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ABSTRAK

Agasta Ika Wulansari. K4308001. PENGARUH PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE JIGSAW DIPADU DENGAN EKSPERIMEN
TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA KELAS X SMA
NEGERI 1 KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi.
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret.
Juli 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw melalui eksperimen terhadap keterampilan proses sains
siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura tahun pelajaran 2011/2012.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi Experimental
Research) menggunakan posttest only control group design. Pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw melalui eksperimen sebagai variabel bebas dan
keterampilan proses sains sebagai variabel terikat. Populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas X semester genap SMA N 1 Kartasura tahun pelajaran
2011/2012. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas X-G sebagai kelas
kontrol dan siswa kelas X-F sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan
sampel dengan Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data
keterampilan proses sains menggunakan tes uraian. Teknik analisis data
menggunakan uji t dengan bantuan software SPSS 16.

Uji hipotesis dengan uji t menunjukkan t hitung (3,102) > t tabel (1,994)
dan angka signifikansi 0,03 < 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti terdapat
perbedaan kemampuan KPS yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa model pembelajaran
kooperatif jigsaw melalui eksperimen berpengaruh signifikan terhadap
keterampilan proses sains pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura tahun
pelajaran 2011/2012.

Kata kunci : Jigsaw, Eksperimen, Keterampilan Proses Sains



ABSTRACT

Agasta Ika Wulansari. K4308001. THE INFLUENCE OF COOPERATIVE
LEARNING JIGSAW BLENDED WITH EXPERIMENT TOWARD
STUDENTS SCIENCE PROCESS SKILL IN X GRADE SMA NEGERI 1
KARTASURA ACADEMIC YEAR 2011/2012. Thesis. Surakarta: Teacher
Training and Education Faculty, University of Sebelas Maret. July 2012.

The purpose of this research is to know the influence of cooperative
learning jigsaw blended with experiment toward student’s science process skills in
X grade SMA Negeri 1 Kartasura academic year 2011/2012.

This research is quasi experimental research with posttest only control
group design. General population is all students of class X SMA N 1 Kartasura.
The sampling method that used was cluster random with the samples 72 students
who covers 36 students of class X-F as experiment class with cooperative learning
jigsaw blended experiment and 36 students of class X-G as control class with
conventional method. Instrument of this research that used was essay test to
measure student’s science process skill. Validity test that used was coefficient
formula Product moment by Karl Pearson and reliability test that used was Alfa
Cronbach formula. Prerequisite test analysis consisted of normality test and
homogeneity test. Normality was analyzed by Kolmogorov-Smirnov test and
homogeneity was analyzed by Levene’e test. The result was showed that all
groups were in normal distribution and homogeneous data. The analysis data used
t test with significance level 0,05.

Hypothesis test showed that t count (3,102) > t table (1,994) and
signification value 0,03 < 0,05 it means H0 is rejected. The conclusion of this
research is the cooperative learning jigsaw blended with experiment gave
significant influence toward student’s science process skill in class X SMA Negeri
1 Kartasura in academic year 2011/2012

Keyword : Jigsaw, experiment method, science process skill



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran sains bertujuan agar siswa dapat menguasai konsep-konsep

IPA. Pembelajaran sains harus menjadikan siswa tidak hanya sekedar tahu dan

hafal tentang konsep-konsep sains, tetapi juga harus menjadikan siswa terampil

berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan pemahaman tentang konsep dan

prinsip-prinsip sains. Pembelajaran sains salah satunya adalah pembelajaran

biologi. Sugiharto, dkk. (2011) mendefinisikan biologi sebagai bagian sains terdiri

dari dua aspek yang saling terkait, yaitu biologi sebagai produk diartikan sebagai

struktur tubuh pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep, hukum, teori dan

generalisasi. Biologi sebagai proses diartikan sebagai proses berpikir untuk

menemukan produk biologi. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat

dimaknai bahwa biologi bukan hanya sekedar fakta-fakta atau teori yang harus

dihafal, tetapi juga suatu kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran untuk

membangun fakta dan manual tersebut.

