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INTISARI
Haryana, 2012. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw Pada
Materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan untuk Meningkatkan
Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas XC SMA Pangudi Luhur Sedayu
Tahun Ajaran 2011/2012. Skripsi. Program Studi Pendidikan Biologi,
Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sanata
Dharma, Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil
belajar siswa kelas XC SMA Pangudi Luhur Sedayu melalui penerapan
Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw pada materi Perubahan dan Pencemaran
Lingkungan.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari identifikasi
masalah, perencanaan, pelaksanaann observasi, dan refleksi. Data hasil penelitian
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Subyek penelitian adalah siswa kelas
XC SMA Pangudi Luhur Sedayu tahun ajaran 2011/2012. Data hasil belajar siswa
diperoleh dari hasil pre-test dan hasil pos-test akhir masing-masing siklus. Data
motivasi diperoleh dari hasil kuisioner dan didukung hasil observasi dan
wawancara siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pembelajaran Kooperatif
Metode Jigsaw (1) Meningkatan motivasi belajar yang terlihat dari presentase kondisi
awal siswa sebesar 65,71% menjadi 77,14% pada siklus I dan meningkat menjadi
80% pada siklus II. (2) Meningkatan hasil belajar siswa dari 50,14 menjadi 64,85
akhir siklus I dan meningkat pada akhir siklus II menjadi 71,42. Jumlah siswa yang tuntas
KKM meningkat dari 11,42% pada awal penelitian, menjadi 51,42% pada akhir siklus I
dan menjadi 77,14% akhir siklus II. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan

bahwa Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw
pada materi
Perubahan dan Pencemaran Lingkungan dapat meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa kelas XC SMA Pangudi Luhur Sedayu.
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw, motivasi, hasil belajar,
materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
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ABSTRACT
Haryana, 2012. The Implementation Method of Jigsaw Cooperative Learning
used in the mtaerial of Environmental Change and Pollution to Improve
Students’ Motivation and Learning Result of XC Students of Pangudi Luhur
Sedayu Senior High School in the academic year of 2011/2012. Thesis. Biology
Education Study Program, Faculty of Mathematics and Science, Sanata
Dharma University, Yogyakarta.
This reserach was aimed to know the improvement of motivation and
learning result of XC students in Pangudi Luhur Sedayu Senior High School
through the implementation of Jigsaw Cooperative Learning used in the material
of Environmental Change and Pollution.
This was a Classroom Action Research (CAR) done in 2 cycles, each
consisted of problem identification, planning, observation, and reflection. The
data of research results were analyzed quantitatively and qualitatively. The
subjects of this research were the XC students of Pangudi Luhur Sedayu Senior
High School in the academic year of 2011/2012. The data of learning results were
obtained from pre-test results and pos-test results at the end of each cycle.
Motivation data obtained from result of kuisioner and supported by result of student
interview and observation..

Research result showed that the implementation Method of Jigsaw
Cooperative learning: (1) the improvement of learning motivation seen from the
percentage of interest and students’ attitude increased from 65,71% became
77,14% in the cycle I and kept increasing up to 80% in the cycle II. (2) Students’
learning results seen from students’ average score increased from 50,142 became
64,857 in the cycle I and kept increasing up to 71,428 in the end of cycle II. Thus,
the number of students passing the standard score increased from 11,42% at the
beginning of the research, became 51,42% at the end of cycle II and increased up
to 77,14% at the end of cycle II. Pursuant to data above can be concluded that that
the implementation Method of Jigsaw Cooperative learning method used in the
material of Environmental Change and Pollution increased motivation and
learning result of XC students of Pangudi Luhur Sedayu Senior High School.
Key words: Jigsaw Cooperative Learning, motivation, learning result, material of
Environmental Change and Pollution.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam mengembangkan potensi
dalam diri seseorang. Kegiatan belajar merupakan kegiatan berproses dan
merupakan unsur yang penting dalam pendidikan. Keberhasilan pencapaian tujuan
pendidikan tergantung pada proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan
lingkungan. Pada dasarnya belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa
yang relatif positif artinya tidak terjadi dengan sendirinya melainkan karena suatu
proses dan usaha siswa itu sendiri dan mantap sebagai hasil interaksi dengan
lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Syah,2003). Pembelajaran yang
berkualitas dapat dilihat dari proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Proses
pembelajaran

yang berkualitas dapat

dilihat

dari

sikap aktif,

efektif,

menyenangkan, dan kreatif siswa di dalam kelas sehingga mendukung perolehan
hasil belajar yang baik.
Kesuksesan belajar siswa untuk memahami suatu pelajaran dipengaruhi dua
faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari
dalam diri seorang siswa sendiri seperti motivasi atau keinginan untuk
mempelajari akan suatu hal. Faktor eksternal adalah faktor pendukung atau
dorongan yang berasal dari luar siswa , seperti metode pembelajaran yang
digunakan, fasilitas sarana dan prasarana, hubungan siswa dengan guru, situasi
kelas dan sebagainya.
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Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada proses pembelajaran
kelas XC SMA Pangudi Luhur Sedayu, diketahui bahwa sebagian besar siswa
kelas XC memiliki minat yang rendah terhadap pelajaran Biologi. Hal ini
diketahui dari aktifitas siswa selama proses pembelajaran dan hasil belajar siswa
yang kurang dari kriteria ketuntasan minimal. Selama proses pembelajaran siswa
cenderung pasif dengan materi yang diajarkan oleh guru. Hal ini disebabkan
karena materi yang diajarkan sulit untuk dipahami sehingga siswa merasa bosan.
Metode pengajaran guru juga berpengaruh terhadap minat siswa dalam
mempelajari materi yang diajarkan. Kecenderungan metode yang sering dipakai
dalam pembelajaran adalah ceramah dan hafalan sehingga kurang memotivasi
siswa untuk belajar. Hal ini menyebabkan penguasaan kompetensi masih rendah.
Berdasarkan data awal dari hasil ulangan Biologi kelas XC SMA Pangudi
Luhur Sedayu pada materi Animalia tahun ajaran 2011/2012, diperoleh rata-rata
ulangan 56,88 sedangkan presentase ketuntasan belajar sebesar 34,28%. Standar
ketuntasan belajar minimal SMA Pangudi Luhur Sedayu adalah sebesar 7,0. Hal
tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar Biologi siswa yang masih rendah .
Rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan daya tangkap siswa
dalam menyerap pelajaran yang berbeda-beda dan kurang maksimalnya sarana
fasilitas yang mendukung proses pebelajaran. Siswa SMA Pangudi Luhur Sedayu
yang berasal dari bermacam-macam daerah memiliki latar belakang pengetahuan
awal yang berbeda- beda, sehingga kemampuan mereka dalam memahami materi
biologi yang diajarkan menjadi tidak sama dan terkesan sulit untuk menyerap
materi yang diajarkan. SMA Pangudi Luhur Sedayu yang berada dekat dengan rel
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kereta api membuat suasana belajar menjadi kurang kondusif dan proses
pembelajaran menjadi terganggu karena suara kereta api yang lewat. Kondisi
seperti ini dapat mempengaruhi

kinerja siswa dalam proses pembelajaran

sehingga dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Lingkungan sekitar

SMA

Pangudi Luhur Sedayu yang dikelilingi persawahan dapat dijadikan sebagai bahan
pembelajaran bagi siswa, khususnya pelajaran Biologi yang berkaitan dengan
materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan.
Materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan adalah materi tentang keadaan
lingkungan sekitar dan penerapan sains untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Melihat fenomena yang muncul di kelas XC, perlu dilakukan upaya perubahan
strategi belajar yang mampu menumbuhkan minat belajar siswa sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam
kondisi kelas XC adalah metode Cooperative Learning yang mengajak siswa
untuk memperoleh pengetahuan melalui kerjasama antar siswa. Model
pembelajaran yang menggunakan metode diskusi kelas yang melibatkan interaksi
siswa dan siswa atau siswa dan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah,
menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu diharapkan akan
menimbulkan motivasi belajar siswa dan siswa mejadi lebih aktif.
Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang
mengajarkan kerjasama antar siswa, saling membantu, saling menghargai,
mengaktifkan siswa dan tidak menggolongkan siswa sehingga tidak terjadi
persaingan tidak sehat dalam pembelajaran dan antar kelompok. Salah satu
pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan adalah metode Jigsaw

yang
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membagi siswa dalam kelompok kecil yang heterogen. Pada model Pembelajaran
Kooperatif Metode Jigsaw, setiap siswa mendapatkan tugasnya masing-masing
untuk dikerjakan dikelompok ahli, sebelum mengajarkan pada teman-temannya
sehingga setiap siswa mendapatkan tugas, aktif dalam pembelajaran dan saling
bekerjasama serta saling membantu teman dalam mencapai kompetensi.
Berangkat dari kondisi inilah penulis bergerak untuk mengadakan penelitian di
SMA Pangudi Luhur Sedayu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa
dengan menggunakan pendekatan model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw
pada materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan. Untuk itu penulis dalam
penelitian

ini

mengambil

judul

“PENERAPAN

PEMBELAJARAN

KOOPERATIF METODE JIGSAW PADA MATERI PERUBAHAN DAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI
DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XC SMA PANGUDI LUHUR
SEDAYU TAHUN AJARAN 2011/2012”
B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat ditarik suatu
rumusan masalah yaitu : “Apakah penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode
Jigsaw pada materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan dapat meningkatkan
motivasi dan hasil belajar Biologi siswa kelas XC SMA Pangudi Luhur Sedayu
tahun ajaran 2011/2012?”
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C. Batasan masalah
Agar pembahasan penelitian ini dapat dipahami dan dikaji dengan baik sesuai
dengan arah dan tujuan, maka diperlukan suatu batasan masalah yang akan dikaji
secara mendalam. Skripsi ini terfokus pada pembahasan tentang :
1. Subjek penelitian
Subjek penelitian adalah 35 siswa kelas XC SMA Pangudi Luhur Sedayu
Tahun Ajaran 2011/2012
2. Objek penelitian
Objek penelitian adalah motivasi dan hasil belajar siswa kelas XC SMA
Pangudi Luhur

Sedayu Tahun Ajaran 2011/2012 dengan Penerapan

Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw.
3. Materi Pokok
Standar Kompetensi
4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan
materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan
ekosistem.
Kompetensi Dasar
4.3 Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah
perusakan dan pelestarian lingkungan.
Materi

yang di bahas adalah Perubahan dan Pencemaran

Lingkungan
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4. Indikator
Kognitif : hasil belajar siswa setelah penerapan model Pembelajaran
Kooperatif

Metode Jigsaw pada materi Perubahan dan Pencemaran

Lingkungan
Afektif : motivasi belajar biologi siswa setelah penerapan model
Pembelajaran Kooperatif

Metode Jigsaw pada materi Perubahan dan

Pencemaran Lingkungan.
5. Parameter
Parameter keberhasilan yang akan diukur dalam penelitian ini adalah
motivasi dan hasil belajar siswa. Motivasi belajar siswa diukur dengan
menggunakan lembar observasi , kuisioner dan wawancara sedangkan
hasil belajar siswa diukur dengan nilai Post-Test pada setiap akhir siklus.
D. Tujuan penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan
motivasi dan hasil belajar siswa kelas XC SMA Pangudi Luhur Sedayu melalui
penerapan model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw pada materi Perubahan
dan Pencemaran Lingkungan.
E. Manfaat penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai
berikut :
1. Bagi peneliti
Sebagai tugas akhir dan memberikan wawasan dan pengalaman praktis
di bidang penelitian. Hasil penelitian dapat dijadikan bekal untuk
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menjadi tenaga pendidik yang profesional, pengetahuan dan
pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah serta dapat
dipergunakan sebagai persyaratan menjadi sarjana.
2. Bagi guru/sekolah
Memberikan referensi bagi guru untuk mengembangkan proses belajar
mengajar

dengan

menggunakan

Pendekatan

kooperatif

dan

memberikan sumbangan dalam perbaikan proses pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas sekolah.
3. Bagi siswa
a. Memperdalam pemahaman materi, karena masing- masing anggota
kelompok bertanggung jawab menjelaskan bahan pelajaran pada
anggota kelompok lainnya.
b. Menumbuhkan motivasi belajar pada diri siswa dengan metode
pembelajaran yang baru.
c. Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa , karena setiap siswa
bertanggungjawab menjelaskan bahan pelajaran pada

anggota

kelompok lainnya.
F. Hipotesa Penelitian
Penerapan model

Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw dapat

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas XC SMA Pangudi Luhur
Sedayu Tahun Ajaran 2011/2012 pada Materi Perubahan dan Pencemaran
Lingkungan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
Belajar dapat diartikan sebagai kegiatan berproses dan merupakan unsur yang
sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, hal ini
berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada proses
belajar siswa di sekolah dan lingkungan sekitarnya (Jihad, A. dan Haris, A.,
2008). Pada dasarnya belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang
relatif positif artinya tidak terjadi dengan sendirinya melainkan karena suatu
proses dan usaha siswa itu sendiri dan mantap sebagai hasil interaksi dengan
lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Syah,2003). Tahapan dalam belajar
bergantung pada fase-fase belajar meliputi :
a. Tahap acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi;
b. Tahap storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi;
c. Tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi
Asep Jihad dan Abdul Haris (2008) berpendapat bahwa perbuatan belajar
terjadi karena interaksi seseorang dengan lingkungannyayang akan menghasilkan
perubahan tingkah laku pada berbagai aspek, diantaranya pengetahuan, sikap, dan
ketrampilan. Perubahan-perubahan yang terjadi disadari oleh individu yang
belajar berkesinambungan dan akan berdampak pada fungsi kehidupan lainnya.
Selain itu perubahan bersifat positif, terjadi karena peran aktif dari pembelajar,
tidak bersifat sementara, bertujuan, dan perubahan yang terjadi meliputi
keseluruhan tingkah laku pada sikap, ketrampilan, pengetahuan, dan sebagainya”.
8
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Ciri-ciri perilaku pembelajaran dapat dilihat dari perubahan yang bersifat : (1)
Intensional (disengaja); (2) Positif dan aktif (bermanfaat dan atas hasil usaha
sendiri) ; dan (3) efektif dan fungsional (berpengaruh dan mendorong timbulnya
perubahan baru). Belajar juga dapat diartikan sebagai tahapan perubahan tingkah
laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan
lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Syah,2003). Belajar juga dapat
diartikan sebagai suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh
pengetahuann, meningkatkan ketrampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan
mengokohkan kepribadian. Konsep belajar ini menekankan bahwa belajar tidak
dari segi teknis, tetapi juga tentang nilai dan norma (Suyono, 2011). Menurut
Thomas F.Staton (Sardiman,1986) menguraikan enam faktor psikologis yang
diperlukan dalam kegiatan belajar yaitu 1) Motivasi, 2) Kosentrasi, 3) Reaksi, 4)
Organisasi, 5) Pemahaman, dan 6) Ulangan.
Menurut Suherman dalam

