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ABSTRAK 
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Maret Surakarta. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGSAW 

UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BIOLOGI DI KELAS XI IPA 2 SMA BATIK 2 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010. Skripsi. 2010. 
 

 

Tujuan dari penelitian untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi di kelas XI IPA 2 SMA Batik 2 Surakarta tahun pelajaran 

2009/2010 dengan menggunakan pembelajaran kooperatif Jigsaw. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus 

terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data 

penelitian diperoleh melalui angket, observasi, wawancara dan kajian 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Validitas data menggunakan teknik triangulasi 

sumber data. 

Simpulan dari penelitian adalah penerapan pembelajaran kooperatif 

Jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi di 

kelas XI IPA 2 SMA Batik 2 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. Hasil dari 

observasi menunjukkan rata-rata indikator motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi pada siklus I adalah 70,42% dan pada siklus II adalah 

82,92%. Dari siklus I ke siklus II meningkat 12,5%. Hasil angket motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran biologi menunjukkan rata-rata indikator dari aspek I 

yaitu dorongan internal pada siklus I adalah 73,49% dan pada siklus II 76,51%, 

rata-rata dari aspek II, yaitu dorongan eksternal pada siklus I adalah 73,81% dan 

siklus II 76,13%. Aspek I, dari siklus I ke siklus II meningkat 3,02% dan aspek II, 

dari siklus I ke siklus II meningkat 2,32%. 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dikatakan berhasil jika tercapai peningkatan kualitas 

pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya hasil 

belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat meningkat apabila siswa dapat berhasil 

dalam belajar. Usaha dan keberhasilan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor.  

Nana Syaodih Sukmadinata (2004: 162) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi usaha dan keberhasilan belajar dapat bersumber pada diri siswa 

atau lingkungan siswa. Faktor yang ada pada diri individu menyangkut a) aspek 

jasmaniah yang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu keadaan jasmani pada 

umumnya dan fungsi alat-alat tubuh serta fungsi panca indera; b) aspek psikis, 

yang meliputi kondisi kesehatan psikis, kemampuan-kemampuan intelektual, 

sosial, psikomotor, kondisi afektif dari individu. Kondisi afektif berupa motivasi 

untuk belajar. Belajar perlu didukung oleh motivasi yang kuat dan konstan. 

Motivasi yang lemah dan tidak konstan akan menyebabkan kurangnya usaha 

belajar, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Peran guru sebagai motivator adalah memberi motivasi kepada siswa 

agar melakukan kegiatan belajar dengan kehendak sendiri sesuai dengan tujuan 

belajar yang telah ditetapkan kurikulum. Peran guru sebagai fasilitator adalah 

memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan mendayagunakan potensi yang 

dimiliki. Cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi siswa antara 

lain dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan  memberikan 

bimbingan pada saat kegiatan belajar. 

SMA Batik 2 Surakarta merupakan salah satu sekolah swasta yang 

mempunyai fasilitas yang cukup memadai dan input siswa dengan hasil belajar 

yang bervariasi. Hasil belajar yang bervariasi disebabkan karena motivasi dalam 

pembelajaran biologi beraneka ragam. Hasil observasi awal diperoleh jumlah rata-

rata  siswa yang terlambat masuk kelas 15 % (6 orang), siswa yang tidak 

mengerjakan PR atau tugas 40 % (16 orang), siswa yang bertanya mengenai 
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materi pelajaran 2,5 % (1 orang), siswa yang menjawab pertanyaan guru tanpa 

ditunjuk 5% (2 orang), siswa yang tidak memperhatikan sewaktu guru 

menerangkan 40% (16 orang), siswa yang tidak membawa buku pegangan biologi 

30% (12 orang). Berdasarkan hasil tersebut diperoleh kesimpulan sementara 

bahwa motivasi belajar siswa rendah. 

