

3. Mendorong/melatihkan 

keterampilan kooperatif siswa 

35.55 

 

30.00 

 

3. Mengelola kegiatan pembelajaran 

sesuai kaidah pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw.   

48.15 

 

 

54.07 

 

 

Jumlah  
100 100 

Aktivitas Siswa 

1. Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru atau siswa yang 

lain. 

 

 

20.28 
17.92 

 

2. Membaca Materi Ajar, LKS sesuai 

topiknya, dan menulis hal yang 

penting. 

 

30.86 31.98 

 

3. Mengerjakan LKS dalam 

kelompok ahli. 

17.54 19.76 

 

4. Berlatih melakukan keterampilan 

kooperatif. 

25.98 24.72 

 

5. Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. 

5.33 5.62 

 

Jumlah  100 
100 
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Perbandingan rata-rata persentase aktivitas guru dan aktivitas 

siswa pada ujicoba I dan ujicoba II divisualisasikan pada Gambar 

2.4 berikut. 
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Gambar 2. 4. Grafik perbandingan persentase aktivitas guru dan 
aktivitas siswa pada ujicoba I dan ujicoba II. 
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kesamaan jenis aktivitas yang dominan dan yang rendah yang terjadi 
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kaidah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Sedangkan aktivitas 

guru dengan persentase rendah adalah menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi siswa. 

Pada ujicoba I dan ujicoba II, aktivitas siswa yang dominan 

adalah membaca materi ajar, LKS sesuai topiknya, dan menulis hal 

20.28

30.86

17.54

25.98

5.33

17.92

31.98

19.76

24.72

5.62

0
5

10
15
20
25
30
35

1 2 3 4 5%
 A

k
ti

v
it

as
 s

is
w

a

Jenis Aktivitas Siswa

Aktivitas Siswa

Ujicoba I Ujicoba II

Keterangan: 
1. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru atau siswa yang lain. 
2. Membaca Materi Ajar, LKS, menulis hal penting. 
3. Mengerjakan LKS dalam kelompok ahli 
4. Berlatih melakukan keterampilan kooperatif. 
5. Mempresentasikan hasil kerja kelompok 



114  Pembelajaran Kooperatif 

yang penting. Sedangkan aktivitas dengan persentase rendah adalah 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

Berdasarkan hasil analisis data pengamatan aktivitas guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran di atas, menunjukkan bahwa, 

penerapan perangkat pembelajaran yang berorientasi model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan aktivitas 

positif guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran. Aktivitas 

positif guru seperti, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa, menyampaikan informasi dengan ceramah, 

mendorong atau melatihkan keterampilan kooperatif, dan 

mengelola kegiatan pembelajaran sesuai kaidah pembelajaran 

kooperatif. Sedangkan aktivitas positif siswa seperti, mendengarkan 

atau memperhatikan guru, membaca buku siswa, LKS, dan menulis 

hal penting, mengerjakan LKS, berlatih melakukan keterampilan 

kooperatif, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

Selama pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw, aktivitas guru yang dominan adalah mengelola kegiatan 

pembelajaran sesuai kaidah pembelajaran kooperatif, yaitu 54.07% 

dan mendorong atau melatihkan keterampilan kooperatif pada 

siswa yaitu 30.00%, sedangkan aktivitas guru dengan persentase 

rendah adalah menyampaikan tujuan pembelajaran/Memotivasi 

siswa dan menyajikan informasi tentang materi pelajaran, yaitu 

masing-masing 6.67% dan 9.26%. Tingginya persentase aktivitas 

guru dalam mendorong dan melatihkan keterampilan kooperatif 

siswa, membuktikan bahwa proses pembelajaran yang dikelola oleh 

guru telah menunjukkan ciri pembelajaran kooperatif. Seperti yang 

dikemukakan oleh Carin67, bahwa salah satu ciri pembelajaran 

kooperatif adalah, selama proses pembelajaran berlangsung, guru 

membantu melatihkan dan mengembangkan keterampilan-

keterampilan interpersonal siswa dalam kelompok. 

                                                             
67 Carin, Teaching Modern Science. 
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Pada pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw ini, aktivitas guru yang dominan adalah mengelola 

pembelajaran sesuai kaidah pembelajaran kooperatifdan 

mendorong atau melatihkan keterampilan kooperatif pada siswa. 

Tingginya persentase aktivitas guru dalam mendorong dan 

melatihkan keterampilan kooperatif siswa, membuktikan bahwa 

proses belajar mengajar yang dikelola oleh guru telah menunjukkan 

ciri pembelajaran kooperatif. Seperti yang dikemukakan oleh Aboud 

Mohammed Asiri, bahwa salah satu ciri pembelajaran kooperatif 

adalah, selama proses belajar mengajar berlangsung, guru 

membantu melatihkan dan mengembangkan keterampilan-

keterampilan interpersonal siswa dalam kelompok68. 