UNESCO melalui International Commission on Education for The Twenty

First Century telah merekomendasikan empat pilar pendidikan yaitu learning to

do, learning to know, learning to be, and learning to live together (Kemendiknas,

2001). Pembelajaran sains tidak seharusnya hanya menempatkan siswa sebagai

pendengar ceramah dari guru. Siswa harus diberdayakan agar mau dan mampu

berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya (learning to do) dengan

meningkatkan interaksi dengan lingkungan fisik dan sosialnya, sehingga mampu

membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya

(learning to know). Hasil interaksi siswa dengan lingkungannya diharapkan dapat

membangun pengetahuan dan kepercayaan diri dan sekaligus membangun jati diri

siswa (learning to be). Kesempatan siswa berinteraksi dengan berbagai individu

atau kelompok individu yang  bervariasi akan membentuk kepribadiannya untuk

memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap

keanekaragaman dan perbedaan hidup (learning to live together).



Rumusan empat pilar pendidikan oleh UNESCO tersebut menyiratkan

bahwa sebaiknya pembelajaran untuk mengajar sains bukanlah pembelajaran yang

berpusat pada guru (teacher centered) tetapi lebih mengutamakan pembelajaran

yang berpusat pada siswa (student centered). Kurikulum pendidikan Indonesia

saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dalam KTSP juga

telah ditetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar tidak lagi didominasi oleh guru

(teacher centered), akan tetapi lebih menempatkan siswa sebagai subjek didik,

sehingga dalam kurikulum ini menuntut diterapkannya penggunaan metode

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered).

Pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) salah satunya

adalah cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran di

mana guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Menurut Slavin (2008) alasan

pembelajaran kooperatif menjadi jalur utama dalam pendidikan salah satunya

karena penggunaan pembelajaran kooperatif yang mampu meningkatkan prestasi

belajar siswa dan mampu mengembangkan hubungan antar kelompok. Terdapat

banyak tipe dalam pembelajaran kooperatif salah satunya adalah Jigsaw.

Pembelajaran kooperatif Jigsaw memfasilitasi siswa secara individual untuk

mengembangkan kemampuan dalam berbagai aspek (kognitif, afektif, dan

psikomotor). Kegiatan diskusi pada model pembelajaran Jigsaw ini dapat

memunculkan proses scaffolding melalui tutorial sebaya, yakni teman

mengajarkan materi pembelajaran kepada teman yang yang lain. Proses

scaffolding perlu digunakan sebagai upaya peningkatan pembelajaran, sehingga

siswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep materi, sikap positif juga

keterampilan.

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini merupakan alternatif

pembelajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dan pemahaman siswa akan

materi, meskipun demikian pada karakteristik pembelajaran tertentu, misalnya

dalam pembelajaran sains, penerapan Jigsaw menjadi kurang optimal. Pada

pembelajaran sains, khususnya biologi pemahaman materi saja tidak cukup.

Pemahaman materi dan penguasaan konsep dapat dioptimalkan jika siswa

diberikan kesempatan untuk berproses secara ilmiah mencari dasar-dasar



darimana konsep tersebut didapat. Proses pencarian konsep secara ilmiah itu dapat

melalui pembelajaran yang menerapkan pengalaman langsung pada objek

pembelajaran, seperti pembelajaran dengan metode praktikum atau eksperimen.

Kegiatan eksperimen atau praktikum di dalam pendidikan IPA merupakan

bagian integral dari kegiatan belajar mengajar, khususnya biologi. Hal ini

menunjukkan pentingnya peranan kegiatan eksperimen laboratorium untuk

mencapai tujuan pendidikan IPA. Melalui kegiatan eksperimen, siswa akan

mendapatkan pengalaman secara langsung. Menurut Rustaman, dkk. (2005),

pengalaman langsung akan dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan

dasar IPA. Keterampilan-keterampilan dasar IPA antara lain mengamati objek

penelitian, menggunakan angka, mengelompokkan data hasil-hasil pengamatan,

mengukur objek, mengkomunikasikan hasil pengamatan, menyimpulkan hasil

pengamatan. Hal ini diperkuat oleh Myers (2006) yang menyatakan bahwa

eksperimen adalah aspek yang paling menarik dari kelas sains dan siswa tidak

dapat melakukan eksperimen tanpa keterampilan proses sains. Keterampilan

proses sains dalam eksperimen di antaranya keterampilan merencanakan

percobaan, menggunakan alat dan bahan, dan menjelaskan hasil percobaan.