Jihad, A. dan Haris, A. (2008) pembelajaran

merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu belajar
tertuju dengan apa yang harus dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi pada
apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. Dengan kata lain,
pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi antara peserta didik
dengan pendidik serta antar peserta didik dalam rangka perubahan sikap.
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B. Motivasi belajar
Kata “motif “, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk
melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagi daya penggerak dari dalam dan
di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu
tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan).
Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya
penggerak yang telah menjadi aktif. Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian
usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan
ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk
meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat
dirangsang oleh faktor luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri
seseorang. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan
dari penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang
menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada
kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat
tercapai. Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Hasil
belajar akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. Persoalan motivasi ini, dapat
juga dikaitkan dengan minat. Minat dapat diartikan suatu kondisi yang terjadi
apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan
dengan

keinginan-keinginan

(Sardiman,1986). Motivasi

atau

kebutuhan-kebutuhannya

sendiri

melibatkan proses yang memberikan energi ,

mengarahkan dan mempertahankan perilaku. Dengan demikian, perilaku yang
termotivasi adalah perilaku yang mengandung energi, memiliki arah, dan dapat
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dipertahankan (Santrock, 2009). Berikut ini merupakan fungsi dari motivasi
(Hanafiah, N. dan Suhana, C., 2009 ) :
1. Motivasi merupakan alat pendorong terjadinya perilaku belajar peserta
didik.
2. Motivasi merupakan alat untuk mempengaruhi prestasi belajar peserta
didik.
3. Motivasi merupakan alat untuk memberikan direksi terhadap pencapaian
tujuan pembelajaran.
4. Motivasi merupakan alat untuk membangun sistem pembelajaran lebih
bermakna.
Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagi
sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat
bervariasi salah satunya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik
adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang
dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan
sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan
berfungsinya karena adanya perangsang dari luar (Sardiman,1986).
C. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan
belajar. Setelah melalui proses belajar diharapkan anak dapat mencapai tujuan
belajar yang disebut hasil belajar. Menurut Usman (Jihad ,A. dan Haris ,A., 2008)
hasil belajar siswa sangat erat hubungannya dengan rumusan tujuan intruksional
yaitu meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
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1. Domain Kognitif
a. Pengetahuan (Knowledge)
Jenjang yang paling rendah dalam kemampuan kognitif meliputi
pengingatan tentang hal-hal yang bersifaf khusus atau universal,
mengetahui metode dan proses, pengingatan terhadap pola, struktur
atau setting.
b. Pemahaman (comprehension)
Jenjang setingkat di atas pengetahuan ini akan meliputi penerimaan
dalam komunikasi secara akurat, menempatkan hasil komunikasi
dalam bentuk penyajian yang berbeda, mengorganisasikannya
secara setingkat tanpa merubah pengertiannya.
c. Aplikasi atau penggunaan prinsip atau metode pada situasi yang
baru.
d. Analisa
Menyangkut kemampuan anak dalam memisah-misah terhadap
suatu

materi

menjadi

bagian-bagian

yang

membentuknya,

mendeteksi hubungan diantara bagian-bagian itu dan cara materi
itu diorganisir.
e. Sintesa
Meliputi anak untuk menaruhkan/menempatkan bagian-bagian atau
elemen satu/bersama sehingga membentuk suatu keseluruhan yang
koheren.
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f. Evaluasi
Kemampuan anak didik dalam pengambilan keputusan atau dalam
menyatakan pendapat tentang nilai sesuatu tujuan, ide, pekerjaan,
pemecahan masalah, metode, materi, dan lain-lain.
2. Domain Afektif
a. Menerima atau memperhatikan
Meliputi sifat sensitif terhadap adanya eksistensi suatu fenomena
tertentu atau stimulus atau kesadaran yang merupakan perilaku
kognitif. Termasuk di dalamnya juga keinginan untuk menerima
atau memperhatikan.
b. Merespon
Dalam jenjang ini anak didik dilibatkan secara langsung dalam
suatu subjek tertentu, fenomena atau suatu kegiatan sehingga ia
akan mencari-cari dan menambah kepuasan dari bekerja dengannya
atau terlibat di dalamnya.
c. Penghargaan
Pada level ini perilaku anak didik adalah konsisten dan stabil, tidak
hanya dalam persetujuan terhadap suatu nilai tetapi juga pemilihan
terhadapnya dan keterikatannya pada suatu pandangan atau ide
tertentu.
d. Mengorganisasikan
Dalam jenjang ini anak didik membentuk suatu sistem nilai yang
dapat menuntun perilaku.
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e. Mempribadi (mewatak)
Pada tingkat terakhir sudah ada internalisasi, nilai-nilai telah
mendapatkan tempat pada diri individu, diorganisir ke dalam suatu
sistem yang bersifat internal, memiliki kontrol perilaku.
Menurut Jihad,A. dan Haris,A., (2008) , semakin baik proses pembelajaran
dan keaktifan siswa dalam mengikui proses pembelajaran, maka seharusnya hasil
belajar yang diperoleh siswa akan semakin tinggi sesuai dengan tujuan yang telah
dirumuskan sebelumnya. Sehingga hasil belajar siswa perlu diukur melalui suatu
proses evaluasi. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program (Syah,2003).
Sedangkan menurut Bloom dalam Sudjana (1989), hasil belajar dibagi
menjadi 3 ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik.
Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam
aspek yakni aspek pengetahaun atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis,
sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut sebagai kognisi tingkat
rendah dan keempat aspek berikutnya adalah kognisi tingkat tinggi. Ranah afektif
berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban
atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. Ranah psikomotorik berkenaan
dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek
ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks, gerakan dasar, kemampuan perseptual,
keharmonisan atau ketetapan, gerakan ekspresif dan interpretatif. Ketiga ranah
tersebut menjadi objek peilaian hasil belajar. Diantara ketiga ranah yang
dijabarkan Bloom, guru paling banyak menilai siswa melalui ranah kognitif
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karena ranah ini berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi
bahan ajar.
Hasil belajar dapat dinilai dengan menggunakan patokan atau kriteria
penilaian. Menurut Warijan (1984), informasi mengenai hasil belajar dapat
digunakan sebagai berikut :
a) Dengan mengetahui hasil belajar siswa, guru mendesain program
pembelajaran yang apabila dilaksanakan akan mengisi selisih antara
apa yang telah dicapai oleh siswa dengan apa yang dikehendaki oleh
tujuan pengajaran.
b) Dengan mengetahui hasil belajar siswa dari waktu ke waktu, proses
kemajuan dan kemunduran belajar siswa, dapat diikuti untuk maksudmaksud memberikan motivasi belajar.
c) Dengan mengetahui hasil belajar siswa, guru mengidentifikasi
kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dan konselor pengajaran
mendiagnosa kesulitan belajar siswa dalam rangka memberikan
bimbingan dan konseling pengajaran.
d) Dengan mengetahui hasil belajar siswa, dapat diramalkan keberhasilan
belajar siswa di masa depan.
e) Dengan mengetahui hasil belajar siswa, guru dapat menetapkan siswa
dalam kualifikasi tertentu (lulus/tidak lulus), menetapkan peringkat
siswa

dalam

prestasi

belajar

siswa

(rangking

hasil

ujian),

menggolongkan siswa dalam kelompok tertentu (pandai atau kurang
pandai) serta menyeleksi siswa untuk maksud-maksud tertentu.
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f)

Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa termotivasi untuk belajar
lebih bersemangat, tekun dan teliti.

D. Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran

kooperatif

(Cooperative

learning)

adalah

pendekatan

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk
bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar belajar untuk mencapai
tujuan belajar (Sugiyanto,2010). Pembelajaran kooperatif merupakan sistem
pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama
dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Menurut Slavin (dalam
http://ipotes.wordpress.com) pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang
dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompokkelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk memahami konsep yang
difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran
dengan setting kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan keberagaman
anggota kelompok sebagai wadah siswa bekerja sama dan memecahkan suatu
masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebaya, memberikan kesempatan
bagi peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang
bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain. Jadi pembelajaran
kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama di
antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran
kooperatif adalah (1) belajar bersama dengan teman, (2) selama proses belajar
terjadi tatap muka antar teman, (3) saling mendengarkan pendapat di antara
anggota kelompok, (4) belajar dari teman sendiri dalam kelompok, (5) belajar dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

kelompok kecil. Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok
tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, dimana keberhasilan individu
diorientasikan pada kegagalan orang lain, sedangkan tujuan dari pembelajaran
kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan
atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Menurut Depdiknas salah satu
tujuan pembelajaran kooperatif adalah meningkatkan hasil akademik, dengan
meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya (Taniredja dkk.,
2011).
E. Pembelajaran Kooperatif Jigsaw
Seperti

yang

dikatakan

Arends

(dalam

blog.blogspot.com/2012/03/model-pembelajaran-jigsaw.html,

http://hayardin2007),

Model

pembelajaran Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari
beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas bagian
materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam
kelompoknya.
Pendapat lain mengatakan bahwa model pembelajaran Jigsaw merupakan
model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang
terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan
yang positif dan bertanggungjawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang
harus di pelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok
yang lain. Menurut Elliot Aronson dan kawan-kawan yang telah diadaptasi oleh
Slavin dan kawan-kawan (Sugiyanto, 2010) tahap-tahap pelaksanaan metode
Jigsaw adalah sebagai berikut :
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a. Kelas dibagi menjadi beberapa tim yang anggotanya terdiri dari 4 atau 5
siswa dengan karakteristik yang heterogen.
b. Bahan akademik disajikan kepada siswa dalam bentuk tesk; dan setiap
siswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian dari bahan
akademik tersebut.
c. Para anggota dari beberapa tim yang berbeda memiliki tanggung jawab
untuk mempelajari suatu bagian akademik yang sama dan selanjutnya
berkumpul untuk saling membantu mengkaji bagian tersebut.
Kumpulan siswa semacam itu disebut “keompok pakar”(expert group)
d. Selanjutnya para siswa yang berada dalam kelompok pakar kembali ke
kelompok semula (home teams) untuk mengajar anggota lain mengenai
materi yang dipelajari dalam kelompok pakar.
e. Setelah diadakan pertemuan dan diskusi dalam “ home teams”, para
siswa dievaluasi secara individual mengenai bahan yang telah
dipelajari.
Menurut