Persentase aktivitas guru dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran/memotivasi siswa dan menyajikan informasi tentang 

materi pelajaran rendah, karena selama pembelajaran guru hanya 

menyajikan cuplikan materi sebagai kerangka awal bagi siswa untuk 

berpikir atau belajar lebih lanjut secara kelompok. Di sinilah 

letaknya konsep scaffolding seperti yang dikemukaan oleh Vygotsky 

dalam Slavin69, yaitu guru memberikan kepada seorang anak 

sejumlah bantuan atau pengetahuan selama tahap-tahap awal 

pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan tersebut dan 

memberikan kesempatan pada anak untuk mengambil alih tanggung 

jawab. Fungsi mental yang lebih tinggi bagi siswa, pada umumnya 

muncul dalam kerjasama antar individu70. Rendahnya persentase 

aktivitas tersebut juga didukung oleh pandangan konstruktivis 

                                                             
68 Abdulaziz Aboud Mohammed Asiri, “Scientific Inquiry-Based Teaching Practices as 
Perceived by Science Teachers,” American Journal of Educational Research 6, no. 4 (March 
25, 2018): 297–307, https://doi.org/10.12691/education-6-4-2. 
69 Slavin, Cooperative Learning. 
70 Dale H. Schunk, Learning Theories: An Educational Perspective, 6th ed (Boston: Pearson, 
2012). 
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dalam pembelajaran IPA71,7273, bahwa prinsip yang paling penting 

dalam psikologi pendidikan adalah guru memberikan kepada siswa 

anak tangga yang membawa siswa akan pemahaman yang lebih 

tinggi, dengan catatan, siswa sendiri yang harus memanjat tangga 

tersebut 

Selama pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw, aktivitas siswa yang dominan adalah 

membaca buku siswa, LKS, dan menulis hal penting, yaitu 31.98%, 

dan berlatih melakukan keterampilan kooperatif yaitu 24.72%, 

sedangkan aktivitas siswa yang persentasenya rendah adalah 

mempresentasikan hasil kerja kelompok yaitu 5.62%. Dengan 

demikian, ada hubungan meningkatnya aktivitas guru dalam 

melatihkan keterampilan kooperatif siswa dengan meningkatnya 

aktivitas siswa yaitu berlatih melakukan keterampilan kooperatif. 

Tingginya aktivitas siswa berlatih melakukan keterampilan 

kooperatif seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas guru 

setiap RPP dalam melatihkan keterampilan kooperatif siswa. 

Dari gambaran kedua aktivitas tersebut tampak, bahwa 

pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw, telah menampakkan kegiatan pembelajaran yang 

menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran, 

sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan pendorong 

siswa belajar. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Dunlosky74 

                                                             
71 Fitriah M. Suud, Moh. Toriqul Chaer, and Wahyudi Setiawan, “Implementation 
Educational Psychology Theories at Traditional Boarding School in Aceh,” Journal of 
Critical Reviews 7, no. 09 (June 2, 2020), https://doi.org/10.31838/jcr.07.09.78. 
72 Sam Aun Vong and Wareerat Kaewurai, “Instructional Model Development to 
Enhance Critical Thinking and Critical Thinking Teaching Ability of Trainee Students 
at Regional Teaching Training Center in Takeo Province, Cambodia,” Kasetsart Journal of 
Social Sciences 38, no. 1 (January 2017): 88–95, 
https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.05.002. 
73 Slavin, Cooperative Learning. 
74 John Dunlosky et al., “Improving Students’ Learning with Effective Learning 
Techniques: Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology,” 
Psychological Science in the Public Interest 14, no. 1 (January 2013): 4–58, 
https://doi.org/10.1177/1529100612453266. 
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dan Karpicke75 bahwa, pembelajaran merupakan kerja mental aktif, 

bukan menerima pembelajaran dari guru secara pasif. Dalam kerja 

mental siswa, guru memegang peranan penting dengan cara 

memberikan dukungan, tantangan berfikir, melayani sebagai pelatih 

atau model, namun siswa tetap merupakan kunci pembelajaran 

3. Keterampilan Kooperatif Siswa 

Keterampilan kooperatif siswa diamati dengan menggunakan 

instrumen-3. Keterampilan kooperatif siswa  yang muncul  diamati 

setiap tiga menit pada waktu siswa melakukan keterampilan 

kooperatif. Pengamatan ditujukan kepada 10 orang yang terbagi 

dalam dua kelompok. Keterampilan kooperatif siswa dalam ujicoba 

ini diamati selama siswa mengerjakan LKS pada kelompok ahli dan 

pada saat mempresentasikan hasil kerja kelompok pada kelompok 

asal. 

Hasil perhitungan persentase keterampilan kooperatif siswa 

yang terjadi selama kegiatan pembelajaran secara keseluruhan untuk 

ketiga RPP yang telah dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 2.15. 

Tabel 2. 15. Rata-rata Persentase Keterampilan Kooperatif Setiap 
Siswa ujicoba II 

Keterampilan Persentase (%) Rata-rata 

Kooperatif RPP-1 RPP-2 RPP-3 (%) 

Menghargai kontribusi 12.67 12.33 15.33 
13.44 

Mengambil giliran dan 

berbagi tugas 

39.67 40.33 38.67 

39.56 

Bertanya  6.66 7.33 11.33 
8.44 

                                                             
75 Jeffrey D. Karpicke, “Retrieval-Based Learning: Active Retrieval Promotes 
Meaningful Learning,” Current Directions in Psychological Science 21, no. 3 (June 2012): 157–
63, https://doi.org/10.1177/0963721412443552. 
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Mendengarkan dengan 

aktif 

35.00 31.67 23.33 

30.00 

Memeriksa ketepatan 6.00 8.34 11.34 
8.56 

Jumlah  100% 100% 100% 
100% 

 

Perbandingan rata-rata persentase keterampilan kooperatif 

yang dilakukan siswa selama pembelajaran divisualisasikan pada 

Gambar 2.5 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Grafik perbandingan persentase keterampilan kooperatif 
siswa untuk masing-masing katergori keterampilan 
kooperatif. 
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Tabel 2.15 dan Gambar 2.5 di atas menggambarkan 

persentase keterampilan kooperatif yang dilakukan siswa terhadap 

lima kategori keterampilan kooperatif yang dilatihkan oleh guru. 

