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ABSTRAK 

 

Rita Dewi Rahmawati. K4304040. Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas 

Maret Surakarta.. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE JIGSAW DENGAN EKSPERIMEN DAN PEMBERIAN TUGAS 

SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN SIKAP AFEKTIF SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BIOLOGI. Skripsi. 2010. 

 

Tujuan penelitian ini adalah: mengetahui perbedaan antara pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dengan eksperimen terhadap perkembangan sikap afektif 

siswa pada pembelajaran biologi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen semu. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Giritontro, 

Wonogiri tahun ajaran 2008/ 2009 yang terdiri atas enam kelas dengan jumlah 

siswa 240. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster Random 

Sampling yaitu dengan cara undian dipilih kelas yang barfungsi sebagai kelompok 

eksperimen satu dan dua. Kelas eksperimen I dalam penelitian ini adalah kelas 

VIII E dan kelas eksperimen II adalah kelas VIII C materi pembelajaran pada 

pokok bahasan fotosintesis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi nilai biologi pada ledger Biologi semester I untuk uji keseimbangan, 

tenik angket  dan observasi  dilakukan untuk memperoleh nilai sikap afektif siswa. 

Teknik analisis data yang pertama digunakan uji prasyarat analisis 

menggunakan metode Liliefors untuk uji normalitas, metode Bartlert untuk uji 

homogenitas dan uji Z untuk keseimbangan. Kemudian dilanjutkan dengan uji 

lanjut Anava dan uji komparasi ganda menggunakan uji Scheffe.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

antara pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan eksperimen terhadap 

perkembangan sikap afektif siswa pada pembelajaran biologi Adanya perbedaan 

antara pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan eksperimen dan Jigsaw dengan 

pemberian tugas terhadap perkembangan sikap efektif siswa pada pembelajaran 

biologi, ditunjukkan dengan  F hit = 6.604 > Ftabel = 3.98. Ada perbedaan rerata 



antara pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan eksperimen dan pemberian 

tugas ditunjukkan dengan F1-2= 6.604 > 3.98, ini menunjukkan adanya perbedaan 

pengaruh antara pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan eksperimen dan 

Jigsaw dengan pemberian tugas. Hal ini juga diperkuat dengan perbedaan rata- 

ratanya yang menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan 

eksperimen lebih baik dibandingkan Jigsaw dengan pemberian tugas yaitu 177,11 

>170,44 pada materi pembelajaran fotosintesis. 

 

Kata kunci :    Jigsaw, eksperimen, pemberian tugas/resitasi, afektif, pembelajaran  

biologi  

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pembelajaran pada dasarnya merupakan cara – cara untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang diharapkan dapat tercapai oleh 

peserta didik dalam kegiatan belajar. Sistem bembelajaran saat ini cenderung 

masih menggunakan sistem konvensional yaitu pengajaran yang bertumpu pada 

aktivitas guru, dan siswa dituntut untuk berkonsentrasi penuh pada guru sehingga 

interaksi dalam proses pembelajaran tersebut sangat kurang, padahal dalam 

prosess belajar mengajar seharusnya terjadi proses kegiatan interaksi antara siswa 

sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Giritontro 

Kabupaten Wonogiri, masih tampak proses belajar mengajar dengan konvensional 

yaitu model ceramah dan siswa sebagai pihak yang pasif menerima pelajaran 

sehingga tidak ada aktivitas belajar mengajar yang interaktif antara guru dan 

siswa. Aktivitas belajar yang tidak interaktif ini dapat dilihat dari kurang 

keberanian berbicara yang juga dikarenakan siswa kurang percaya diri, respon 

atau perhatian siswa kurang yang mempengaruhi daya pemahaman terhadap 

materi yang diberikan guru. Kondisi ini mempengaruhi hasil belajar biologi yang 

kurang. Ini juga dikarenakan masih sangat jarangnya penggunaan metode 

pembelajaran  bervariasi yang bersifat interaktif dapat disesuaikan dengan kondisi 

objek belajar. Guru tidak melibatkan siswa secara langsung dalam merumuskan 

masalah yang ada pada materi yang disampaikan, siswa kurang merasa senang 

dengan proses belajar. 

Metode pembelajaran yang interaktif bisa muncul jika keadaan 

mendukung. Keadaan mendukung dalam proses belajar mengajar yaitu yang bisa 

menciptakan iklim kerjasama dan adanya interaksi antaranggota dalam kelompok 

– kelompok kecil yang mana hal ini dapat dicapai dengan penerapan metode 

pembelajaran yang bersifat kooperatif. 



Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang lebih 

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

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

memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah benar – benar menguasai 

materi yang sedang dipelajari. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari 

penerapan pembelajaran kooperatif ini yaitu siswa dapat mencapai prestasi belajar 

yang bagus, menerima dengan senang hati karena adanya kontak fisik antar siswa, 

serta dapat mengembangkan kemampuan sosial siswa. 