Syarif

Fauzan

(syariffauzan.blogspot.com)

dan

Abdul

Azis

(azisgr.blogspot.com) model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memiliki
keunggulan antara lain :
1. Mengembangkan hubungan antar pribadi positif diantara siswa yang
memiliki kemampuan belajar berbeda.
2. Menerapkan bimbingan sesama teman.
3. Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi.
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4. Memperbaiki kehadiran dan keaktifan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
5. Meningkatkan motivasi belajar.
6. Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya
sendiri dan juga pembelajaran orang lain.
7. Melatih siswa untuk berdiskusi didalam membantu memahami materi
dengan teman satu kelompok maupun satu kelas.
Kelemahan metode Jigsaw adalah sebagai berikut :
1. Guru dan siswa kurang terbiasa dengan metode ini karena masih
terbawa kebiasaan menggunakan metode konvensional, dimana
pemberian materi terjadi secara satu arah.
2. Memerlukan waktu yang relatif lama.
3. Tidak efektif untuk siswa yang banyak.
4. Memerlukan perhatian dan pengawasan ekstra ketat dari guru.
5. Memerlukan persiapan yang matang.
F. Penelitian yang Relevan
Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw cukup banyak digunakan
dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Susanti
yang dilakukan di SMP Negeri 18 Malang menunjukkan bahwa penerapan
pembelajaran kooperatif metode Jigsaw mampu meningkatkan Motivasi dan
hasil belajar Biologi siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Miftachul Jannah pada
siswa SMA Batik 2 Surakarta juga terbukti mampu meningkatkan motivasi dan
hasil belajar siswa.
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G. Kerangka Berpikir
Proses pembelajaran akan lebih aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan jika
guru secara cerdas dapat menggunakan apersepsi (pengalaman atau bahan ajar
baru dikaitkan dangan bahan ajar yang lalu atau pengalaman lama yang telah
dimiliki peserta didik). Apersepsi dapat menumbuh kembangkan motivasi belajar
peserta didik sehingga memberikan input terjadinya mental revolution dan motif
untuk berprestasi. Motivasi belajar merupakan kekuatan, daya pendorong, atau
alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk
belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka
perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Berdasrkan hal tersebut pemilihan model pembelajaran dengan menerapkan
metode Jigsaw diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Dari hasil penelitian Diana Susanti yang dilakukan di SMP Negeri 18 Malang
menunjukkan bahwa Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw mampu
meningkatkan Motivasi dan hasil belajar Biologi siswa. Maka peneliti ingin
mencoba menerapkan Metode Jigsaw di dalam pembelajaran untuk materi
Perubahan dan Pencemaran Lingkungan siswa kelas XC SMA Pangudi Luhur
Sedayu dengan harapan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
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H. Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
Pencemaran Lingkungan
A. Keseimbangan Lingkungan
Pada lingkungan yang berada dalam keadaan keseimbangan tidak akan
terjadi peningkatan populasi komponen biotik tertentu secara mencolok.
B. Pencemaran Lingkungan
1. Pencemaran Air
2. Pencemaran tanah
3. Pencemaran udara
4. Pencemaran Suara
C. Perubahan Lingkungan
Terputusnya

sebagian

rantai

makanan

pada

suatu

ekosistem

menyebabkan terjadinya daur materi dan aliran energi. Selanjutnya, akan
diikuti keguncangan terhadap keseimbangan lingkungan. Berubahnya
keseimbangan akan mengakibatkan berbagai dampak, berikut contoh
beberapa dampak dari perusakan lingkungan yang disebabkan pengaruh
manusia.
1. Pembabatan Hutan
2. Penggunaan Pestisida
3. Penyederhanaan Ekosistem
D. Limbah dan pengolahannya
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik
industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada suatu
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saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak
memiliki nilai ekonomis dan dapat menganggu ekosistem lingkungan
tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat digolongkan
menjadi 4 bagian :
1. Limbah cair
2. Limbah padat
3. Limbah gas
4. Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)
Pengolahan Limbah
a. Pengolahan limbah cair
Teknik-teknik

pengolahan

air

buangan

yang

telah

dikembangkan tersebut secara umum terbagi menjadi 3 metode
pengolahan yaitu, pengolahan secara Fisika, Kimia dan
Biologi.
1. Pengolahan secara Fisika
2. Pengolahan secara Kimia
3. Pengolahan secara Biologi
b. Pengolahan limbah padat
Limbah-limbah padat seperti potongan kertas, karton, kardus,
gabus, busa, plastik, sisa-sisa sayuran, daging dll dapat diolah
dengan menggunakan salah satu dari tiga konsep ekoefiensi.
Misalnya, plastik bekas yang didapat ketika membeli barang
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dari toko dapat kita mamfaatkan untuk membungkus barangbarang dirumah atau dipakai utuk menampung sampah.
c. Pengolahan limbah gas
Limbah-limbah gas seperti CO, CO2, SO, NO2 dan hidrogen
serta CFC dapat dikurangi jumlah atau kandungannya di udara
dengan cara mengurangi penggunaan alat-alat yang dapat
menghasilkan senyawa tersebut.
d. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
Yang termasuk dalam limbah B3 adalah bahan-bahan yang
mengandung krom, hidrogen piroksida, asam sulfat, merkuri
dan raksa. Industri-industri seperti tekstil, otomotif, baterai,
pertambangan, dan cat banyak menggunakan bahan-bahan
didalamnya terkandung senyawa-senyawa berbahaya dan
beracun sehingga industri tersebut diwajibkan untuk memiliki
sistem dan sarana pengolahan limbah B3.
Buku acuan yang dapat digunakan untuk pembelajaran antara lain Ilmu Sumber :
D.A Pratiwi,dkk. 2004. Buku Penuntun BIOLOGI SMA kelas X Jakarta :
Erlangga hal. 252-258. Slamet Prwirohartono. 2003. Sains Biologi. Yogyakarta.
Bumi Aksara
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BAB III
METODOLOGI
A. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian Tindakan Kelas meliputi empat tahapan yaitu : 1) Perencanaan; 2)
Tindakan atau pelaksanaan; 3) Observasi atau pengamatan; dan 4) Refleksi.
Keempat langkah ini dilakukan secara berurutan dan diidentifikasi menjadi sebuah
siklus (Setyosari,2010). Pada penelitian kali ini, penelitian menggunakan model
penelitian Kemmis dan Mc Taggart. Model ini melalui tiga tahap yaitu :
Perencanaan (planning), Pelaksanaan (acting) dan Pengamatan (observing), serta
Refleksi (reflekting). Model Kemmis & McTaggart merupakan pengembangan
dari konsep dasar yang

diperkenalkan oleh Kurt Lewin sebagaimana yang

diutarakan di atas. Hanya saja, komponen acting (tindakan) dengan observing
(pengamatan) dijadikan sebagai satu kesatuan. Disatukannya kedua komponen
tersebut disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa antara implementasi acting dan
observing merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Maksudnya, kedua
kegiatan haruslah dilakukan dalam satu kesatuan waktu, begitu berlangsungnya
suatu tindakan begitu pula observasi juga harus dilaksanakan. Untuk lebih
tepatnya, berikut ini dikemukakan bentuk desainnya :

24

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25

Gambar 3.1 Desain model penelitian Kemmis dan Mc Taggart
Apabila dicermati, model yang dikemukakan oleh Kemmis & McTaggart
pada hakekatnya berupa perangkat-perangkat atau untaian-untaian dengan satu
perangkat terdiri dari empat komponen, yaitu ; perencanaan, tindakan,
pengamatan dan refleksi. Keempat komponen yang berupa untaian tersebut
dipandang sebagai satu siklus. Oleh karena itu, pengertian siklus pada kesempatan
ini adalah suatu putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan,
pengamatan dan refleksi.
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B. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi kuantitatif dan strategi
kualitatif. Strategi kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data berupa skor
motivasi belajar dan hasil belajar setelah melaksanakan model Pembelajaran
Kooperatif Metode Jigsaw Sedangkan strategi kualitatif digunakan untuk
memperoleh informasi mengenai keaktifan dan motivasi siswa setelah
melaksanakan model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw.
C. Variabel Penelitian
Variabel adalah objek pengamatan yang diamati dalam penelitian . Dalam
penelitian ini variabelnya adalah sebagai berikut :
Variabel Bebas : Pembelajaran Kooperatif Jigsaw
Variabel Terikat : Motivasi dan Hasil belajar siswa
D. Setting Penelitian
1. Tempat Penelitian : SMA Pangudi Luhur Sedayu
2. Subyek

: 35 Siswa Kelas XC dengan 7 kelompok ahli yang
terdiri dari 5 siswa.

3. Obyek

: Motivasi dan Hasil Belajar

4. Waktu

: Mei 2012

E. Rancangan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian tindakan
kelas yang terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Tiap siklus mencakup
empat tahap kegiatan yaitu perencanaan (planning),pelaksanaan (acting),observasi
(observing) dan refleksi (reflecting). Sebelum dilakukan penelitian diadakan
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kegiatan pra-penelitian yaitu : observasi awal untuk identifikasi masalah,
menganalisis

penyebab

masalah

tersebut

dan

menetapkan

tindakan

pemecahannya. Beberapa kegiatan observasi awal yang dilakukan meliputi
pemberian lembar kuisioner, wawancara dengan guru dan siswa dan melihat
langsung proses pembelajaran. Berdasarkan analisis data awal yang diperoleh,
kemudian ditentukan tindakan yang akan digunakan yaitu dengan menerapkan
Pembelajaran Kooperatif Jigsaw pada materi Perubahan dan Pencemaran
Lingkungan. Di dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai penyaji
pembelajaran dan akan berkolaborasi dengan guru serta beberapa rekan
mahasiswa yang berperan sebagai observer. Rincian tindakan yang akan
dilaksanakan dalam setiap siklus penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan meliputi :
a. Menyiapkan intrumen pembelajaran yang telah disusun dalam
persiapan penelitian meliputi :
a. Silabus
b. RPP siklus I dan II
c. Lembar Kerja Siswa siklus I dan II
d. Media dan bahan pembelajaran yang akan digunakan
b. Menyiapkan instrumen penelitian meliputi:
a.

Soal Pre-test

b.

Soal Post-test siklus I dan II

c.

Lembar observasi siswa
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d.

Kuisioner

e.

Panduan wawancara

c. Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan
karakteristik yang heterogen berdasarkan panduan pembagian
kelompok metode Pembelajaran Kooperatif Jigsaw dengan cara
membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi lima
bagian.
2. Pelaksanaan
Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti terlebih dahulu memberikan
kuisioner pada siswa untuk mengetahui minat awal belajar Biologi
siswa.

Pada tahap pelaksanaan, peneliti berperan sebagai penyaji

pembelajaran yang berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan
rekan mahasiswa sebagai observer. Pada tahap pelaksanaan tindakan
ini, dilaksanakan skenario pembelajaran yang telah direncanakan
bersama guru mata pelajaran. Pada dasarnya dalam penelitian ini
bentuk tindakannya sama pada tiap-tiap siklusnya. Namun pada setiap
siklus yang dilaksanakan pendekatan yang digunakan berbeda satu
sama lain. Siklus I metode pembelajaran yang digunakan dengan
metode Pembelajaran Kooperatif Jigsaw dengan media gambar
sedangkan siklus II metode pembelajaran yang digunakan dengan
metode Pembelajaran Kooperatif Jigsaw dengan media pengamatan
lingkungan. Pada siklus II , pelaksanaan

tindakan (acting) lebih

dikembangkan dan disempurnakan. Secara garis besar, tahap
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pelaksanaan tindakan tiap siklus secara rinci dapat di lihat pada
penjelasan di bawah ini :
a. Siklus I


Pertemuan I
1. Pretest
2. Guru menjelaskan secara singkat proses pembelajaran
yang akan dilakukan dengan menggunakan metode
Pembelajaran Kooperatif Jigsaw.
3. Guru memberikan pengenalan materi terlebih dahulu
mengenai materi Perubahan lingkungan yang akan
dipelajari dengan cara bertanya pada siswa dan
menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk memotivasi dan mengaktifkan
siswa agar lebih siap dalam menerima pelajaran.
4. Guru mengajak siswa masuk ke dalam kelompok asal
yang telah ditentukan. Kelompok ini berdasarkan
karakteristik kemampuan siswa yang heterogen. Setiap
kelompok beranggotakan 5 siswa.
5. Guru memberikan tugas pada siswa. Dalam satu
kelompok asal, siswa diberikan tugas yang berbedabeda. Tugas tersebut dalam bentuk lembar kerja siswa
(LKS) berupa gambar-gambar mengenai dampak dari
Perubahan Lingkungan. Pada pelaksaksanaan tindakan
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ini,

peneliti

menerapkan

model

Pembelajaran

Kooperatif Metode Jigsaw dengan media gambar.
6. Siswa yang mendapatkan bagian tugas yang sama untuk
mempelajari suatu bagian materi selajutnya berkumpul
dalam satu kelompok ahli untuk mengerjakan tugas dan
mendiskusikannya.
7. Selanjutnya para siswa yang berada dalam kelompok
ahli kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan
bahan bagiannya kepada anggota lain mengenai materi
yang telah dipelajari dalam satu kelompok ahli.
8. Guru mengklarifikasi hasil diskusi kelompok siswa.
9. Siswa diminta untuk merumuskan hasil diskusi
kelompok asal dan dipresentasikan pada pertemuan
berikutnya.


Pertemuan II
1. Guru melakukan proses pembelajaran dengan cara
menyajikan pelajaran secara singkat mengenai materi
yang

akan

dipelajari

dengan

cara

memberikan

apersepsi, yaitu mengingatkan kembali mengenai materi
yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya dan
mencoba mengaitkan materi saat tindakan siklus I
pertemuan ke dua.
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2. Guru mengajak siswa untuk masuk ke dalam kelompok
asal masing-masing.
3. Kelompok diminta untuk melakukan persiapan materi
diskusi yang akan dipresentasikan.
4. Guru mengajak siswa melakukan pembahasan hasil
diskusi dengan cara mepresentasikan di depan kelas
yang dipilih secara acak. Guru berperan sebagai
moderator sehingga diharapkan diskusi dapat berjalan
dengan kondusif.
5. Guru mengajak siswa menyimpulkan hasil diskusi
6. Guru memberikan Post-Test Akhir Siklus I untuk
mengetahui hasil belajar siswa.
7. Guru memberikan Kuisioner akhir siklus I
b. Siklus II


Pertemuan I
1. Guru memberikan pengenalan materi terlebih dahulu
mengenai materi selanjutnya yang akan dipelajarai yaitu
Pencemaran Lingkungan dengan cara bertanya pada
siswa

dan

menyampaikan

tujuan

pembelajaran.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memotivasi dan
mengaktifkan siswa agar lebih siap dalam menerima
pelajaran.
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2. Guru mengajak siswa masuk ke dalam kelompok asal
yang telah ditentukan. Kelompok ini berdasarkan
karakteristik kemampuan siswa yang heterogen yang
beranggotakan 5 siswa. Pada siklus II, anggota
kelompok berbeda dari siklus I yang bertujuan agar
membantu

siswa

yang

berkemampuan

rendah

memahami materi yang diajarakan dalam kelompok.
3. Guru memberikan tugas pada siswa. Dalam satu
kelompok asal, siswa diberikan tugas yang berbedabeda. Tugas tersebut dalam bentuk lembar kerja siswa
(LKS). Pada pelaksaksanaan tindakan siklus II ini,
peneliti menerapkan Pembelajaran Koopearatif Metode
Jigsaw dengan media pengamatan lingkungan.
4. Siswa yang mendapatkan bagian tugas yang sama untuk
mempelajari suatu bagian materi selajutnya berkumpul
dalam satu kelompok ahli untuk mengerjakan tugas dan
mendiskusikannya.
5. Selanjutnya para siswa yang berada dalam kelompok
ahli kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan
bahan bagiannya kepada anggota lain mengenai materi
yang telah dipelajari dalam satu kelompok ahli.
6. Guru mengklarifikasi hasil diskusi kelompok siswa.
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7. Siswa diminta untuk merumuskan hasil diskusi
kelompok asal dan dipresentasikan pada pertemuan
berikutnya.