Rata-rata persentase keterampilan kooperatif yang dilakukan setiap 

siswa selama pembelajaran tiga RP adalah 20%. Keterampilan 

kooperatif yang dominan dilakukan setiap siswa selama 

pembelajaran berlangsung adalah mengambil giliran dan berbagi 

tugas, yaitu 39.56%, dan mendengarkan dengan aktif, yaitu 30.00%. 

Keterampilan kooperatif yang dilakukan siswa dengan persentase 

rendah adalah keterampilan bertanya, yaitu 8.44%.  

Jika dibandingkan rata-rata persentase keterampilan 

kooperatif siswa antara  ujicoba I dengan ujicoba II, menunjukkan 

hasil yang bervariasi, seperti yang terlihat pada Tabel 2.16 berikut. 

Tabel 2.16. Perbandingan Rata-rata Persentase Keterampilan 
Kooperatif Setiap Siswa Pada ujicoba I dan ujicoba 
II 

Kategori Keterampilan ujicoba 

I 

ujicoba 

II 

Kooperatif (%) (%) 

Menghargai kontribusi 17.34 
13.44 

Mengambil giliran dan berbagi 

tugas 

22.45 

39.56 

Bertanya  11.77 
8.44 

Mendengarkan dengan aktif 35.45 
30.00 

Memeriksa ketepatan 12.99 
8.55 

 

Perbandingan rata-rata persentase keterampilan kooperatif 

siswa yang terjadi selama pembelajaran pada ujicoba I dan ujicoba 

II divisualisasikan pada Gambar 2.6 berikut. 
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Gambar 2. 6. Grafik perbandingan rata-rata persentase keterampilan 
kooperatif siswa yang terjadi pada ujicoba I dan 
ujicoba II. 

 

Tabel 2.16 dan Gambar 2.6 di atas memperlihatkan bahwa, 

keterampilan kooperatif siswa pada ujicoba I lebih didominasi 

dengan keterampilan mendengarkan dengan aktif, yaitu 35.45, 

sedangkan pada ujicoba II didominasi dengan keterampilan 

mengambil giliran dan berbagi tugas. Salah satu kesamaan rata-rata 

persentase keterampilan kooperatif pada ujicoba I dan ujicoba II 

adalah persentase keterampilan bertanya mempunyai persentase 

yang lebih kecil dibandingkan kategori keterampilan kooperatif yang 

lain. 

Keterampilan kooperatif siswa diamati dengan menggunakan 

instrument-3. Keterampilan kooperatif siswa yang muncul diamati 

setiap 3 menit pada waktu siswa melakukan keterampilan 
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kooperatif. Pengamatan ditujukan kepada 10 orang yang terbagi 

dalam dua kelompok. Keterampilan kooperatif siswa dalam ujicoba 

ini diamati selama siswa mengerjakan LKS pada kelompok ahli dan 

pada saat mempresentasikan hasil kerja kelompok pada kelompok 

asal. 

Selama pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw, keterampilan kooperatif yang dominan 

dilakukan siswa adalah mengambil giliran dan berbagi tugas yaitu 

39.56%, dan mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan teman 

atau guru, yaitu 30.00%, sedangkan keterampilan kooperatif yang 

dilakukan siswa dengan persentase kecil adalah keterampilan 

bertanya, yaitu 8.44% (Tabel 2.15). Tingginya keterampilan 

kooperatif siswa dalam mengambil giliran dan berbagi tugas, karena 

pada setiap kali pembelajaran, guru selalu mendorong siswa untuk; 

bersedia menerima tugas, memberikan kepercayaan kepada teman 

untuk menyelesaikan tugas, bekerja sama dalam kelompok dan 

bersedia membantu teman dalam menyelesaikan tugas. 

D. Hasil Analisis Tes Hasil Belajar  

1. Tes Hasil Belajar Produk  

Tes hasil belajar produk digunakan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang diukur dengan 

menilai ketuntasan tujuan pembelajaran produk dalam 

pembelajaran. Ketuntasan tujuan pembelajaran produk selanjutnya 

ditinjau secara perorangan yang disebut sebagai ketuntasan 

perorangan, dan dilihat secara keseluruhan siswa yang mengikuti 

pelajaran dari RPP-1 sampai RPP-3 yang disebut sebagai ketuntasan 

klasikal. Hasil analisis ketuntasan perorangan siswa MA Kelas X 

Ponpes Nurul Haramain Putri NW Narmada terhadap tujuan 

pembelajaran produk, secara singkat dapat dilihat pada Tabel 2.17. 
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Tabel 2.17. Ketuntasan Perorangan Siswa terhadap tujuan 
pembelajaran Produk ujicoba II 