Kesimpulan sementara dapat diperkuat dengan melakukan observasi 

lanjutan dengan menggunakan indikator motivasi belajar. Setelah dilakukan 

observasi diperoleh hasil bahwa indikator perhatian siswa mencapai 70% (28 

siswa), indikator keaktifan siswa dalam diskusi mencapai 67,5% (27 siswa), 

indikator tekun mengerjakan tugas mencapai 72,5% (29 siswa), indikator senang 

dalam pemecahan masalah mencapai 5% (2 siswa), indikator adanya dorongan 

dan kebutuhan belajar mencapai 2,5% (1 siswa), indikator percaya diri mencapai 

72,5% (29 siswa). Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan motivasi belajar 

siswa rendah. Pemberian angket juga dilakukan kepada siswa untuk lebih 

menguatkan kesimpulan tersebut. Hasil perhitungan angket adalah sebagai 

berikut: indikator I yaitu adanya perasaan senang terhadap pembelajaran biologi 

mencapai 50,75%, indikator II yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil dalam 

belajar mencapai 59,83%, indikator III yaitu adanya dorongan dan kebutuhan 

belajar mencapai 60,38%, indikator IV yaitu tekun mengerjakan tugas mencapai 

58,8%, indikator V yaitu tidak putus asa mencapai 58,13%, indikator VI yaitu 

perhatian siswa mencapai 60,13%, indikator VII yaitu keaktifan siswa dalam 

diskusi mencapai 61%, indikator VIII yaitu senang dalam pemecahan masalah 

mencapai 61%, indikator IX yaitu percaya diri mencapai 57,8%, indikator X yaitu 

belajar dengan harapan untuk memperoleh penghargaan mencapai 59% dan 

indikator XI yaitu belajar karena adanya kegiatan yang menarik mencapai 

61,13%. Rata indikator aspek I yaitu dorongan internal mencapai 58,65% dan 

aspek II yaitu dorongan eksternal mencapai 60,06%. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah di kelas tersebut adalah rendahnya 

motivasi belajar siswa karena rata-rata indikator tersebut  pada tiap aspek masih 

menunjukkan  persentase angka yang rendah. 



Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru menyatakan bahwa 

motivasi belajar siswa rendah. Hasil wawancara dengan siswa menyatakan bahwa 

siswa kurang tertarik dengan pembelajaran, sehingga menandakan bahwa motivasi 

belajar siswa rendah. Berdasarkan hasil observasi, pemberian angket dan 

wawancara diperoleh hasil bahwa motivasi belajar siswa rendah, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa masalah di kelas tersebut adalah rendahnya motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran biologi.  

Penyebab dari rendahnya motivasi belajar siswa adalah metode 

pembelajaran yang diterapkan masih berpusat pada guru sehingga membosankan 

bagi siswa dan membuat siswa kurang termotivasi mengikuti pembelajaran 

biologi. Guru sebagai pengajar perlu mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan 

mencoba strategi pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa dan tidak 

membosankan agar dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi. Motivasi belajar siswa yang meningkat membuat siswa 

belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dapat berhasil dalam proses belajar 

mengajar. Pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat diterapkan untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang lebih 

banyak melibatkan interaksi aktif antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru 

maupun siswa dengan lingkungan belajar. Siswa belajar bersama – sama dan 

memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah benar – benar menguasai 

materi yang sedang dipelajari. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari 

penerapan pembelajaran kooperatif yaitu siswa dapat mencapai hasil belajar yang 

bagus. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Siswa juga dapat 

menerima dengan senang hati pembelajaran yang digunakan karena adanya 

kontak fisik antar siswa, serta dapat mengembangkan kemampuan sosial siswa. 

 Terdapat banyak tipe dalam pembelajaran kooperatif salah satunya adalah 

Jigsaw. Pembelajaran kooperatif Jigsaw membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok dengan karakteristik yang heterogen. Anggota dari berbagai kelompok 

yang berbeda memiliki tanggung jawab untuk mempelajari suatu bahan materi 



yang sama dan selanjutnya berkumpul dalam kelompok ahli untuk saling 

membantu mengkaji bagian bahan tersebut. Selanjutnya siswa yang berada dalam 

kelompok ahli kembali ke kelompok semula untuk mengajar anggota lain 

mengenai materi yang telah dipelajari dalam kelompok ahli. Siswa dievaluasi 

secara individual mengenai bahan yang telah dipelajari setelah diadakan diskusi.   

Adanya tanggung jawab mengajarkan materi kepada anggota kelompok 

lain pada pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan dorongan dan 

kebutuhan belajar serta melatih rasa percaya diri siswa. Melalui pembelajaran 

kooperatif Jigsaw ketekunan siswa untuk mengerjakan tugas dapat ditingkatkan, 

karena siswa harus melaksankan tugas membaca agar dapat mengajarkan materi 

kepada anggota kelompok sehingga motivasi belajar siswa bisa ditingkatkan. 