Pertemuan II
1. Guru melakukan proses pembelajaran dengan cara
menyajikan pelajaran secara singkat mengenai materi
yang

akan

dipelajari

dengan

cara

memberikan

apersepsi, yaitu mengingatkan kembali mengenai materi
yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya dan
mencoba mengaitkan materi saat tindakan siklus II
pertemuan ke dua.
2. Guru mengajak siswa untuk masuk ke dalam kelompok
asal masing-masing.
3. Kelompok diminta untuk melakukan persiapan materi
diskusi yang akan dipresentasikan.
4. Guru mengajak siswa melakukan pembahasan hasil
diskusi dengan cara mepresentasikan di depan kelas
yang dipilih secara acak. Guru berperan sebagai
moderator sehingga diharapkan diskusi dapat berjalan
dengan kondusif.
5. Guru mengajak siswa menyimpulkan hasil diskusi
6. Guru memberikan Kuisioner akhir siklus II
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7. Guru memberikan Post-Test Akhir Siklus II untuk
mengetahui hasil belajar siswa.
3. Observasi
Pada tahap observasi, kegiatan yang dilakukan meliputi observasi
siswa dalam proses pembelajaran di kelas dan wawancara dengan
siswa. Kegiatan observasi dilakukan oleh guru dan rekan mahasiswa
yang berjumlah 2 orang sebagai observer yang bertugas sebagai
pengamat proses pembelajaran. Observasi ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana efek tindakan proses pembelajaran dengan
menerapkan model

Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw pada

siswa kelas XC. Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaan
tindakan dengan menggunakan lembar observasi dan kuisioner yang
telah di buat. Aspek-aspek yang diamati adalah motivasi siswa selama
proses pembelajaran, keaktifan siswa serta hasil tes pada akhir siklus.
Wawancara dengan siswa direkam dengan menggunakan handphone
dan dicatat.
4. Refleksi
Pada tahap refleksi, data observasi yang diperoleh pada akhir siklus
dianalisis dan dikaji sehingga diperoleh hasil refleksi untuk
mengetahui perubahan yang terjadi selama penerapan Pembelajaran
Kooperatif Metode Jigsaw. Hasil refleksi kemudian digunakan sebagai
bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan mengembangkan rencana
tindakan pada siklus berikutnya.
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F. Metode Pengumpulan Data
Data dari penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif
yang diperoleh dari masing-masing siklus.
Tabel 3.1 Metode Pengumpulan Data
Jenis data

Kuantitatif
Hasil belajar
Kualitatif
Motivasi belajar

Alat
Pengambilan
data

Sumber
data

Cara analisis
data

Tes

Siswa

Analisis
kuantitatif

Kuisioner
Lembar observasi
Wawancara

Siswa

Analisis
kuantitatif dan
kualitatif

1. Tes
Tes yang digunakan dalam pengambilan data kuantitatif berupa soalsoal pilihan ganda dengan menggunakan pedoman validitas. Validitas
adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran
(diagnosis) dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah laku
(Purwanto,2009). Pengambilan data melalui tes ini dilakukan sesudah
proses pembelajaran pada tiap akhir siklus. Alat evaluasi berupa tes
tertulis ini terlebih dahulu diuji oleh ahli bidang studi untuk menelaah
apakah soal yang disusun layak atau tidak untuk digunakan. Dalam
penelitian ini, peneliti meminta dosen dan guru mata pelajaran Biologi
sebagai penguji soal yang digunakan.Tes yang digunakan peneliti
berupa Post-Test Siklus I dan Siklus II.
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2. Lembar Observasi
Observasi ialah metode atau cara-cara pengamatan dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat
atau

mengamati

individu

atau

kelompok

secara

langsung

(Purwanto,2009). Dalam penelitian kali ini, observasi dilakukan untuk
mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran dan tingkat
motivasi belajar Biologi siswa dalam proses pembelajaran. Observasi
ada tiga jenis yaitu observasi langsung, observasi tidak langsung dan
observasi partisipasi (Sudjana,2010). Observasi yang digunakan
peneliti dalam penelitian kali ini menggunakan observasi langsung,
yaitu pengamatan yang dilakukan secara lansung untuk mengamati
proses pembelajaran yang terjadi dalam situasi sebenarnya yang
dilakukan oleh observer. Data hasil observasi kemudian digunakan
sebagai bahan analisis apakah siswa termotivasi untuk belajar
menggunakan model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw.
3. Kuisioner
Dalam penelitian ini , kuisioner digunakan untuk mengambil data
mengenai motivasi belajar siswa setelah penerapan Pembelajaran
Kooperatif Metode Jigsaw. kuisioner yang digunakan adalah kuisioner
langsung yang berisi pernyataan-pernyataan tentang minat belajar
Biologi siswa.
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4. Wawancara
Wawancara sebagai alat penilaian digunakan untuk mengambil data
mengenai tingkat motivasi belajar siswa selama pembelajaran. Dalam
penelitian kali ini, model wawancara yang digunakan adalah
wawancara bebas, dimana peneliti hanya menyiapkan panduan
pertanyaan saja sedangkan siswa bebas mengemukakan pendapatnya.
Wawancara dilakukan setelah pelaksanaan siklus II. Wawancara
dilaksanakan oleh peneliti sebagai pewawancara dan siswa sebagai
orang yang diwawancarai. Peneliti memilih 3 siswa dengan pencapai
nilai tinggi, sedang dan rendah dari pos-tes siklus II.
G. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen pembelajaran
dan instrumen pengumpulan data.
1. Instrumen Pembelajaran
a. Silabus kelas X
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran siklus I dan II
c. Lembar Kerja Siswa
2. Instrumen pengumpulan data
Instrumen yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah tes
tertulis, lembar observasi siswa, kuisioner, dan wawancara.
Instrumen yang dibuat peneliti terlebih dahulu dikonsultasikan
kepada dosen pembimbing agar mendapatkan instrumen yang baik.
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a. Soal pretest dan postest
Soal pretest yang diberikan pada siswa berupa soal pilihan
ganda yang diberikan pada siklus I awal pertemuan ke-1. Soal
postest I diberikan pada akhir siklus pertemuan ke-2. Soal
postest I digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui
sejauh mana penerapan metode yang digunakan dapat
mempengaruhi hasil belajar Biologi siswa. Soal postest ke II
diberikan pada akhir siklus II pertemuan ke-4.
b. Lembar observasi siswa
Lembar observasi siswa digunakan untuk mengetahui keaktifan
siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model
Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw. Untuk mengukur
keaktifan belajar siswa, digunakan panduan objek yang akan
diamati dalam setiap pertemuan, objek yang diamati adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Observasi
No
Indikator
1
Interaksi
dengan guru

2

Mengerjakan
soal dan tugas

3

Proses diskusi

Jumlah butir Pertanyaan/pernyataan
1
 Siswa memperhatikan
penjelasan guru
mengenai materi yang
akan dipelajari.
1
 Siswa mengerjakan
LKS yang diberikan
dengan bantuan buku
sebagai acuan dengan
sungguh-sungguh
2
 Siswa ikut terlibat aktif
saat berdiskusi dengan
kelompok(mengemuka
kan pendapat, bertanya,

Skala
1-4

1-4

1-4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39

No

Indikator

Jumlah butir

4

Kegiatan
presentasi

4

5

Kegiatan
pengamatan
langsung

1

Pertanyaan/pernyataan
menghargai pendapat).
 Siswa mencatat hasil
dari diskusi.
 Siswa berani
mempresentasikan hasil
diskusi bersama
kelompok.
 Siswa dapat
menjelaskan hasil
diskusi pada saat
presentasi.
 Siswa menghargai
kelompok lain pada
saat presentasi dengan
cara mendengarkan
dengan sungguhsungguh.
 Siswa aktif mengajukan
pertanyaan dan
menanggapi
pertanyaan.
 Siswa melakukan
pengamatan langsung
di alam dengan
sungguh-sungguh

Skala

1-4

1-4

c. Kuisioner
Kuisioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui
peningkatan motivasi belajar Biologi siswa pada materi
Perubahan dan Pencemaran Lingkungan dengan model
Pembelajaran

Kooperatif

Metode

Jigsaw.

Dalam

pengukurannya digunakan skala sikap yang bertujuan untuk
mengetahui sikap dan respon terhadap stimulus yang datang
kepada dirinya (Sudjana,1989). Kuisioner yang diberikan
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kepada siswa berjumlah 21 butir yang terdiri dari pernyataan
positif dan negatif.
Skala sikap yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala
Likert dengan 4 pilihan untuk mengukur motivasi belajar
siswa. 4 pilihan tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3 Skala Sikap Motivasi Siswa
Alternatif jawaban

Skor
Pernyataan positif

Pernyataan negatif

Sangat setuju (SS)

4

1

Setuju (S)

3

2

Tidak setuju (TS)

2

3

Sangat tidak setuju (STS)

1

4

Tabel 3.4 Kisi-kisi kuisioner motivasi Biologi siswa dengan menggunakan Model
Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw
No

Indikator

1

Interaksi
dengan guru

2

Mengerjakan
soal dan
tugas

Jumlah
butir
3

3

Pertanyaan/pernyataan

Skala

 Saya selalu
memperhatikan
penjelasan guru pada
saat pelajaran Biologi.
 Saya aktif bertanya
dan mengklarifikasi
apabila kurang jelas
pada saat pelajaran
Biologi.
 Saya selalu
menanggapi
pembahasan pelajaran
yang dilakukan oleh
guru.
 Saya selalu
mengerjakan tugas
dengan baik pada saat

1-4

1-4
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No

3

Indikator

Motivasi
mengikuti
pelajaran

Jumlah
butir

14

Pertanyaan/pernyataan
pelajaran Biologi.
 Saya selalu belajar
dengan keras pada
saat Ulangan Biologi.
 Saya menyelesaikan
tugas Biologi dengan
tepat waktu.
 Saya senang
mengikuti pelajaran
Biologi.
 Saya selalu belajar
terlebih dahulu jika
ada pelajaran Biologi.
 Saya suka dengan
materi-materi
pelajaran Biologi.
 Saya selalu mencatat
hal-hal penting pada
saat pelajaran Biologi.
 Saya selalu belajar
dari buku acuan lain
atau sumber lain
untuk memahami
materi pada saat
pelajaran Biologi.
 Saya senang dengan
pelajaran Biologi
yang menerapkan
metode diskusi dan
pengamatan langsung
untuk meningkatkan
pemahaman materi.
 Saya mempunyai
standar nilai yang
tinggi pada pada saat
mengerjakan tugas
atau soal pelajaran
Biologi.
 Saya lebih suka
pelajaran Biologi
yang menerapkan
metode ceramah di
dalam kelas.

Skala

1-4
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No

4

Indikator

Jumlah
butir

Interaksi
dengan siswa

1

Pertanyaan/pernyataan
 Saya bosan dan malas
dengan pelajaran
Biologi.
 Saya selalu serius
pada saat pelajaran
Biologi agar
mendapatkan nilai
yang memuaskan.
 Saya lebih suka
melakukan hal-hal
lain di luar pelajaran
(mengobrol,tiduran,
jalan-jalan) pada saat
pelajaran Biologi.
 Saya selalu
mempelajari materimateri pelajaran
Biologi lebih dalam
untuk
mengembangkan
pemahaman saya.
 Saya selalu
bersemangat apabila
ada pelajaran Biologi.
 Saya selalu santai
pada saat pelajaran
Biologi.
 Saya mendengarkan
dan memperhatikan
pada saat teman lain
yang menjelaskan
materi pelajaran.

Skala

1-4

d. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara ini digunakan sebagai arahan dalam
melakukan

wawancara

kepada

siswa

terhadap

model

Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw. berikut ini rancangan
pedoman wawacara yang digunakan :
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Tabel 3.5 Panduan Wawancara
Aspek yang
diwawancarai
Motivasi siswa

Keterlibatan
kognitif/sikap dalam
proses pembelajaran

Tujuan wawancara

Pertanyaan

Mengetahui motivasi 1.
siswa terhadap
pelajaran Biologi

Apakah kamu
menyukai
pelajaran
Biologi beserta
alasannya.

Mengetahui motivasi 2.
siswa terhadap
model Pembelajaran
Kooperatif Metode
Jigsaw

Bagaimana
perasaanmu
terhadap model
Pembelajaran
Kooperatif
Metode Jigsaw
pada siklus I
dan pada siklus
II beserta
alasannya.
Apakah kamu
sudah berusaha
semaksimal
mungkin dalam
mengerjakan
tugas/soal/LKS
yang diberikan
beserta
alasannya.
Apakah yang
kamu lakukan
ketika diskusi
berlangsung,
baik dalam
kelompok ahli
atau diskusi
kelas dalam
kelompok asal .
Apakah kamu
sudah
mengerjakan
sungguhsungguh soalsoal yang
diberikan
beserta

Mengetahui motivasi 3.
siswa terhadap
proses pembelajaran

4.