Nilai Proporsi Peningka

tan 

Proporsi 

Siswa 

Ketunta

san  

p  0.65 

Uji  

Awal  

Uji 

akhir 

Uji  

awal 

Uji  

akhir 

38 83 0.38 0.83 0.45 0.83 T 

34 66 0.34 0.66 0.31 0.66 T 

45 86 0.45 0.86 0.41 0.86 T 

21 66 0.21 0.66 0.45 0.66 T 

38 83 0.38 0.83 0.45 0.83 T 

31 79 0.31 0.79 0.48 0.79 T 

24 62 0.24 0.62 0.38 0.66 T 

24 52 0.24 0.52 0.28 0.52 TT 

34 86 0.34 0.86 0.52 0.86 T 

24 52 0.24 0.52 0.28 0.52 TT 

17 69 0.17 0.69 0.52 0.69 T 

10 69 0.10 0.69 0.59 0.69 T 

24 83 0.24 0.83 0.59 0.83 T 

24 72 0.24 0.72 0.48 0.72 T 

28 79 0.28 0.79 0.52 0.79 T 

31 72 0.31 0.72 0.41 0.72 T 

7 79 0.07 0.79 0.72 0.79 T 

17 76 0.17 0.76 0.59 0.76 T 

17 69 0.17 0.69 0.52 0.69 T 

10 62 0.10 0.62 0.52 0.66 T 

31 79 0.31 0.79 0.48 0.79 T 

31 59 0.31 0.59 0.28 0.59 TT 

24 72 0.24 0.72 0.48 0.72 T 

38 69 0.38 0.69 0.31 0.69 T 

24 79 0.24 0.79 0.55 0.79 T 

28 69 0.28 0.69 0.41 0.69 T 

26 72 0.26 0.72 0.46 0.72  
Keterangan:  

T =  tuntas, jika p siswa  0.65, TT = tidak tuntas, jika p  0.65 
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Tabel 2.17 di atas terlihat bahwa rata-rata proporsi jawaban 

benar siswa terhadap THB produk Uji awal adalah 0.26, dan rata-

rata proporsi jawaban benar siswa setelah pembelajaran dengan tiga 

RPP adalah 0.72. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata 

proporsi jawaban benar siswa sebesar 0.46. Hasil analisis ketuntasan 

belajar siswa membuktikan, 23 orang siswa atau 88.64% siswa telah 

tuntas belajarnya, dari 26 orang siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran ujicoba II. Dengan demikian, secara klasikal siswa 

telah tuntas belajarnya, karena persentase siswa yang telah tuntas 

belajarnya berada di atas standar ketuntasan yang ditetapkan dalam 

kurikulum.  

Tes hasil belajar produk digunakan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang diukur dengan 

menilai ketuntasan siswa terhadap tujuan pembelajaran produk. 

Ketuntasan siswa terhadap tujuan pembelajaran produk ditinjau 

secara perorangan yang disebut sebagai ketuntasan individual, dan 

dilihat secara keseluruhan siswa yang mengikuti pelajaran dari RPP-

1 sampai RPP-3 yang disebut sebagai ketuntasan klasikal. 

Pembelajaran yang menerapkan perangkat dan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw oleh guru mitra pada MA 

Ponpes Nurul Haramain Putri NW Narmada Lombok Barat, 

menyebabkan 88.64% siswa telah tuntas belajarnya untuk tujuan 

produk, karena persentase siswa yang telah tuntas belajarnya di atas 

standar ketuntasan yang ditetapkan dalam Kurikulum 1994, yaitu 

85%. Oleh karena itu, pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan Aksi 

Interaksi dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, karena 

dapat menuntaskan tujuan pembelajaran produk dalam 

pembelajaran. 

Terdapat tiga orang (11.36%) siswa yang tidak tuntas 

belajarnya untuk THB produk. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan siswa yang tidak tuntas belajarnya tersebut, siswa 
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menyatakan bahwa mereka terkecoh dengan butir pilihan, karena 

butir pilihan dianggap mirip atau hampir sama. Sebagian siswa 

menyatakan tidak ingat dengan pengertian istilah pada pembagian 

daerah atau komunitas pada ekosistem danau dan ekosistem air laut, 

seperti istilah profundal, limnetik, dan bentik. 

2. Tes Hasil Belajar Proses 

Tes hasil belajar proses dengan jumlah soal enam butir, 

semuanya adalah berbentuk esai yang diberikan dua kali yaitu pada 

ujia wal (U1) dan uji akhir (U2) dan diikuti oleh 26 orang siswa 

seperti yang terlihat pada Tabel 2.18 berikut. 

Tabel 2.18. Keberhasilan Siswa Terhadap THB Proses Ujicoba II 
Nilai Proporsi  Pening-

katan 

Proporsi 

(p) siswa 

Ketunta-

san 
Uji 

Awal 

Uji 

Akhir 

Uji 

Awal  

Uji 

Akhir 

0 76.67 0.00 0.77 0.77 0.77 T 

6.67 86.67 0.07 0.87 0.80 0.87 T 

23.3 93.33 0.23 0.93 0.70 0.93 T 

0 80 0.00 0.80 0.80 0.80 T 

6.67 96.67 0.07 0.97 0.90 0.97 T 

3.33 66.67 0.03 0.67 0.63 0.67 T 

3.33 80 0.03 0.80 0.77 0.80 T 

6.67 86.67 0.07 0.87 0.80 0.87 T 

6.67 90 0.07 0.90 0.83 0.90 T 

10 76.67 0.10 0.77 0.67 0.77 T 

10 93.33 0.10 0.93 0.83 0.93 T 

0 76.67 0.00 0.77 0.77 0.77 T 

13.3 80 0.13 0.80 0.67 0.80 T 

0 96.67 0.00 0.97 0.97 0.97 T 

3.33 83.33 0.03 0.83 0.80 0.83 T 

6.67 90 0.07 0.90 0.83 0.90 T 
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0 93.33 0.00 0.93 0.93 0.93 T 

10 86.67 0.10 0.87 0.77 0.87 T 

10 83.33 0.10 0.83 0.73 0.83 T 

0 56.67 0.00 0.57 0.57 0.57 TT 

20 93.33 0.20 0.93 0.73 0.93 T 

6.67 56.67 0.07 0.57 0.50 0.57 TT 

0 90 0.00 0.90 0.90 0.90 T 

13.3 90 0.13 0.90 0.77 0.90 T 

0 93.33 0.00 0.93 0.93 0.93 T 

16.7 96.67 0.17 0.97 0.80 0.97 T 

6.79 84.36 0.07 0.84 0.78 0.84  

Keterangan: T =  tuntas, jika p siswa  0.65, TT = tidak tuntas, 

jika p  0.65 

 