Pelaksanakan kegiatan eksperimen dalam pembelajaran sains sering

dihadapkan pada beberapa kendala, di antaranya terlalu banyak jumlah siswa di

kelas. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut biasanya guru melaksanakan

kegiatan eksperimen ini secara berkelompok, namun terdapat kekurangan dari

kerja kelompok konvensional, yaitu anggota kelompok yang malas akan

menyerahkan segalanya kepada teman yang lebih pandai atau rajin dan seluruh

waktu belajar didominasi oleh siswa yang pandai dan siswa yang berani berbicara.

Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran alternatif khususnya dalam

kegiatan eksperimen yang dapat mengatasi masalah tersebut. Menurut Slavin

(2008), apabila dalam pengelompokkan siswa diatur secara baik, maka siswa-

siswa dalam kelompok ini akan belajar satu sama lain untuk memastikan bahwa

setiap anggota kelompok telah menguasai konsep-konsep yang telah dipikirkan.

Model pembelajaran yang dapat menjadikan siswa berperan sebagai tutor bagi

teman sebayanya salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe



Jigsaw. Perpaduan antara pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan eksperimen

merupakan salah satu wujud modifikasi dan inovasi dalam pembelajaran.

Memadukan kedua metode tersebut, selain siswa mampu meningkatkan

pembelajaran melalui proses scaffolding, siswa juga akan dapat mengembangkan

berbagai kompetensi dan keterampilan siswa, di antaranya adalah keterampilan

proses sains (KPS). Perlunya pengembangan keterampilan proses sains dalam

pembelajaran biologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan hakikat biologi

sebagai sains yakni sains sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah.

Kemampuan lulusan suatu jenjang pendidikan dalam kurikulum di

Indonesia mencakup tiga ranah, yaitu kemampuan berpikir, keterampilan

melakukan pekerjaan, dan perilaku (Depdiknas, 2008). Setiap peserta didik

memiliki potensi ketiga ranah tersebut, namun tingkatannya satu sama lain

berbeda. Semua kemampuan ini menjadi tujuan pembelajaran di sekolah, yang

dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang tepat. Penerapan pembelajaran

yang berorientasi untuk meningkatkan KPS akan melatih siswa untuk

mengembangkan ketiga ranah tersebut. Indikator-indikator dalam KPS akan

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan

melakukan pekerjaan, selain itu dari berbagai proses dalam KPS juga akan

membentuk perilaku siswa seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, ataupun moral

siswa.

SMA Negeri 1 Kartasura adalah salah satu sekolah negeri di Sukoharjo.

Berdasarkan pengamatan secara umum terhadap pembelajaran biologi kelas X di

sekolah tersebut, keadaan yang dapat dikemukakan adalah guru menyampaikan

materi masih menggunakan metode ceramah. Hasil belajar kognitif siswa

cenderung masih dibawah nilai batas tuntas yakni 70, sebagai contoh rata-rata

nilai ulangan harian siswa kelas X-F pada materi pokok Ekosistem adalah 58,06

sedangkan untuk nilai afektif dan psikomotor juga masih rendah, nilai afektif

berkisar antara poin B, sedangkan psikomotor masih dengan rata-rata 68.

Pembelajaran biologi juga masih terbatas di kelas dan jarang sekali siswa diajak

untuk melakukan kegiatan praktikum. Hal ini mengakibatkan siswa masih awam

terhadap kegiatan praktikum dan siswa kurang dapat mengembangkan



keterampilan proses sains, karena siswa hanya menerima biologi sebagai hafalan.