5.
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Aspek yang
diwawancarai

Tujuan wawancara

Pertanyaan

Mengetahui proses 6.
belajar yang dialami
siswa dalam
mempelajari Biologi
dengan
menggunakan
metode Jigsaw

7.

alasannya.
Apakah dengan
menggunakan
model
Pembelajaran
Kooperatif
Metode Jigsaw
membantu
kamu
mempelajari
materi pelajaran
beserta
alasannya.
Apakah kamu
mengalami
kesulitan
memahami
materi dengan
menggunakan
model
Pembelajaran
Kooperatif
Metode Jigsaw
beserta
alasannya.

H. Metode Analisis Data
1.

Sumber data
Sumber data dari penelitian ini adalah siswa kelas XC pada saat proses
pembelajaran dan setelah proses pembelajaran.

2.

Cara pengambilan data
a.

Data hasil belajar siswa diambil dengan memberikan tes kepada
siswa

b.

Data motivasi siswa diambil selama proses pembelajaran dengan
menggunakan lembar observasi dan wawancara di luar pertemuan.
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3.

Analisis data
1.

Tes
Di dalam analsis data, peneliti membandingkan nilai awal test
dengan nilai post-test setiap akhir siklus. Langkah–langkah yang
dilakukan dalam analisis hasil tes adalah sebagai berikut :
a. Pemberian skor : Bobot skor untuk setiap soal pilihan ganda
adalah 1
b. Penilaian : penilaian yang diberikan dalam rentang 0-100, adapun
perhitungan nilai siswa adalah sebagai berikut :
x 100
c. Analisis ketuntasan : nilai ketuntasan yang diperoleh siswa
kemudian dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal
(KKM) yaitu 7,0. Jika nilai < dari 7,0, maka dinyatakan belum
tuntas. Apabila nilai > 7,0 , maka siswa dikatakan tuntas.
d. Uji signifikan : nilai yang diperoleh pada saat Pre-test kemudian
dibandingkan dengan nilai Post-test siklus I, kemudian nilai Posttest siklus I dibandingkan dengan siklus II. Kemudian hasil
tersebut diuji dengan uji T untuk mengetahui apakah ada
peningkatan hasil secara signifikan. Rumus yang digunakan untuk
menghitung nilai t adalah sebagai berikut :

=

√
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Keterangan :
̅

: rata-rata perbedaan skor tiap subyek
: jumlah simpangan data
: simpangan baku perbedaan skor tiap subyek

Dari nilai t yang didapat, hasil belajar siswa dapat dianalisis
dengan cara sebagai berikut :
1.

Jika t > ttabel maka terdapat perbedaan signifikan

sehingga dapat dikatakan tidak terjadi peningkatan hasil
belajar siswa.
2.

Jika t ≤ t tabel maka tidak terdapat perbedaan

signifikan

sehingga

dapat

dikatakan

tidak

terjadi

peningkatan hasil belajar siswa.
2.

Observasi siswa
Dalam menganalisis data dari hasil observasi, langkah-langkah

yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Pemberian skor
Panduan pemberian skor dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3.6 Panduan Pemberian Skor
No

1

2

Aspek yang diamati

Siswa memperhatikan
penjelasan guru mengenai
materi yang akan dipelajari.
Siswa mengerjakan LKS yang
diberikan dengan bantuan
buku sebagai acuan dengan
sungguh-sungguh.

Sangat
Baik
4

4

Skor
Baik Kurang
3

2

Sangat
Kurang
1

3

2

1
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No

3

4
5

6
7

8

9

Aspek yang diamati
Sangat
Baik
4

Siswa ikut terlibat aktif saat
berdiskusi dengan
kelompok(mengemukakan
pendapat, bertanya,
menghargai pendapat).
Siswa mencatat hasil dari
diskusi.
Siswa berani
mempresentasikan hasil
diskusi bersama kelompok.
Siswa dapat menjelaskan hasil
diskusi pada saat presentasi.
Siswa menghargai kelompok
lain pada saat presentasi
dengan cara mendengarkan
dengan sungguh-sungguh.
Siswa aktif mengajukan
pertanyaan dan menanggapi
pertanyaan.
Siswa melakukan pengamatan
langsung di lingkungan
dengan sungguh-sungguh.
Skor maksimal dari lembar

Skor
Baik Kurang
3

2

Sangat
Kurang
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

observasi ini adalah 36, dan skor

minimum adalah 9.
b. Menghitung prosentase siswa
Skor dari hasil observasi setiap siswa kemudian dijumlahkan
kemudian diubah ke dalam bentuk presentase dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
Presentase siswa =

X 100%

Presentase yang diperoleh kemudian digunakan sebagai data
pendukung untuk mengetahui tingkat motivasi siswa dari setiap
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pertemuan. Kemudian data dari hasil observasi dibandingkan
untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa.
c. Menarik kesimpulan
Pedoman untuk hasil observasi siswa dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3.7 Kriteria Hasil Presentase Skor Observasi Siswa
No

Skor Siswa

Kategori Sikap atau
Minat
Tinggi

1

66,68 ≤ % ≤ 100

2

33,34 ≤ % ≤ 66,67

Sedang

3

0 ≤ % ≤33,33

Rendah

(Suharsimi,2007)
3. Kuisioner
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa hasil
kuisioner adalah sebagai barikut :
a. Pemberian skor
Panduan pemberian skor dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 3.8 Panduan Pemberian Skor
Alternatif jawaban
Sangat setuju (SS)

Pernyataan positif
4

Skor
Pernyataan negatif
1

Setuju (S)

3

2

Tidak setuju (TS)

2

3

Sangat tidak setuju

1

4

(STS)
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b. Menghitung presentase motivasi siswa
Instrumen yang telah diisi kemudian dicari skor totalnya
sehingga diperoleh data skor tiap siswa. Selanjutnya diubah ke
dalam presentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Presentase siswa =

X 100%

c. Mengkategorikan motivasi siswa
Pedoman untuk mengetahui tingkat motivasi siswa dapat
dilihat sebagai berikut :
Tabel 3.9 Kriteria Hasil Presentase Skor Sbservasi Siswa
No

Skor Siswa

Kategori Sikap atau
Minat
Tinggi

1

66,68 ≤ % ≤ 100

2

33,34 ≤ % ≤ 66,67

Sedang

3

0 ≤ % ≤33,33

Rendah

(Suharsimi,2007)
4. Wawancara
Hasil

wawancara

yang

telah

direkam

kemudian

dibuat

transkripnya. Dari hasil transkip tersebut kemudian dianalisis
secara deskriptif dengan mengutip hasil wawancara siswa yang
menunjukkan adanya motivasi yang meningkat setelah penerapan
Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw.
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I. Indikator Keberhasilan
Tabel 3.10 Indikator Keberhasilan
No.
1.

2.

Indikator
Keberhasilan
Hasil belajar
Biologi Siswa

Instrumen
Tes pilihan ganda
yang diisi siswa

Motivasi
Belajar Siswa

Kuisioner dan
Lembar observasi

Target capaian
siklus 1
50% siswa dapat
mencapai KKM
70
50 % siswa
memiliki motivasi
yang tinggi untuk
belajar Biologi

Target capaian
siklus 2
70 % siswa dapat
mencapai KKM 70
70 % siswa
memiliki motivasi
yang tinggi untuk
belajar Biologi

J. Tim Penelitian
Penelitian ini beranggotakan peneliti sebagai pelaksana penelitian
dibantu guru serta rekan mahasiswa berjumlah 2 orang sebagai
observer.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Awal Belajar Siswa
Berdasarkan hasil observasi awal sebelum pelaksanaan penelitian diperoleh
data yang menunjukkan bahwa minat belajar siswa SMA Pangudi Luhur Sedayu
kelas XC terhadap pelajaran Biologi cenderung kurang baik. Hal ini berimbas
pada hasil belajar Biologi siswa yang kurang memuaskan. Siswa yang mencapai
kriteria ketuntasan minimal dalam satu kelas tidak mencapai setengah dari jumlah
keseluruhan siswa, sehingga rata-rata kelas untuk pelajaran Biologi sangat rendah.
Hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang di terapkan masih menggunakan
metode ceramah dan menghafal sehingga cenderung membuat siswa menjadi
pasif, kurang tertarik dan bosan terhadap pelajaran Biologi.
Metode yang diterapkan guru kurang memberikan pengaruh yang positif untuk
membangkitkan motivasi siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal
ini terlihat dari aktifitas siswa selama proses pembelajaran yang cenderung
melakukan hal-hal lain di luar pelajaran seperti ramai sendiri; mengobrol dengan
teman; tidak memperhatikan guru saat dijelaskan; bahkan ada juga yang asyik
main sendiri dengan teman sebangku. Proses pembelajaran seperti ini membuat
siswa kurang mampu memahami materi yang diajarkan guru dengan maksimal
karena metode yang diterapkan membuat siswa menjadi kurang aktif dan kritis
saat proses pembelajaran berlangsung.

51
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Berdasarkan data awal dari hasil ulangan kelas XC, menunjukkan bahwa
siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal hanya 34,28% sedangkan ratarata kelasnya adalah 56,88. Padahal untuk Kriteria Ketuntasan Minimal SMA
Pangudi Luhur Sedayu adalah 7,00 untuk pelajaran Biologi. Rendahnya hasil
belajar siswa ini disebabkan karena proses pembelajaran yang kurang memberikan
pengaruh positif untuk membangkitkan minat dan sikap dalam pelajaran Biologi
sehingga membuat siswa menjadi pasif dan sulit memahami materi yang
diajarkan.

Materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan merupakan materi

yang sering terlewati dalam proses pembelajaran karena merupakan materi akhir
di semester dua. Materi ini, sering kali tidak diajarkan dalam setiap pertemuan
pembelajaran. Hal ini dikarenakan terbatasnya alokasi waktu belajar siswa.
Sehingga guru hanya memberikan tugas untuk mempelajarinya dirumah.
B. Deskripsi setiap siklus
1. Siklus I
a. Perencanaan
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian dilaksanakan di kelas XC yang berjumlah 35 siswa dan dilakukan
dalam 2 siklus yang masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan.
Alokasi waktu untuk setiap pertemuan adalah 2 jam dan 1 jam pelajaran.
Sehingga dalam seminggu alokasi waktu total untuk pelajaran Biologi adalah
3 jam. Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu memberikan
kuisioner awal yang bertujuan untuk mengetahui motivasi awal

belajar

Biologi. Di dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai penyaji
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pembelajaran dan akan berkolaborasi dengan guru serta beberapa mahasiswa
yang berperan sebagai observer. Materi yang diajarkan pada siklus pertama
adalah Perubahan Lingkungan dengan menggunakan model Pembelajaran
Kooperatif Metode Jigsaw yang menggunakan media gambar. Pelaksanaan
model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw terbagi menjadi beberapa
tahap yaitu : 1) Persiapan; 2) Penjelasan dari guru; 3) Kegiatan Kelompok ; 4)
Presentasi ; 5) Evaluasi.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen
pembelajaran dan instrumen pengambilan data. Instrumen yang disiapkan
diantaranya adalah sebagai berikut :
1) Pembuatan RPP siklus I
2) Pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS) siklus I
3) Pembuatan Soal Pre-Test dan Post-Test
4) Pembuatan Kuisioner
5) Pembuatan Lembar Observasi Keaktifan Siswa
b. Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan siklus I , guru melakukan proses pembelajaran
pada

materi

Perubahan

Lingkungan

dengan

menggunakan

model

Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw. Pada materi Perubahan Lingkungan
ini, guru menggunakan metode Jigsaw dengan dengan media gambar. Hal ini
bertujuan agar siswa secara langsung bisa melihat contoh dampak dari
perubahan lingkungan melalui bantuan gambar sehingga dari gambar
tersebut, siswa mampu mendeskripsikannya. Tujuan lain dari pemberian
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gambar ini dimaksudkan agar siswa lebih tertarik dan antusias pada pelajaran
Biologi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Pelaksanaan penelitian
siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Mei
2012 pada jam ke 5-6 (10.15-11.45) dengan alokasi waktu selama 2 jam
pelajaran (1 jam pelajaran adalah 45 menit) sedangkan pertemuan ke 2
dilaksanakan pada hari Jumat tangal 18 Mei 2012 pada jam ke 5 (10.1511.00) dengan alokasi waktu selama 1 jam pelajaran. Peneliti melaksanakan
proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat dengan
menggunakan model

Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw yang

menggunakan media gambar. Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti
terlebih dahulu memberikan kuisioner kepada siswa yang dilakukan pada hari
Jumat tanggal 11 Mei 2012 jam ke 5 (10.15-11.00). Hal ini bertujuan untuk
mengetahui minat awal belajar Biologi siswa kelas XC. Pelaksanaan proses
pembelajarannya adalah sebagai berikut :
1) Kegiatan awal pembelajaran
a. Mengkondisikan siswa untuk memulai pembelajaran
b. Menyampaikan salam pembuka
c. Mengabsen siswa kelas XC
Bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan tidak
hadir saat proses pembelajaran.
d. Apersepsi
Mengajak siswa untuk masuk ke dalam materi pelajaran
yang akan diajarkan.
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e. Pre-test Pilihan Ganda
Bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal siswa
mengenai materi yang akan di ajarkan.

Gambar 4.1 Pre-test
2) Kegiatan inti pembelajaran
Proses pembelajaran dengan menggunakan metode Jigsaw
dengan menggunakan media gambar pada materi Perubahan
Lingkungan.
a. Pertemuan I
Diawali

dengan

menyampaikan

aturan

proses

pembelajaran yang akan dilaksanakan menggunakan
model pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw. Pada
tahap berikutnya, peneliti mengorganisasikan siswa ke
dalam kelompok asal yang terdiri dari 5 anggota.
Pembagian kelompok ini telah ditentukan sebelumnya
dengan karakteristik yang heterogen. Tahap selanjutnya,
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peneliti membagikan LKS kepada siswa dengan materi
yang berbeda-beda yang akan digunakan sebagai bahan
untuk diskusi dan diskusi kelas dengan cara presentasi.
LKS yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan
dengan panduan gambar.
Pada

pertemuan

I

proses

pembelajaran

hanya

difokuskan pada diskusi kelompok ahli dan penjelasan
hasil diskusi pada kelompok asal.