Tabel 2.18 menunjukan bahwa rata-rata proporsi jawaban 

benar siswa terhadap THB proses Uji awal adalah 0.07 dan rata-rata 

proporsi jawaban benar siswa terhadap THB proses setelah 

pembelajaran dengan tiga RPP adalah 0.84. Dengan demikian, 

terjadi kenaikan proporsi jawaban benar siswa, rata-rata sebesar 

0.78. Terdapat 2 orang siswa yang tidak tuntas belajarnya untuk 

tujuan pembelajaran proses dari 26 orang siswa yang menjadi subjek 

penelitian, sehingga secara klasikal dapat dikatakan siswa telah 

tuntas belajarnya, karena 92.30% siswa telah tuntas belajarnya untuk 

tujuan proses. Menurut kurikulum 1994, kelas dikatakan tuntas, jika 

85% siswa telah tuntas belajarnya.  

Jika dibandingkan kualitas hasil belajar siswa selama 

pengembangan perangkat pembelajaran pada ujicoba I dengan hasil 

belajar siswa setelah implementasi perangkat pembelajaran pada 

pembelajaran nyata atau ujicoba II, menunjukkan ada perbedaan, 

seperti yang terlihat pada Tabel 2.19 berikut. 
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Tabel 2.19. Perbandingan Hasil Pelakasanaan THB ujicoba I dan 
Ujicoba II 
Pembanding  ujicoba I ujicoba II 

Jumlah butir soal produk  35 28 

Jumlah butir soal proses 6 6 

a) Jumlah tujuan pembelajaran 

Produk 

b) Jumlah tujuan pembelajaran 

Proses 

26 

6 

24 

6 

Jumlah siswa yang mengikuti  22 26 

Rata-rata proporsi siswa uji awal 

(a) Produk 

(b) Proses 

 

0.26 

0.10 

 

0.26 

0.07 

Rata-rata proporsi siswa uji akhir 

(a) Produk 

(b) Proses 

 

0.73 

0.73 

 

0.72 

0.84 

Rata-rata peningkatan proporsi 

jawaban benar siswa uji akhir 

(a) Produk 

(b) Proses 

 

 

0.47 

0.63 

 

 

0.46 

0.78 

Persetase siswa yang tuntas untuk 

tujuan pembelajaran 

(a) Produk 

(b) Proses 

 

100% 

95.45 

 

88.64% 

92.30% 
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Tes hasil belajar proses dengan jumlah soal enam butir, 

semuanya adalah berbentuk uraian yang diberikan dua kali, yaitu 

pada ujiawal (U1) dan ujiakhir (U2), yang diikuti oleh 26 orang 

siswa. Hasil analisis membuktikan bahwa, terdapat dua orang siswa 

yang tidak tuntas belajarnya untuk tujuan pembelajaran proses, yaitu 

siswa dengan nomor urut 20 dan 22. Berdasarkan wawancara 

dengan siswa yang bersangkutan, diperoleh keterangan bahwa siswa 

salah persepsi terhadap butir soal nomor 1, 3 dan butir soal nomor 

5. 

Walaupun terdapat dua orang siswa yang tidak tuntas 

belajarnya terhadap tujuan pembelajaran proses, tetapi secara 

keseluruhan siswa telah tuntas belajarnya untuk tujuan 

pembelajaran proses, karena 92.30 % siswa yang telah mengikuti 

kegiatan pembelajaran telah tuntas belajarnya. Dengan demikian, 

pembelajaran yang berorientasi pada model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dapat menuntaskan belajar siswa. 

Dari kedua hasil belajar produk dan proses di atas, diperoleh 

gambaran bahwa tujuan pembelajaran yang disusun oleh peneliti 

telah tuntas dikuasai oleh siswa, dan siswa tuntas belajarnya, baik 

secara individual maupun secara klasikal. Ini berarti bahwa, 

pembelajaran dengan menerapkan perangkat pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang dikembangkan 

peneliti, mempunyai kualitas proses dan kualitas hasil belajar yang 

baik. Hasil tersebut sejalan dengan yang dikemukaan oleh Slavin, 

bahwa pembelajaran kooperatif dapat memperbaiki prestasi 

akademik siswa dan membantu siswa memahami konsep-konsep 

yang sulit76. 

 

 

                                                             
76 Slavin, Cooperative Learning. 
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E. Hasil Analisis Respon Siswa terhadap Perangkat dan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

 

Hasil analisis pengisian angket respon siswa disajikan dalam 

Tabel 2.20.  

Tabel 2.20. Respon Siswa Terhadap Perangkat dan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw ujicoba II 

Aspek yang diamati Skala Penilaian (%) 

Senang Tidak 

Senang 

Baru Tidak 

Baru 

Pendapat siswa tentang 

komponen kegiatan 

pembelajaran. 

1. Topik biologi yang 

dipelajari 

2. LKS 

3. Materi Ajar 

4. Suasana kelas  

5. Penampilan guru 

6. Keterampilan kooperatif 

yang dilatihkan.  

 

 

 

100 

 

100 

100 

94 

100 

100 

 

 

 

 

0 

 

0 

0 

4 

0 

0 

 

 

 

85 

 

100 

96 

96 

92 

100 

 

 

 

 

15 

 

0 

4 

4 

8 

0 

 Bermin

at 

Tidak 

Berminat 

Minat siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran berikutnya seperti yang 

telah diikuti. 