Terdapat banyak tipe dalam pembelajaran kooperatif salah satunya 

adalah Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menjadikan siswa memiliki 

ketergantungan positif untuk saling membantu dalam penguasaan dan pemahaman 

materi pelajaran karena dalam pembelajaran kooperatif  Jigsaw kelompok 

dibentuk heterogen sehingga dalam setiap kelompok siswa yang berkemampuan 

lebih akan membantu dalam proses pemahaman siswa yang berkemampuan 

rendah dan siswa yang berkemampuan sedang akan segera menyesuaikan dalam 

proses pemahaman materi, sehingga disini selain ketergantuangan positif juga 

terjadi komunikasi antaranggota kelompoknya dan interaksi tatap muka. 

Pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah pembelajaran yang fleksibel artinya bisa 

dimodifikasi dengan metode belajar yang lain. 

Tujuan setiap pembelajaran adalah mendapatkan hasil belajar yang 

optimal. Salah satunya adalah aspek afektif yang berkaitan dengan nilai dan sikap 

yang digunakan siswa dalam mengikuti proses belajar di sekolah. Nilai dan sikap 

siswa dalam mengikuti proses belajar menunjukkan positif ataupun negatif akan 

sangat mempengaruhi pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Oleh karena itu 

diperlukan cara atau metode pembelajaran yang bisa mengembangkan afektif 

siswa dalam belajar sehingga hasil belajarnya pun bisa lebih optimal. Salah satu 

cara  adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.  

Telah disebutkan di atas bahwa Jigsaw menjadikan siswa 

berketergantungan positif satu sama yang lain sehingga membuat adanya 

komunikasi antar anggota kelompok yang mampu menumbuhkan sikap 

berkompetisi sehat/positif yang berarti menunjukkan sikap dan nilai yang positif 



pula. Pada penelitian terdahulu (Fitri Wahyudi, 2006), membuktikan bahwa 

pembelajaran kooperatif Jigsaw di SMP Muhammadiyah 9 Gemolong 

berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar terutama arah afektifnya. 

Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

makhluk hidup dan aspek kehidupan, dimana dalam mempelajari materi biologi 

ini diperlukan metode ilmiah untuk memperjelas proses belajar mengajar sehingga 

siswa menjadi paham akan pelajaran tersebut. Pelaksanaan proses pembelajaran 

sering kali siswa kurang terfokus terhadap materi yang diajarkan oleh guru 

sehingga dalam penerapan pembelajaran kooperatif, seorang guru harus mampu 

menggunakan strategi yang dimodifikasi dengan strategi yang lain. Salah satu cara 

yang digunakan dalam memodifikasi tersebut yaitu dengan adanya kegiatan 

laboratorium atau eksperimen.  

Pemahaman dan penguasaan materi pelajaran pun sering kali siswa 

masih kurang atau belum cukup maksimal. Penambahan pemahanan dan 

penguasaan siswa terhadap meteri dapat menerapkan dalam pembelajaran dengan 

memberian tugas secara individu ataupun kelompok. Pembelajaran biologi 

merupakan pelajaran yang membutuhkan variasi metode mengajar. Variasi 

metode mengajar tersebut diharapkan agar siswa lebih aktif dan tidak merasa 

bosan dengan materi yang disampaikan dan dalam hal ini guru harus mampu 

memilih dan menerapkan metode dan strategi mengajar yang cocok dan efektif 

sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai dengan tujuan sistem pengajaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan 

judul penelitian ini adalah :  

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

DENGAN EKSPERIMEN DAN PEMBERIAN TUGAS SEBAGAI UPAYA 

PENGEMBANGAN SIKAP AFEKTIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

BIOLOGI.   

 

 

 

 



B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Dalam pengajaran biologi ada beberapa metode mengajar sehingga diperlukan 

ketepatan penggunaan metode mengajar agar tujuan pengajaran dapat tercapai. 

2. Masih minimnya penggunaan metode pembelajaran yang bersifat interaktif. 

3. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses belajar mengajar akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

4. Perlunya pengembangn aspek afektif sebagai bagian yang tidak tepisahkan 

dari hasil suatu proses belajar. 

5. Pentingnya inovasi metode pembelajaran dari metode ceramah ke metode 

pembelajaran kooperatif Jigsaw sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa terutama ranah efektif. 

6. Dalam belajar biologi diperlukan pengamatan dan percobaan, untuk itu 

diperlukan sarana yang mendukung seperti laboratorium dan kelengkapannya. 

7. Dalam belajar biologi perlunya pemantapan pemamahan materi yang sudah 

diterima dengan adanya pemberian tugas mandiri baik individu ataupun 

kelompok. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah di atas meliputi: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII semester II SMP 

Negeri 2 Giritontro, Wonogiri tahun ajaran 2008/2009. 