Gambar 4.2 Diskusi kelas
b. Pertemuan 2
Presentasi

kelompok

dipilih

mempresentasikan

hasil

memiliki

menanggapi

tugas

secara

diskusi.

acak

Kelompok

atau

untuk
lain

memberikan

pertanyaaan apabila ada yang belum paham. Alokasi
waktu presentasi ± 5 menit.
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Gambar 4.3 Presentasi kelas siklus I
c. Penguatan
Tahap ini digunakan oleh guru untuk memberikan
jawaban yang sesuai dengan hasil diskusi dan
mengklarifikasi

pemahaman

yang

kurang

tepat

mengenai materi diskusi.
d. Penghargaan Kelompok
Penghargaan kelompok diberikan kepada kelompok
yang telah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik
yaitu dengan cara memberikan tepuk tangan dan pujian
kepada kelompok.
3) Kegiatan akhir pembelajaran
Pada tahap akhir, guru memberikan Post-test dan Kuisioner
siklus I untuk mengetahui pemahaman minat belajar siswa
setelah penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw.
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c. Observasi keaktifan siswa
Observasi siklus I difokuskan pada keaktifan siswa selama mengikuti
kegiatan belajar mengajar saat diterapkan model Pembelajaran Kooperatif
Metode Jigsaw. Instrumen observasi berupa pernyataan-penyataan dengan 4
skala sikap yang digunakan untuk mengukur aktivitas belajar siswa.
Aktivitas siswa selama proses pembelajaran diamati dengan panduan
lembar observasi keaktifan siswa dengan jumlah 9 pernyataan. Pernyataan itu
meliputi, 1) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi yang
akan dipelajari, 2) Siswa mengerjakan LKS yang diberikan dengan bantuan
buku sebagai acuan dengan sungguh-sungguh, 3) Siswa ikut terlibat aktif saat
berdiskusi

dengan

kelompok

(mengemukakan

pendapat,

bertanya,

menghargai pendapat), 4) Siswa mencatat hasil dari diskusi, 5) Siswa berani
mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok, 6) Siswa dapat
menjelaskan hasil diskusi pada saat presentasi, 7) Siswa menghargai
kelompok lain pada saat presentasi dengan cara mendengarkan dengan
sungguh-sungguh, 8) Siswa aktif mengajukan pertanyaan dan menanggapi
pertanyaan, 9) Siswa melakukan pengamatan langsung di alam dengan
sungguh-sungguh. Skor dari hasil observasi setiap siswa kemudian
dijumlahkan kemudian diubah ke dalam bentuk presentase. Presentase yang
diperoleh kemudian digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui
tingkat motivasi siswa dari setiap pertemuan dengan cara mengkategorikan
keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Kemudian data dari hasil

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

observasi dibandingkan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar
siswa.
Kuisioner diberikan sebelum pelaksanaan penelitian dan pada akhir siklus
I dengan jumlah 21 pernyataan. Skor hasil kuisioner setiap siswa kemudian
dijumlah dan diubah ke dalam bentuk presentase. Hasil dari presentase setiap
siswa tersebut kemudian di kategorikan berdasarkan kategori motivasi siswa
dan dianalisa untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar setelah atau
sebelum penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw dengan cara
membandingkan peningkatan motivasi siswa setiap siklusnya.
d. Refleksi
Refleksi dilakukan pada akhir siklus I. Hasil refleksi kemudian digunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan mengembangkan
rencana tindakan pada siklus berikutnya. Dari hasil penelitian yang sudah
dilaksanakan pada Siklus I terdapat kelebihan dan kekurangan dalam proses
pembelajaran. Kelebihannya adalah perbandingan hasil Pre-Test dengan PostTest Siklus I menunjukkan peningkatan jumlah siswa yang telah mencapai
ketuntasan belajar. Antusias beberapa siswa terhadap metode yang diterapkan
sehingga mempengaruhi minat belajar siswa. Sedangkan kekurangannya
adalah aktivitas peneliti masih kurang optimal selama proses pembelajaran.
Peneliti yang bertindak sebagai guru, belum bisa sepenuhnya memberikan
perhatian kepada setiap siswa . Peneliti juga belum bisa mengkondisikan
siswa untuk fokus terhadap materi yang disampaikan. Kegaduhan mulai
terjadi ketika sebanyak 35 siswa yang dibagi dalam 7 kelompok menjalankan
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proses Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw. Dalam penyampaian materi,
peneliti masih kurang optimal dalam menyampaikan materi kepada siswa
sehingga siswa masih belum memahami materi yang diajarkan. Keaktifan
siswa selama proses pembelajaran perlu ditingkatkan karena belum
sepenuhnya menyeluruh. Perlu ditingkatkan dalam penguasaan kelas agar
sesuai dengan indikator yang diharapkan. Saat membimbing siswa dalam
kelompok , guru masih kurang optimal dan masih mendikte.
2. Siklus II
a. Perencanaan
Perencanaan siklus II direncanakan berdasarkan refleksi siklus I dengan
melihat kekurangan-kekurangan yang terlihat pada pelaksanaan siklus I dan
memperbaikinya pada sikklus II. Berikut instrumen yang digunakan dalam
pelaksanaan siklus II :
1) Membuat RPP siklus II
2) Pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS) siklus II
3) Pembuatan Soal Post-Test siklus II
4) Pembuatan Kuisioner
5) Pembuatan Lembar Observasi Keaktifan Siswa
6) Pembuatan Pedoman Wawancara
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan siklus II merupakan hasil refleksi dari siklus I yang diperbaiki
untuk mencapi tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertemuan pertama
siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2012 pada jam ke 5-6
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(10.15-11.45) dengan alokasi waktu selama 2 jam pelajaran (1 jam pelajaran
adalah 45 menit) sedangkan pertemuan ke 2 dilaksanakan pada hari Jumat
tangal 25 Mei 2012 pada jam ke 5 (10.15-11.00) dengan alokasi waktu
selama 1 jam pelajaran. Adapun pelaksanaan proses pembelajarannya adalah
sebagai berikut:
1) Kegiatan Awal
a. Mengkondisikan siswa untuk memulai pembelajaran
b. Menyampaikan salam pembuka
c. Mengabsen siswa kelas XC
Bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan tidak
hadir saat proses pembelajaran.
d. Apersepsi
Mengajak siswa untuk masuk ke dalam materi pelajaran yang
akan diajarkan.

Gambar 4.4 Kegiatan awal pembelajaran
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2) Kegiatan Inti
a. Pertemuan I
Diawali dengan pembentukan kelompok yang dilakukan oleh
peneliti yang bertidak sebagai guru. Anggota kelompok pada siklus
II berbeda dari siklus I. Pembagian anggota kelompok didasarkan
dari observasi siklus I dan nilai post-test siklus I. Setiap kelompok
beranggotakan 5 siswa sama seperti siklus I. Pelaksanaan siklus II
lebih menekankan pada pengamatan lingkungan dengan panduan
LKS sebagai bahan diskusi pada materi Pencemaran Lingkungan.
Pada pertemuan I proses pembelajaran hanya difokuskan pada
diskusi kelompok ahli dan penjelasan hasil diskusi pada kelompok
asal.

Gambar 4.5 Diskusi siklus II
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b. Pertemuan II
Presentasi kelompok dipilih secara acak untuk mempresentasikan
hasil diskusi. Kelompok lain memiliki tugas menanggapi atau
memberikan pertanyaaan apabila ada yang belum paham. Alokasi
waktu presentasi ± 5 menit.

Gambar 4.6 Presentasi siklus II
c. Penguatan
Tahap ini digunakan oleh guru untuk memberikan jawaban yang
sesuai dengan hasil diskusi dan mengklarifikasi pemahaman yang
kurang tepat mengenai materi diskusi
d. Penghargaan Kelompok
Penghargaan kelompok diberikan kepada kelompok yang telah
mempresentasikan hasil diskusi dengan baik yaitu dengan cara
memberikan tepuk tangan dan pujian kepada kelompok.
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3) Kegiatan Akhir Pembelajaran
Pada tahap akhir, guru memberikan Post-test dan Kuisioner siklus
II untuk mengetahui pemahaman minat belajar siswa setelah
penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw.
c. Observasi
Instrumen observasi yang digunakan pada siklus II sama dengan siklus I.
Aktivitas siswa selama proses pembelajaran diamati dengan panduan lembar
observasi. Kuisioner diberikan pada akhir siklus II dengan bentuk kuisioner
yang sama dengan kuisioner siklus I.

Pada akhir siklus II, dilakukan

wawancara sebagai data pendukung untuk mengetahui peningkatan motivasi
siswa selama penerapan model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw.
Wawancara dilakukan pada 3 orang siswa dengan melihat hasil pos-test siklus
II dan aktivitas siswa setiap siklusnya. 3 orang yang dipilih dengan kategori
siswa tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan nilai yang didapat pada pos-test
siklus II. Hasil wawancara kemudian dianalisa secara deskriptif untuk
mengetahui pengaruh penerapan Pembelajaran Kooperartif Metode Jigsaw
yang telah dilaksanakan.
d. Refleksi
Pada siklus II terjadi peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan siklus I.
Pada siklus II, siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 27 siswa
atau 77,14% sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 8 siswa atau
22,85%. Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar meningkat dari 18
siswa menjadi 27 siswa pada siklus II atau mengalami peningkatan sebesar
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25,71%. Disisi lain jumlah siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar
pada siklus I menurun pada siklus II. Dari 17 siswa menjadi 8 siswa pada
siklus II.
Secara umum aktifitas siswa dalam proses pembelajaran sudah
menunjukkan peningkatan positif. Selain itu, interaksi siswa dalam berdiskusi
kelompok jauh lebih baik dibandingkan siklus I. Wawancara yang dilakukan
kepada tiga orang siswa dipilih berdasarkan aktifitas dan hasil belajar selama
siklus I dan II. Hasilnya menunjukkan, pada dasarya siswa tertarik dengan
metode yang diterapkan yaitu Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw.
Namun, kesulitan yang dihadapi peneliti adalah penjelasan materi yang
terlalu cepat sehingga harus mengulangi lagi padahal jarak pada saat
pengamatan lansung di alam cukup jauh sehingga menyulitkan peneliti.
Ketegasan peneliti dalam menegur siswa masih kurang sehingga ada beberapa
siswa yang tidak melakukan pengamatan langsung dengan kelompoknya.
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C. Hasil Penelitian dan Analisis Data
1. Hasil penilaian siklus I dan II
a. Hasil Penilaian Pre-Test
Pre-test dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian. Hasilnya adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.1 Nilai Pre-Test
No.
1
2
3
4
5
6

Hasil Ulangan
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Rata-rata
Jumlah siswa yang tuntas
belajar (≥7,0)
Jumlah siswa yang tidak
tuntas belajar (≥7,0)
Presentase ketuntasan belajar

Pencapaian
85
20
50,14

4
31
11,42%

Dari tabel diatas menunjukkan rata-rata nilai pre-test adalah 50,14 dari 35
siswa yang mengikuti tes tersebut. Nilai tertinggi pada pre-test tersebut
adalah 85 sedangkan nilai terendah adalah 20. Secara keseluruhan jumlah
siswa yang tuntas belajar sebanyak 4 siswa sedangkan yang belum tuntas
sebanyak 31 siswa. Sehingga presentase ketuntasan belajar pre-test adalah
11,42%.
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b. Hasil Penilaian Post-Test Siklus I
Hasil pos-tes akhir siklus I adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2 Nilai Pos-Test Siklus I
No.
1
2
3

Hasil Ulangan
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Rata-rata

4

Jumlah siswa yang tuntas
belajar (≥7,0)
Jumlah siswa yang tidak
tuntas belajar (≥7,0)
Presentase ketuntasan belajar

5
6

Pencapaian
100
20
64,85

18
17
51,42%

Dari tabel diatas menunjukkan rata-rata nilai pos-tes siklus I adalah 64,85.
Nilai tertinggi pada pos-tes siklus I adalah 100, sedangkan nilai terendah
adalah 20. Adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas belajar dari 4
siswa atau 11,42% pada tes pratindakan menjadi 18 siswa atau 51,42%.
Sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas belajar pada pos-test I sebanyak
17 siswa.
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c. Hasil Penilaian Post-Test Siklus II
Hasil pos-tes akhir siklus II adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3 Nilai Pos-Test Siklus II
No.
1
2
3
4
5
6

Hasil Ulangan
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Rata-rata
Jumlah siswa yang tuntas
belajar (≥7,0)
Jumlah siswa yang tidak
tuntas belajar (≥7,0)
Presentase ketuntasan belajar

Pencapaian
90
20
71,42

27
8
77,14%

Dari tabel diatas rata-rata nilai pos-test siklus II adalah 71,42. Nilai
tertinggi pada pos-test siklus II adalah 90, sedangkan nilai terendah postest siklus II adalah 20. Terlihat adanya peningkatan jumlah siswa yang
tuntas belajar dari 18 siswa atau 51,42% pada pos-test siklus I menjadi 27
siswa atau 77,14% pada pos-test II. Sedangkan jumlah siswa yang tidak
tuntas belajar pada pos-test II sebanyak 8 siswa
d. Hasil Observasi keaktifan siswa
Berikut ini merupakan tabel hasil observasi keaktifan siswa selama
penerapan Pembelajaran Kooperatif Jigsaw. Datanya adalah sebagai
berikut :
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Tabel 4.4 Hasil Obervasi Keaktifan Siswa
No. Pencapaian
Siklus I
1
Jumlah siswa dengan sikap positif 24
dengan kategori tinggi
2
Jumlah siswa dengan sikap positif 11
dengan kategori sedang
3
Presentase siswa kategori tinggi
68,57%

Siklus II
26

4

25,71%

Presentase siswa kategori sedang

31,42%

9
74,28%

Dari tabel diatas hasil observasi siklus I menunjukkan bahwa siswa yang
menunjukkan sikap positif terhadap proses pembelajaran dengan kategori
tinggi sekitar 68,57% dari jumlah keseluruhan siswa. Sedangkan siswa
yang menunjukkan sikap positif terhadap proses pembelajaran dengan
kategori sedang sekitar 31,42% dari keseluruhan siswa. Pada observasi
siklus II menunjukkan respon siswa terhadap pembelajaran meningkat.
Pada siklus II, kira-kira 74,28%

dari jumlah kseluruhan kelas XC

menunjukkan sikap positif terhadap proses pembelajaran dengan kategori
tinggi. Sedangkan yang menunjukkan sikap positif

terhadap proses

pembelajaran dengan kategori sedang sekitar 25,71% dari keseluruhan
siswa.
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e. Hasil Kuisioner Motivasi Siswa
Tabel 4.5 Hasil Rekapitulasi Kuisioner Motivasi
No.