100 0 
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Pendapat siswa terhadap materi ajar 

siswa. 

1. Bahasanya mudah dimengerti.  

2. Penampilan buku menarik.  

3. Isi buku menarik. 

Ya Tidak  

 

85 

96 

100 

 

15 

4 

0 

 

Tabel 2.20 di atas, menggambarkan hasil analisis respon siswa 

terhadap perangkat dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Dari tabel tersebut, diperoleh gambaran bahwa 100 % siswa merasa 

senang terhadap Topik biologi yang dipelajari, LKS, Materi Ajar, 

keterampilan kooperatif yang dilatihkan guru, dan Penampilan guru. 

Sembilan puluh empat persen siswa merasa senang dengan suasana 

kelas, 6% sisanya, menyatakan tidak senang terhadap suasana kelas. 

Komentar siswa terhadap perangkat pembelajaran dan model 

pembelajaran yang telah diikuti, 100% siswa menjawab LKS dan 

Keterampilan kooperatif siswa sebagai suatu hal yang baru. 

Sedangkan, untuk kategori Topik biologi yang dipelajari, LKS, dan, 

respon siswa bervariasi. Delapan puluh tujuh persen siswa 

menjawab Topik biologi yang dipelajari sebagai hal yang baru, dan 

15% siswa menjawab Topik Biologi yang dipelajari bukan sebagai 

hal yang baru. Untuk kategori Materi Ajar dan suasana kelas, 96% 

siswa menjawab sebagai hal yang baru, sedangkan sisanya menjawab 

sebagai hal yang tidak baru, dan 92% siswa menganggap penampilan 

guru sebagai hal yang tidak baru.  

Dari angket respon siswa, juga berhasil dijaring respon siswa 

terhadap minatnya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

berikutnya. Seluruh siswa (100%) berminat untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran berikutnya bila disajikan dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.  
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Respon siswa, khusus terhadap Materi Ajar, 85% siswa 

menjawab bahasanya mudah dimengerti dan 15% menjawab tidak, 

96% siswa menjawab penampilan buku menarik dan 4% menjawab 

penampilan Materi Ajar kurang menarik. Terhadap isi Materi Ajar, 

100% siswa menjawab menarik. 

Penilaian terhadap kualitas pembelajaran dengan menerapkan 

perangkat dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada 

pembelajaran, salah satunya dengan melakukan cross check pada siswa 

dan guru dengan cara meminta mereka memberikan komentar atau 

pendapat terhadap perangkat pembelajaran dan pembelajaran yang 

dilakukan. Pendapat siswa dihimpun dengan alat pengumpul data 

yang berupa angket respon siswa, sedangkan pendapat guru 

dihimpun dengan instrumen angket kesan guru. Respon siswa 

terhadap perangkat dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

meliputi respon terhadap topik biologi yang dipelajari, buku siswa, 

LKS, suasana kelas, penampilan guru, dan keterampilan kooperatif, 

serta minat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

berikutnya seperti yang telah dialaminya.  

Selama pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw umumnya siswa merasa senang. Seratus 

persen siswa merasa senang terhadap topik biologi yang dipelajari, 

LKS, buku siswa, penampilan guru, dan keterampilan kooperatif 

yang dilatihkan guru, dan 94% siswa merasa senang dengan suasana 

kelas. Tingginya persentase ini ikut mendukung suksesnya 

pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama 

pembelajaran berlangsung, sehingga guru mitra dapat mengelola 

pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dengan kategori baik.  Tingginya persentase kesenangan 

siswa terhadap suasana kelas, terbukti dengan antusias siswa yang 

teramati oleh pengamat pada masing-masing RPP dengan skor 3.72 

atau kategori baik. 



                                  Dr. Yusuf, S.Pd., M.Pd  131 

Melibatkan siswa dalam pembelajaran di alam sekitar untuk 

melakukan pengamatan terahadap objek biologi berdampak pada 

kesukaan siswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. 

Menurut Lederman & Sandra77 pembelajaran IPA di luar sekolah 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendidikan sains. 

Survei PISA tahun 2006 menunjukkan bahwa paparan kegiatan di 

luar kelas yang berhubungan dengan sains memiliki hubungan 

positif "tidak hanya dengan kinerja siswa, tetapi juga dengan sikap 

siswa terhadap pembelajaran dan keyakinan mereka pada 

kemampuan mereka sendiri. 

Dari implementasi perangkat pembelajaran, umumnya siswa 

menganggap sebagai hal yang baru terutama pada buku siswa dan 

keterampilan kooperatif yang dilatihkan, 100 % siswa menganggap 

sebagai hal yang baru. Tingginya persentase siswa yang merasa 

senang dan menganggap baru dengan perangkat dan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw tersebut, berimplikasi terhadap 

minat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya 

seperti yang pernah mereka ikuti. Hal ini juga diperkuat dengan hasil 

respon siswa, yaitu 100% siswa berminat untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran berikutnya seperti yang telah diikuti. 

Walaupun demikian, perangkat pembelajaran terutama buku 

siswa yang berorientasi pada model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw ini, masih harus diperbaiki dalam hal bahasa dan 

penampilannya jika perangkat yang telah dikembangkan ini 

diterapkan lagi untuk subjek yang lain atau oleh pihak-pihak yang 

memerlukannya. Karena berdasarkan data, 15% siswa menganggap 

bahasa yang ada pada buku siswa kurang dimengerti, dan 4% siswa 

menganggap penampilan buku kurang menarik. Dari hasil 

wawancara peneliti dengan siswa diperoleh gambaran, bahwa 

bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh siswa terutama pada topik 

Batasan Organisme yang terlibat dalam Rantai Makanan dan topik 
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tentang Piramida Biomassa dan Piramida Energi. Sedangkan siswa 

yang menganggap penampilan buku siswa tidak menarik, karena 

siswa menganggap buku siswa disajikan dalam bentuk diktat dan 

tidak memiliki gambar yang berwarna sebagaimana buku-buku 

paket biologi yang lain yang mereka miliki. 