2. Objek Penelitian 

a. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan eksperimen yaitu pembelajaran 

kooperatif dimana dalam pelaksanaan pembelajarannya menggunakan Jigsaw 

dan dimodifikasi dengan kegiatan eksperimen yang dilakukan baik di dalam 

maupun di luar laboratorium. 

b. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan pemberian tugas yaitu 

pembelajaran kooperatif dimana dalam pelaksanaan pembelajarannya 



menggunakan Jigsaw dan dimodifikasi dengan pembrian tugas mandiri baik 

secara individu maupun secara kelompok. 

c. Aspek afektif siswa dalam pembelajaran biologi dibatasi penerimaan, 

partisipasi, penentuan sikap/ nilai, organisasi, dan pembentukan pola hidup 

siswa pada pokok bahasan fotosintesis. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah ada perbedaan antara pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan 

eksperimen dan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan pemberian tugas 

terhadap perkembangan sikap afektif siswa dalam pembelajaran biologi siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Giritontro, Wonogiri? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  untuk: 

Mengetahui perbedaan antara pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan 

eksperimen dan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan pemberian tugas 

terhadap perkembangan sikap afektif siswa dalam pembelajaran biologi siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Giritontro, Wonogiri.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat bermanfaat untuk: 

1. Menjadikan bahan masukan bagi guru dalam rangka memilih metode 

pembelajaran biologi dalam rangka mengembangkan sikap afektif siswa yang 

otomatis mempengaruhi terhadap prestasi belajar biologi siswa.  

2. Memberikan informasi sikap afektif antara siswa yang diajar dengan 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menggunakan eksperimen dan Jigsaw 

dengan pemberian tugas. 

3. Memberikan inovasi dalam dunia pendidikan khususnya dalam metode 

pembelajaran. 



4. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan untuk 

mengkaji tentang metode yang sesuai. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar pihak sekolah 

secara keseluruhan memperhatikan proses belajar mengajar termasuk di 

dalmnya tentang cara/ metode pengajaran yang disampaikan oleh setiap guru. 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut:  

Ada perbedaan antara pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan eksperimen 

dan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan pemberian tugas terhadap 

perkembangan sikap afektif siswa dalam pembelajaran biologi. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada penelitian ini, maka 

disampaikan implikasi yang berguna baik secara teoretis maupun secara praktis 

dalam upaya mengembangkan sikap afektif  siswa dalam pembelajaran biologi 

sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis penelitian ini yaitu: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi sekolah 

yang bersangkutan tetantang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, sebagai 

informasi lepada berbagai pihak tentang pengaruh pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw dengan eksperimen dan pemberian tugas terhadap pengembangan 

sikap afektif siswa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Implikasi Praktis 

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu: 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya mengembangkan sikap 

afektif siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dengan eksperimen dan pemberian tugas dalam pembelajaran biologi 

dan dapat sebagai upaya bersama antara guru, siswa, dan penyelenggara 



pembelajaran untuk membantu siswa dalam meningkatkan kompetensi di 

bidang sains biologi secara maksimal. 

b. Hasil penelitian bahwa Jigsaw dengan eksperimen lebih efektif daripada 

Jigsaw dengan pemberian tugas sehingga dapat dijadikan pertimbangkan 

untuk diterapkan di SMP Negeri 2 Girintontro Wonogiri pada materi 

fotosintesis. 

 

C. Saran 

Saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam proses pembelajaran hendaknya guru memilih pendekatan 

pembelajaran yang sesuai, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dengan eksperimen dan pemberian tugas sebagai upaya 

mengembangkat sikap afektif siswa dalam proses belajar. 

2. Menggunakan pembelajaran kooperatif Jigsaw karena sebagai bentuk variasi 

dalam mengajar sehingga siswa dapat antusias dan termotivasi untuk 

mengikuti pelajaran terutama biologi. 

3. Menggunakan metode eksperimen dalam menyampaikan materi karena 

metode ini sesuai dengan karakteristik mata pelajaran biologi dan dengan 

metode ini dapat melibatkan siswa secara aktif (pengetahuan yang diperoleh 

siswa bermakna) dalam kegiatan belajar mengajar. 

4. Menggunakan metode pemberian tugas dalam menyampaikan materi dengan 

modifikasi dan dengan metode ini dapat melibatkan siswa lebih aktif 

(pengetahuan yang diperoleh siswa tidak hanya dari kegiatan belajar mengajar 

tetapi juga dari menyelesaikan tugas) 

5. Siswa disarankan untuk aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran seperti 

mengeluarkan pendapat dan aktif dalam diskusi kelompok agar dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

 

 

 

 