Bertolak dari uraian di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian

tentang “PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGSAW DIPADU

DENGAN EKSPERIMEN TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS

SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN PELAJARAN

2011/2012.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimanakah pengaruh pembelajaran kooperatif Jigsaw dipadu dengan

eksperimen terhadap keterampilan proses sains pada siswa kelas X SMA Negeri 1

Kartasura tahun pelajaran 2011/2012?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh pembelajaran kooperatif Jigsaw dipadu dengan eksperimen terhadap

keterampilan proses sains pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura tahun

pelajaran 2011/2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Guru

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru sebagai alternatif teknik

pembelajaran yang interaktif dan inovatif.

b. Sebagai bahan kajian dan acuan dalam meningkatkan kualitas

pembelajaran dan mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai

dengan kondisi siswa.

c. Memberikan solusi terhadap kendala pengembangan pembelajaran

biologi yang berbasis keterampilan proses sains.

2. Bagi Siswa



a. Mengaktifkan keterampilan proses sains siswa dalam penguasaan konsep

mata pelajaran biologi.

b. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran biologi sehingga siswa

lebih tertarik dalam belajar biologi.

c. Mengaktifkan sikap ilmiah siswa sebagai kelanjutan dari pengembangan

keterampilan proses sains siswa.

3. Bagi Institusi

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan proses sains

siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura tahun pelajaran 2011/2012.



BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pembelajaran kooperatif

tipe jigsaw dipadu dengan eksperimen terhadap keterampilan proses sains, maka

dapat disimpulkan berikut :

1. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dipadu dengan eksperimen berpengaruh

signifikan terhadap keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 1

Kartasura tahun pelajaran 2011/2012

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan

rujukan untuk penelitian lain yang sejenis dan menjadi pioner untuk mencari

ide–ide lain dalam menggabungkan metode pembelajaran yang inovatif dan

efektif sehingga mampu meningkatkan hasil belajar.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai alternatif  dalam

pembelajaran biologi yang mampu mengembangkan keterampilan proses

sains siswa. Metode pembelajaran jigsaw dipadu dengan eksperimen dapat

meningkatkan keterampilan inkuiri siswa untuk mengkonstruk pengetahuan

secara mandiri sekaligus melatih keterampilan manual dan keterampilan

sosial.

C. Saran

1. Untuk Guru

a) Guru hendaknya menerapkan pembelajaran kooperatif jigsaw dipadu

dengan eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya

dalam hal keterampilan proses sains.



b) Guru memberikan penjelasan mengenai peraturan Jigsaw yang dipadu

dengan eksperimen pada awal pembelajaran sehingga siswa dapat lebih

cepat beradaptasi dengan metode pembelajaran.

c) Guru dalam menerapkan jigsaw dipadu dengan eksperimen hendaknya

mampu mengatur waktu pelaksanaan dengan baik sehingga semua aspek

pembelajaran dapat disampaikan.

d) Dalam penerapan Jigsaw dipadu eksperimen, bimbingan guru bersifat

terbatas namun merata untuk semua siswa dalam usaha mengkonstruk

pengetahuan secara mandiri.

e) Guru mata pelajaran biologi hendaknya mampu menumbuhkan dan

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil dapat tercapai secara

optimal

2. Untuk Siswa

a) Siswa hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Jigsaw

dipadu eksperimen ini untuk mendapatkan hasil yang optimal.

b) Siswa membiasakan diri untuk mengkontruk pengetahuan secara mandiri

untuk mendapatkan kualitas pembelajaran sains lebih baik.

c) Siswa membiasakan diri belajar dalam kelompok kooperatif sehingga

dapat saling memotivasi dan terlatih dalam kegiatan scaffolding (tutorial

teman sebaya).

3. Untuk Peneliti

a) Dilaksanakan penelitian sejenis dengan memperhatikan saran untuk

mengetahui efektivitas metode pembelajaran jigsaw dipadu dengan

eksperimen dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa.

b) Sebaiknya peneliti lebih teliti dalam memilih instrumen agar tepat dalam

pengukuran.