 

F. Kesan Guru terhadap Perangkat dan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw 

Hasil analisis pengisian angket kesan guru terhadap perangkat 

dan model pembelajaran yang telah diterapkan, disajikan dalam 

Tabel 2.21 berikut.  

 

Tabel 2.21. Kesan guru mitra Terhadap Perangkat Pembelajaran 
dan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
Uraian Komentar 

Penilaian guru tentang  

komponen pembelajaran: 

a. Materi ajar 

 

 

Membantu  

b. LKS Membantu  

c. Soal Kuis/Tes bab Membantu  

d. Contoh RPP Cukup membantu 

e. Kunci LKS Membantu  

f. Tes Hasil Belajar (THB) Membantu  

Keuntungan yang diperoleh 

dalam merencanakan dan 

menerapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan perangkat 

pembelajaran yang berorientasi 

model pembelajarankooperatif 

tipe jigsaw. 

a. Efisien waktu 

b. Siswa dapat memanfaatkan 

waktu untuk membaca dan 

bekerja. 

c. Siswa lebih berani 

menyampaikan hasil yang 

diperolehnya kepada siswa 

lain. 
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Hambatan yang mungkin 

ditemui, jika nanti guru 

merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan 

mengunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw seperti yang telah 

dilakukan. 

Pengadaan Materi Ajar dan 

Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS). 

 

Tabel 2.21 memperlihatkan kesan guru mitra, yaitu Abdi 

Gunawan, S.Pd. terhadap perangkat pembelajaran dan model 

pembelajaran setelah melakukan serangkaian proses pembelajaran 

dengan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Secara umum 

guru mitra menganggap perangkat pembelajaran yang telah 

dikembangkan peneliti cukup membantu dalam proses 

pembelajaran dan sangat bermanfaat, baik bagi guru sendiri, lebih-

lebih bagi siswa. 

Kesan guru terhadap perangkat dan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw meliputi kesannya terhadap komponen 

pembelajaran, yaitu; topik biologi yang dipelajari, buku siswa, LKS, 

suasana kelas, penampilan guru, dan keterampilan kooperatif. Di 

samping itu, guru juga diminta memberikan pendapat tentang 

keuntungan yang diperoleh dengan penerapan perangkat dan model 

pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti, dan 

hambatan-hambatan yang ditemuinya seandainya nanti guru 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.  

Secara umum guru mitra menganggap perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan peneliti cukup membantu 

dalam proses pembelajaran. Salah satu manfaat yang bisa diperoleh 

dari penerapan perangkat dan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw menurut guru mitra adalah, siswa lebih berani menyampaikan 
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hasil yang diperolehnya kepada siswa lain. Hasil yang dimaksud 

adalah, pengetahuan yang diperoleh siswa melalui LKS pada saat 

diskusi pada kelompok ahli. 

Walaupun perangkat dan model pembelajaran yang telah 

dikembangkan ini cukup membantu dan memberikan manfaat yang 

berarti bagi guru dan siswa, tetapi guru mitra akan menemui 

hambatan jika menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw pada pembelajaran berikutnya. Kendala yang akan ditemui 

guru mitra adalah terutama pada Pengadaan buku siswa dan LKS. 

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut, bahwa yang dimaksud 

dengan kendala dalam pengadaan ini adalah dari segi jumlah buku 

siswa dan LKS yang memadai untuk kebutuhan sejumlah siswa. 

Bekal pengetahuan dan pengalaman guru mitra dalam 

mengembangkan buku siswa dan LKS seperti yang telah 

dikembangkan oleh peneliti, dianggap tidak terlalu menjadi kendala. 
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BAB III 

PENUTUP 
 

A. SIMPULAN 

Dari hasil pengembangan dan penerapan perangkat 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw oleh 

peneliti pada Madrasah Aliyah Ponpes Nurul Haramain Putri NW 

Narmada Lombok Barat, dapat disimpulkan tentang kualitas proses 

dan kualitas hasil belajar biologi, sebagai berikut. 

1. Perangkat pembelajaran yang berhasil dikembangkan dan 

mendukung kualitas proses dan kualitas hasil pembelajaran pada 

Madrasah Aliyah, pada penelitian ini terdiri dari; Rencana 

pelaksanaan pembelajaran, buku siswa, LKS, Instrumen Evaluasi 

Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan Aksi Interkasi, dan Pedoman 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw. 

2. guru mitra mampu melakukan keseluruhan aspek dalam sintaks 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw seperti yang telah dicontohkan 

oleh guru model pada saat ujicoba I, dengan kategori baik.  

3. Aktivitas guru didominasi dengan kegiatan mengelola kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan kaidah pembelajaran kooperatif, dan 

mendorong atau melatihkan siswa keterampilan kooperatif. 

4. Akitivitas siswa didominasi dengan kegiatan membaca buku siswa, 

LKS, dan menulis yang relevan, dan aktivitas berlatih melakukan 

keterampilan kooperatif. Aktivitas berlatih melakukan 

keterampilan kooperatif meningkat seiring dengan tingginya 

persentase aktivitas guru dalam melatihkan keterampilan 

kooperatif pada siswa.  