Slavin (2008: 237) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif Jigsaw 

menjadikan siswa termotivasi untuk belajar karena skor-skor yang dikontribusikan  

siswa kepada tim didasarkan pada sistem skor perkembangan individual, dan  

siswa yang skor timnya meraih skor tertinggi akan menerima sertifikat atau 

bentuk-bentuk rekognisi tim yang lain sehingga siswa termotivasi untuk 

mempelajari materi dengan baik dan untuk bekerja keras serta aktif dalam 

kelompok ahli supaya dapat membantu tim melakukan tugas dengan baik. Tiap 

individu memberi kontribusi pada pencapaian tujuan anggota yang lain pada 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Tiap anggota kelompok bisa meraih tujuan 

pribadi jika kelompok sukses sehingga untuk meraih tujuan pribadinya, anggota 

kelompok harus membantu teman satu tim untuk melakukan apapun guna 

membuat kelompok berhasil, dan yang lebih penting adalah mendorong anggota 

satu kelompok untuk melakukan usaha maksimal. Setiap anggota kelompok 

memotivasi anggota kelompok lain. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka telah dilakukan 

penelitian dengan judul: 

”PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGSAW UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BIOLOGI DI KELAS XI IPA 2 SMA BATIK 2 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010”. 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan serta untuk 

memperjelas masalah maka dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Apakah  pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran biologi di kelas XI IPA 2 SMA Batik 2 Surakarta tahun 

pelajaran 2009/2010? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi di kelas XI IPA 2 SMA Batik 

2 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif Jigsaw. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru :  

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam pemilihan dan 

penggunaan metode pembelajaran sebagai evaluasi guru  dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi. 

b. Memberikan masukan pada calon guru agar lebih memperhatikan masalah-

masalah yang terkait dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

mutu proses belajar mengajar. 

c. Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat pembelajaran kooperatif 

Jigsaw untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

biologi. 

2. Bagi siswa : 

a. Memberikan suasana baru bagi siswa dalam belajar. 

b. Dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi 

dengan metode pembelajaran yang tepat. 

 

 

 



3. Bagi sekolah dan instansi pendidikan lainnya : 

a. Bermanfaat untuk menyusun program peningkatan proses pembelajaran 

biologi tahap berikutnya. 

b. Hasil penelitian yang dipaparkan akan memberikan sumbangan yang baik 

pada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran.  

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di kelas 

XI IPA 2 SMA Batik 2 Surakarta dapat ditarik simpulan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kajian teori serta melihat hasil penelitian,  akan disampaikan 

implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dalam upaya 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi. 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk: 

a. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai arti 

pentingnya penerapan strategi  pembelajaran yang bervariasi untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi. 

b. Sebagai salah satu sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan 

penelitian mengenai masalah ini lebih lanjut. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian secara praktis dapat diterapkan pada proses pembelajaran 

biologi di SMA Batik 2 Surakarta, yaitu dengan menggunakan penerapan 

pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya pada motivasi belajar siswa pada materi sistem reproduksi manusia dan 

sistem kekebalan tubuh. 

 

 

 

 

 



C. Saran 

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas XI 

IPA 2 SMA Batik 2 Surakarta, ada  beberapa saran, antara lain: 

1. Kepada Guru 

 Guru lebih memperhatikan strategi mengajar yang tepat yang akan 

diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu yang mampu meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran. Salah satu strategi mengajar yang bisa 

digunakan adalah pembelajaran kooperatif Jigsaw. 

2. Kepada Siswa 

1. Siswa bisa lebih aktif  dalam proses pembelajaran, tidak malu untuk bertanya 

ketika merasa kurang paham terhadap suatu materi, dan tidak segan dalam 

memberikan pendapat, saran atau kritik dalam proses diskusi pada kegiatan 

belajar mengajar. 

2. Siswa tidak hanya bergantung pada materi yang diberikan oleh guru, tetapi 

juga harus aktif dalam mencari informasi materi dari sumber lain yang relevan 

dan mendukung. 

3. Siswa termotivasi untuk belajar  

3. Kepada Sekolah 

 Perlu adanya bimbingan kepada guru IPA biologi agar lebih 

memperhatikan strategi mengajar yang tepat yang akan diterapkan dalam proses 

pembelajaran yaitu yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi, khususnya inovasi pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif Jigsaw. 

 