5. Keterampilan kooperatif yang dominan dilakukan oleh siswa 

adalah keterampilan mengambil giliran dan berbagi tugas dalam 

kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. 

6. Pada umumnya siswa menyatakan senang dan baru terhadap 

perangkat pembelajaran dan model pembelajaran kooperatif tipe 
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jigsaw yang telah dikembangkan oleh peneliti, sehingga siswa 

berminat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya 

seperti yang telah mereka ikuti.  

7. guru mitra menganggap perangkat pembelajaran yang telah 

dikembangkan peneliti cukup membantu dan sangat bermanfaat 

dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang menerapkan perangkat pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 

meningkatkan proporsi jawaban benar siswa. Untuk THB produk 

sebesar 0.46, dan THB proses meningkat sebesar 0.78, sehingga tujuan 

pembelajaran produk dan proses yang dikembangkan oleh peneliti 

telah tuntas dikuasai oleh siswa, baik secara individual maupun secara 

klasikal. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum siswa telah 

memahami konsep Aksi Interaksi melalui pembelajaran dengan 

menerapkan perangkat dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

B. SARAN 

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini 

adalah. 

1. Kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar yang baik dalam 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

diperlukan persiapan perangkat pembelajaran yang cukup 

memadai, seperti RPP, buku siswa dan LKS yang harus dimiliki 

oleh setiap siswa, dan instrumen penilaian yang valid dan reliabel. 

2. Bagi pihak lain yang ingin menerapkan perangkat pembelajaran 

yang telah dikembangkan oleh peneliti ini, sedapat mungkin 

terlebih dahulu dianalisis kembali untuk disesuaikan penerapannya, 

terutama dalam hal alokasi waktu, fasilitas pendukung termasuk 

media pembelajaran, dan karakteristik siswa yang ada pada sekolah 

tempat perangkat ini diterapkan. 

3. Pengembangkan perangkat pembelajaran, terutama buku siswa, 

LKS, dan THB hendaknya menggunakan bahasa atau istilah yang 
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mudah dimengerti oleh siswa atau bahasa yang tidak menimbulkan 

penafsiran ganda oleh siswa, dan menyajikan contoh-contoh yang 

memadai yang sudah dikenali oleh siswa dari lingkungan hidupnya. 
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SINOPSIS 

 
Pendidikan saat ini dihadapkan pada tuntutan yang semakin 

meningkat, baik ragam, lebih-lebih kualitasnya, termasuk pendidikan 
pada madrasah aliyah. Di sisi lain, berdasarkan hasil evaluasi dengan 
kurikulum 1994 dan KTSP, diketahui bahwa siswa belum mencapai 
kemampuan optimalnya. Siswa hanya tahu banyak fakta tetapi kurang 
mampu memanfaatkannya, oleh sebab itu sistem pendidikan saat ini 
dan di masa depan harus dikembangkan agar lebih responsif terhadap 
tuntutan masyarakat dan tantangan yang akan dihadapi. 

Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan tujuan untuk; (1) 
Mengembangkan perangkat pembelajaran biologi SMA/MA yang 
bercirikan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dan (2) 
Mengetahui kualitas proses dan hasil belajar biologi melalui penerapan 
perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw.  

Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) Tahap 
Pengembangan Perangkat, dan (2) Tahap Pembelajaran Nyata. 
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah materi ajar, 
rencana pembelajaran, lembar kegiatan siswa, dan instrumen tes hasil 
belajar.  
Hasil penelitian menunjukkan; (1) Guru mampu melakukan 

keseluruhan aspek pembelajaran dengan kategori baik, (2) Aktivitas 

guru yang dominan adalah mengelola pembelajaran sesuai kaidah 

pembelajaran kooperatif, dan melatihkan siswa keterampilan 

kooperatif, (3) Aktivitas siswa yang dominan adalah membaca materi 

ajar, LKS, dan menulis yang relevan, (4) Keterampilan kooperatif siswa 

yang dominan adalah mengambil giliran dan berbagi tugas, (5) Siswa 

menyatakan senang dan baru terhadap perangkat dan model 

pembelajaran, (6) Guru menganggap perangkat pembelajaran cukup 

membantu dan bermanfaat, dan (7) Pembelajaran yang menerapkan 

perangkat dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 

menuntaskan belajar siswa. 
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DAFTAR ISTILAH (Glosarium) 
 

 

K 
Konstruktivis adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi kita sendiri. 
 

P 
Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 
kemampuannya berbeda. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran 
kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu 
kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian 
materi belajar dan mampu mengarjarkan bagian tersebut 
kepada anggota lain dalam kelompoknya. 

 
S 
Scaffolding berarti memberikan kepada siswa sejumlah besar bantuan 

selama tahap-tahap awal pembelajaran kemudian mengurangi 
bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak 
tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar 
segera setelah ia dapat melakukannya. 

 
Z 
Zone of proximal development (ZPD) adalah tingkat perkembangan 
sedikit di atas tingkat perkembangan seseorang saat ini. 
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of Physics: Conference Series (Q3). 

Buku-buku yang ber-ISBN juga dihasilkan selama menjadi dosen, 
yaitu; (1) Pembelajaran IPA MI, (2) Strategi Pembelajaran, dan (3) 
Perencanaan Pembelajaran Biologi, dan (4) Metodologi Penelitian 



146  Pembelajaran Kooperatif 

Kuantitatif, dan (5) Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi & Karakter 
(Pengukuran Terhadap Dampak Pembelajaran Berbasis Masalah). Kini buku-
buku tersebut menjadi salah satu rujukan bagi mahasiswa. 