Pencapaian

1

∑ siswa dengan sikap atau
minat dengan kategori
tinggi
∑ siswa dengan sikap atau
minat dengan kategori
sedang
Presentase kategori tinggi
Presentase kategori sedang

2

3
4

Kuisioner Siklus I
awal
23
27

Siklus
II
28

12

8

7

65,71%
34,28%

77,14%
22,85%

80%
20%

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah siswa yang mempunyai
sikap atau minat dengan kategori tinggi terhadap belajar Biologi sebanyak
23 siswa atau 65,71% pada kuisioner awal yang diberikan, sedangkan
sebanyak 12 siswa atau 34,28% mempunyai minat atau sikap dengan
kategori sedang.
Berdasarkan tabel siklus I diatas menunjukkan jumlah siswa yang
mempunyai sikap atau minat dengan kategori tinggi terhadap belajar
Biologi sebanyak 27 siswa atau 77,14% pada kuisioner siklus I, sedangkan
sebanyak 8 siswa atau 22,85% mempunyai minat atau sikap dengan
kategori sedang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat dan sikap
siswa terhadap belajar Biologi. model Pembelajaran Kooperatif Metode
Jigsaw yang diterapkan cukup memberikan pengaruh positif terhadap
minat belajar Biologi siswa kelas XC.
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Tabel siklus II diatas menunjukkan jumlah siswa yang mempunyai
sikap atau minat dengan kategori tinggi terhadap belajar Biologi sebanyak
28 siswa atau 80% pada kuisioner siklus II, sedangkan sebanyak 7 siswa
atau 20% mempunyai minat atau sikap dengan kategori sedang. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan minat dan sikap dari siklus I ke siklus II
setelah penerapan model

Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw.

Metode yang diterapkan memberikan pengaruh yang positif sehingga
menunjukkan adanya peningkatan terhadap minat dan sikap siswa belajar
Biologi.
2. Analisis Data
Di dalam analisis data, hasil penelitian dari siswa berupa Pre-test,
Pos-Test siklus I, dan Pos-Test siklus II dianalisis menggunakan bantuan
SPSS 16 for Windows untuk menghitung data statistika. Sedangkan hasil
Observasi, Kuisioner, dan Wawancara dianalisis dengan menggunakan
analisis deskriptif dan kesimpulan.
Hasil Pre-Test menunjukkan jumlah siswa yang tuntas belajar
sebanyak 4 orang. Pada Pos-Test siklus I jumlah siswa yang tuntas belajar
sebanyak 18 orang dan hasil Pos-Test siklus II jumlah siswa yang tuntas
belajar sebanyak 27 orang dari kriteria ketuntasan minimal SMA Pangudi
Luhur Sedayu untuk pelajaran Biologi.
Hasil kuisioner digunakan untuk mengetahui minat atau sikap
siswa setelah metode belajar yang diterapkan. Hasil observasi dan
wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui sejauh
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mana efektivitas model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw yang
diterapkan dapat mempengaruhi minat atau sikap siswa terhadap pelajaran
Biologi.
a. Analisis Ranah Kognitif
Tabel 4.6 Paired Samples Statisstic

Pair 1

Pair 2

Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

pre test

50,14

35

14,627

2.472

post test siklus 1

64,85

35

19,154

3.238

post test siklus 1

64,85

35

19,154

3.238

post test siklus 2

71,42

35

17,846

3.017

Dari tabel paired sample statistik diatas menunjukkan adanya
peningkatan rata-rata nilai pre-test dari 50,14 menjadi 64,85 pada pos-test
siklus I. Sedangkan terjadi peningkatan rata-rata pada pis-tes I dari 64,85
menjadi 71,42 pada pos-test siklus II.
Tabel 4.7 Paired Samples Correlations

Pair 1

Pre test & Post test siklus 1

Pair 2

Post test siklus 1 & Post test siklus

N

Correlation

Sig.

35

.790

.000

35

.719

.000

2

Dari tabel Paired Samples Correlations diatas menunjukkan
hubungan korelasi antara nilai Pre-test, post-test siklus I, dan pos-test
siklus II. Hubungan korelasi nilai pre-test dan pos-tes siklus I diatas adalah
0,790 maka dapat dikatakan signifikan karena nilai korelasi lebih besar
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daripada nilai signifikan yaitu 0,05. Sedangkan hubungan korelasi antara
nilai pos-test siklus I dengan pos-test siklus II adalah 0,719, maka dapat
dikatakan signifikan karena nilai korelasi lebih besar daripada nilai
signifikan yaitu 0,05.
Tabel 4.8Paired Samples Test
Paired Differences
Mean
Pre test - post

-14,714

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

1,987

-18,752

2,353

-11,353

t

df

Sig. (2tailed)

-10,677

-7,406

34

.000

-1,790

-2,793

34

.006

11,754

test siklus 1
Post test siklus 1

-6,571

131921

– post test siklus
2

Hipotesis : pre-test dengan pos-test 1
Ho : kenaikan nilai hasil tes sebelum dan sesudah treatment tidak
signifikan
H1 : kenaikan nilai hasil tes sebelum dan sesudah treatment
signifikan
t hitung (7,406) > t tabel (34; 0.05) adalah 2,042 sehingga Ho
ditolak. Terjadi peningkatan nilai siswa setelah penerapan
Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw secara signifikant antara
nilai sebelum dan sesudah penerapan .
Hipotesis : pos-test 1 dengan pos-test II
Ho : kenaikan nilai hasil tes pos tes 1 dan pos tes 2 tidak signifikan
H1 : kenaikan nilai hasil tes pos tes 1 dan pos tes 2 signifikan
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t hitung (2,793) > t table (34; 0.05) adalah 2,042 sehingga
Ho ditolak. Jadi kenaikan nilai hasil tes pos tes 1 dengan pos tes 2
signifikan.
b. Analisis Ranah Afektif
1) Kuisioner Motivasi Siswa
Berikut ini merupakan diagram balok peningkatan sikap dan minat
belajar Biologi siswa. Diagram baloknya adalah sebagai berikut :

Presentase Motivasi
siswa

77,14%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

80%

65,71%

Presentase motivasi
siswa

Kondisi Siklus I Siklus
Awal
II

Gambar 4.7 Diagram Balok Motivasi Siswa
Kuisioner digunakan untuk mengetahui motivasi siswa dalam
belajar Biologi sebelum dan setelah penerapan Pembelajaran
Kooperatif Metode Jigsaw. Dari data kuisioner awal, minat siswa
terhadap pelajaran Biologi sangat positif. Dari jumlah 35 siswa kelas
XC, siswa yang mempunyai sikap dan minat dengan kategori tinggi
terhadap belajar Biologi sebanyak 23 siswa atau 65,71%, sedangkan
sebanyak 12 siswa atau 34,28% mempunyai minat atau sikap dengan
kategori sedang. Dari data awal ini, rata-rata siswa kelas XC cukup
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tertarik dengan pelajaran Biologi. Hanya saja perlu modifikasi proses
pembelajarannya.
Dari data kuisioner siklus I menunjukkan jumlah siswa yang
mempunyai sikap dan minat dengan kategori tinggi terhadap belajar
Biologi sebanyak 27 siswa atau 77,14% pada kuisioner siklus I,
sedangkan sebanyak 8 siswa atau 22,85% mempunyai minat atau
sikap dengan kategori sedang. Penerapan Pembelajaran Koopertif
Metode Jigsaw cukup berpengaruh positif terhadap sikap dan minat
belajar siswa sehingga jumlah siswa meningkat dari 23 siswa menjadi
27 siswa atau mengalami peningkatan sebesar 11,42%. Siswa menjadi
lebih aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Keaktifan siswa
terlihat dari aktivitas selama diskusi kelompok dan diskusi kelas.
Dari data kuisioner siklus II menunjukkan jumlah siswa yang
mempunyai sikap atau minat dengan kategori tinggi terhadap belajar
Biologi sebanyak 28 siswa atau 80% pada kuisioner siklus II,
sedangkan sebanyak 7 siswa atau 20% mempunyai minat atau sikap
dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan
yang baik setelah penerapan metode. Pada siklus II, motivasi intrinsik
siswa jauh lebih kelihatan. Siswa jauh lebih aktif dalam mengerjakan
tugas dalam diskusi dan siswa merasa senang dengan metode yang
diterapkan. Hal ini disebabkan karena pada siklus II peneliti mengajak
siswa untuk berdiskusi di luar kelas dengan cara mengerjakan LKS
melalui pengamatan lingkungan sekitar sekolah. Dengan pengamatan
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lingkungan memudahkan siswa dalam memahami materi yang
disampaikan.

Presentase keaktifan siswa

2) Observasi aktivitas Siswa

76.00%

74.28%

74.00%
72.00%
70.00%

68.57%

68.00%
66.00%
64.00%
Siklus I

Siklus II

Gambar 4.8 Diagram Balok Aktivitas Siswa
Lembar Observasi digunakan sebagai data pendukung untuk
mengetahui motivasi terhadap belajar Biologi melalui aktivitas siswa
selama penerapan metode belajar. Dari data observasi siklus I
menunjukkan bahwa siswa yang menunjukkan sikap positif terhadap
proses pembelajaran dengan kategori tinggi sekitar 68,57% dari
jumlah keseluruhan siswa. Sedangkan siswa yang menunjukkan sikap
positif terhadap proses pembelajaran dengan kategori sedang sekitar
31,42% dari keseluruhan siswa. Pada observasi siklus II menunjukkan
respon siswa terhadap pembelajaran meningkat. Pada siklus II, kirakira 74,28% dari jumlah kseluruhan kelas XC menunjukkan sikap
positif terhadap proses pembelajaran dengan kategori tinggi.
Sedangkan yang menunjukkan sikap positif

terhadap proses
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pembelajaran dengan kategori sedang

sekitar 25,71% dari

keseluruhan siswa.
Hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas siswa kelas XC
selama penerapan Pembelajaran Koopertaif Jigsaw cukup tinggi. Pada
siklus I, aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru sangat
terlihat

jelas dari ke ingin tahuan mereka terhadap materi yang

disampaikan.

Siswa aktif bertanya dan membaca buku yang

dipergunakan dalam pembelajaran tersebut. Pada saat diskusi siswa
aktif mengerjakan tugas yang diberikan. Observasi siklus II
menunjukkan aktivitas siswa selama melakukan diskusi pengamatan
langsung jauh lebih baik daripada siklus I. siswa menjadi antusias dan
senang dengan proses pembelajaran yang dilakukan.
3) Wawancara
Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada
dasarnya penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw sudah
dapat diterapkan dengan baik di kelas XC. Menurut kutipan hasil
wawancara siswa kelas XC, mereka menyatakan bahwa, “metode
pembelajaran Jigsaw membantu pemahaman saya dalam pelajaran
karena

jarang

digunakan

dan

menarik”.

Penerapan

metode

pembelajaran ini membantu siswa dalam memahami materi pelajaran
sehingga

mengaktifkan

siswa

dalam

proses

pembelajaran.

Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw dengan media pengamatan
lingkungan menarik minat belajar karena bersifat menyenangkan dan
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tidak membosankan serta dapat membantu dalam memahami materi
yang disampaikan. Kesulitan yang dihadapi pada umumnya berupa
penyampaian materi yang terlalu sulit sehingga siswa kurang paham
dengan materi yang disampaikan dan perlu mengulangi lagi.
D. Pembahasan
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kelas XC SMA Pangudi
Luhur Sedayu menunjukkan bahwa, pengaruh model Pembelajaran Kooperatif
Metode Jigsaw yang diterapkan berpengaruh positif terhadap perkembangan anak.
Terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar pada setiap siklusnya. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :
1. Peningkatan Hasil Belajar Siswa
Pre-test yang dilakukan sebelum siklus I menunjukkan hasil dari 35 siswa
kelas XC, terdapat 4 siswa atau 11,42% yang tuntas belajar dan 31 siswa
tidak tuntas belajar dengan batas minimal 7,0. Rata-rata nilai Pre-test awal
cukup rendah yaitu 50,14. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada siklus
I, terdapat 18 atau 51,42% siswa yang tuntas belajar. Hasil tes akhir siklus I
semakin membaik bahwa penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Rata-rata nilai pos-test siklus I
adalah 64,85. Sedangkan pada siklus II, peningkatan hasil belajar siswa
cukup signifikan yaitu 27 siswa atau 77,14% yang tuntas belajar. Rata-rata
nilai pos-test siklus II adalah 71,42. Dari hasil belajar yang diperoleh siklus I
dan siklus II, target yang diinginkan setiap siklusnya sudah tercapai yaitu
pada siklus I 50% sedangkan pada siklus II 70%
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Hasil belajar siswa diuji dengan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan
pada nilai Pos-tes siklus I dan pos-test siklus II. Dari hasil uji normalitas
menunjukkan data itu normal yang artinya tidak ada perbedaan yang
mencolok untuk nilai yang diperoleh setiap siklusnya. Hasil belajar juga
dianalisis menggunakan bantuan SPSS 16 for Windows untuk menghitung
data statistika. Hasil analisis pre-test dengan pos-test 1 menunjukkan t hitung
(7,406) > t tabel (34; 0.05) adalah 2,042 sehingga signifikan yang artinya
metode yang diterapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus I.
Sedangkan untuk hasil analisis pos-test 1 dengan pos-test II t hitung (2,793) >
t tabel (34; 0.05) adalah 2,042. Jadi kenaikan nilai hasil tes pos tes 1 dengan
pos tes II signifikan yang artinya metode yang diterapkan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus II.
2. Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
Dari hasil kuisioner yang diberikan pada setiap siklusnya menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan. Pemberian kuisioner awal menunjukan
jumlah siswa yang mempunyai sikap atau minat dengan kategori tinggi
terhadap belajar Biologi sebanyak 23 siswa atau 65,71% pada kuisioner awal
yang diberikan, sedangkan sebanyak 12 siswa atau 34,28% mempunyai minat
atau sikap dengan kategori sedang.
Pada siklus I menunjukkan jumlah siswa yang mempunyai sikap dan minat
dengan kategori tinggi terhadap belajar Biologi sebanyak 27 siswa atau
77,14% pada kuisioner siklus I, sedangkan sebanyak 8 siswa atau 22,85%
mempunyai minat atau sikap dengan kategori sedang. Sedangkan pada siklus
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II menunjukkan jumlah siswa yang mempunyai sikap atau minat dengan
kategori tinggi terhadap belajar Biologi sebanyak 28 siswa atau 80%,
sedangkan sebanyak 7 siswa atau 20% mempunyai minat atau sikap dengan
kategori sedang. Terjadi peningkatan sikap dan minat belajar Biologi siswa di
siklus II.
Dari data yang diperoleh pada setiap siklusnya, rata-rata siswa kelas XC
dapat dikategorikan memiliki sikap dan minat yang cukup tinggi terhadap
belajar Biologi. Hal ini di buktikan dari presentase kategori yang diperoleh
siswa. Tidak ada satu orang siswa pun yang memiliki kategori rendah
terhadap sikap dan minat belajar Biologi. Hal ini di dukung dari aktivitas
siswa selama proses pembelajaran yang menunjukan perilaku positif seperti
keaktifan anak dalam berdiskusi yang mampu bekerjasama menyelelesaikan
tugas dengan baik. Dengan demikian model Pembelajaran Kooperatif Metode
Jigsaw memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan motivasi dan
hasil belajar siswa.
Dari keseluruhan hasil penelitian yang sudah dilakukan di kelas XC SMA
Pangudi Luhur Sedayu pada materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan,
model

Pembelajaran

Kooperatif

Metode

Jigsaw

membantu

dalam

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Metode yang diterapkan
cukup memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan motivasi dan
hasil belajar siswa karena memiliki keunggulan-keunggulan dalam proses
pembelajarannya.

Hal

ini

sesuai

dengan

pendapat

Syarif

Fauzan

(syariffauzan.blogspot.com) dan Abdul Azis (azisgr.blogspot.com) mengenai
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model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw yang memiliki keunggulan di
dalam proses pembelajarannya. Keunggulan tersebut adalah :
1. Mengembangkan hubungan antar pribadi positif diantara siswa
yang memiliki kemampuan belajar berbeda.
2. Menerapkan bimbingan sesama teman.
3. Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi.
4. Memperbaiki kehadiran dan keaktifan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
5. Meningkatkan motivasi belajar.
6. Meningkatkan

rasa

tanggung

jawab

siswa

terhadap

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain.
7. Melatih siswa untuk berdiskusi didalam membantu memahami
materi dengan teman satu kelompok maupun satu kelas.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMA Pangudi Luhur Sedayu
kelas XC pada materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan dapat disimpulkan
:
1. Melalui

model

Pembelajaran

Kooperatif

Metode

Jigsaw

dapat

meningkatkan motivasi belajar siswa. Presentase motivasi siswa pada
kuisoner awal adalah 65,71% meningkat pada siklus I menjadi 77,14%
dan meningkat pada siklus II menjadi 80%.
2.

Melalui

model

Pembelajaran

Kooperatif

Metode

Jigsaw

dapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada nilai Pre-test
awal dengan rata-rata 50,14 meningkat pada Pos-Test I siklus I meningkat
menjadi 64,85 dan meningkat pada nilai Pos-test II siklus II menjadi 71,42 .
B. SARAN
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dapat
dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Pembagian kelompok. Hendaknya kelompok dibagi berdasarkan
kemampuan yang heterogen, dari yang berkemampuan tinggi, sedang,
rendah.
2. Instrumen pembelajaran dan instrumen pengambilan data pada
penelitian ini perlu adanya perbaikan lebih lanjut karena masih kurang
baik untuk diterapkan dalam metode Jigsaw.
82

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83

3. Penerapan

Model

Pembelajaran

Kooperatif

Metode

Jigsaw

membutuhkan perencanaan yang baik agar di dalam pelaksanaannya
dapat berjalan dengan lancar. Harus disesuaikan denagn materi yang
tepat apabila menggunakan metode ini.
4. Bagi peneliti, hendaknya dapat mempersiapkan perencanaan penelitian
dengan baik sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan
baik.
5. Untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode Jigsaw,
guru harus dapat selalu mengawasi dan mengontrol setiap siswa agar
siswa dalam melakukan diskusi dengan baik.
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SILABUS

Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/Program

:X

Semester

: II

Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia
dalam keseimbangan ekosistem.
Kompetensi Dasar

: 4.3 Mengkaitkan hubungan kegiatan manusia dengan masalah perusakan dan pemeliharaan lingkungan.

Alokasi Waktu

: 6 JP

Kompetensi
dasar

Materi
Pelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

4.3
Mengkaitkan
hubungan
kegiatan
manusia
dengan
masalah
perusakan
dan

 Perubahan
lingkungan
mempengar
uhi berbagai
aspek
kehidupan.
Perubahan
yang terjadi
pada
lingkungan

 Melakukan
kegiatan
pengamatan
dengan
media
gambar
serta
pengamatan
langsung
yang

 Menjelaskan
beberapa

Keterangan

Tatap Muka

 Melakukan
pengamatan
dampak dari
gambar langsung
perusakan
tentang
perubahan
lingkungan
lingkungan dan
yang
pencemaran
lingkungan

Penilaian

Alokasi Sumber/Bahan/
waktu
Alat
(menit)

Jenis Penilaian
6x45
menit
 Tugas kelompok
 Tes tertulis
 Performa/keterlibat
an dalam diskusi
Bentuk Penilaian
 Produk :soal tes
lisan, unjuk kerja,
pengamatan sikap,

 Sumber : D.A
Pratiwi,dkk.
2004. Buku
Penuntun
BIOLOGI
SMA kelas X
Jakarta :
Erlangga hal.
252-258.
 Slamet
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pemeliharaan
lingkungan.

menyebabka
n adanya
gangguan
terhadap
keseimbang
an karena
sebagaian
dari
komponen
lingkungan
menjadi
berkurang
fungsingnya
. Perubahan
lingkungan
dapat terjadi
karena
campur
tangan
manusia dan
dapat pula
secara
alami.
Dampak
dari
perubahann
ya belum
tentu sama,
namun
akhirnya
manusia
juga yang

berkaitan
dengan
perubahan
lingkungan
dan
pencemran
lingkungan
 Diskusi
tentang
penyebab
perubahan
lingkungan
dan
pencemaran
lingkungan
 Menggali
informasi
dari
berbagai
sumber
informasi
tentang
dampakdampak
perubahan
lingkungan
dan
pencemaran
lingkungan

disebabkan
oleh pengaruh
manusia
 Mendeskripsik
an

definisi

limbah beserta
contohnya
 Menjelaskan
cara
pengolahan
limbah
 Menjelaskan
definisi
Keseimbangan
Lingkungan
 Menjelaskan
karakteristik
Pencemaran
Air
 Menjelaskan
karakteristik

 Berdiskusi
mengenai
perubahan
lingkungan dan
pencemaran
lingkungan.
 Secara
berkelompok
menyimpulkan
penyebab
perubahan
lingkungan dan
pencemaran
lingkungan

pilihan ganda dan
soal uraian

Prwiroharton
o. 2003.
Sains
Biologi.
Yogyakarta.
Bumi
Aksara.
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mesti
memikul
serta
mengatasiny
a.
 Pencemaran
lingkungan
(polusi)
telah
menjadi
masalah
manusia
selama
bertahuntahu.
Pencemaran
lingkungan
adalah
masuknya
substansisubstansi
berbahaya
ke dalam
lingkungan
sehingga
kualitas
lingkungan
menjadi
berkurang
atau
fungsinya
tidak sesuai

Pencemaran
Tanah
 Menjelaskan
karakteristik
Pencemaran
Udara
 Menjelaskan
karakteristik
Pencemaran
Suara
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dengan
peruntukann
ya.
Berdasarkan
tempat
terjadinnya,
pencemaran
lingkungan
dikelompok
kan atas
pencemaran
udara, air,
dan tanah.
 Pengertian
polusi suara.
Polusi suara
merupakan
suara bising
yang
disebabkan
oleh suara
bising
kendaraan
bermotor,
kapal
terbang,
deru mesin
pabbrik,
radio/tape
recorder
yang
berbunyi
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keras
sehingga
menggangg
u
pendengaran
.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP SIKLUS I )
Satuan Pendidikan

: SMA

Nama sekolah

: SMA Pangudi Luhur Sedayu

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

:X

Semester/Tahun Ajaran

: Genap/ 2011-2012

Alokasi Waktu

: 3x45 menit (2x pertemuan)

A. Standar kompetensi
4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi
dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem.
B. Kompetensi dasar
4.3.Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah
perusakan dan pelestarian lingkungan.
C. Indikator pencapaian kompetensi
Kognitif produk
1. Menjelaskan beberapa dampak dari perusakan lingkungan yang
disebabkan oleh pengaruh manusia
2. Mendeskripsikan definisi limbah beserta contohnya
3. Menjelaskan cara pengolahan limbah
Kognitif proses
Mengkomunikasikan konsep perubahan lingkungan secara kritis
Psikomotor
Melakukan presentasi kelompok setelah berdiskusi kelompok
Afektif
Memiliki rasa senang dan tertarik , serta peduli lingkungan
D. Tujuan pembelajaran
Kognitif Produk
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1. Siswa dapat menjelaskan dampak dari perusakan lingkungan yang
disebabkan oleh pengaruh manusia
2. Siswa dapat mendeskripsikan definisi limbah beserta contohya
3. Siswa dapat menjelaskan cara pengolahan limbah
Kognitif proses
Melalui

diskusi,

siswa

mampu

Mengkomunikasikan

konsep

perubahan lingkungan secara kritis
Psikomotor
Dengan presentasi, siswa mampu menjelaskan konsep perubahan
lingkungan
Afektif
Selama mengikuti pembelajaran, siswa memiliki rasa senang dan
tertarik , serta peduli lingkungan
E. Materi ajar
Perubahan Lingkungan
Terputusnya

sebagian

rantai

makanan

pada

suatu

ekosistem

menyebabkan terjadinya daur materi dan aliran energi. Selanjutnya, akan
diikuti keguncangan terhadap keseimbangan lingkungan. Berubahnya
keseimbangan akan mengakibatkan berbagai dampak, berikut contoh
beberapa dampak dari perusakan lingkungan yang disebabkan pengaruh
manusia.
1. Pembabatan Hutan
Dampak pembakaran hutan terhadap lingkungan bergantung pada
beberapa hal, seperti luasnya hutan yang terbakar serta populasi
tumbuhan yang tersisa. Bila hutan yang terbakar itu berskala besar
dan menghanguskan semua yang ada di hutan tersebut, dampaknya
terhadap lingkungan akan besar pula. Dengan melakukan pembakaran
hutan, berarti akan membunuh semua komponen biotik yang ada.
Berarti hilanglah sebagian plasma nutfah. Produsen, konsumen,
maupun mikroba akan punah. Berbagai jenis hewan yang sempat
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berimigrasi mungkin akan pindah ke ekosistem lain yang sesuai. Bila
produsen ikut punah terbakar dengan bijinya, konsumen dan mikroba
akan pupus karena ikut mati terbakar.
Pembakaran hutan akan berdampak besar terhadap tata air tanah dan
kelangsungan

daur

hirologi

tersebut.

Rusaknya

hutan

akan

menyebabakan humus akan cepat hilang.
2. Penggunaan Pestisida
Pestisida adalah bahan kimia yang biasa dipergunakan untuk
memberantas hama. Salah satu sifat pestisida adalah sulit terurai,
tetapi mudah laru dalam lemak dan jaringan lemak. Cotoh pestisida
yang memiliki sifat-sifat diatas adalah DDT. Di dalam suatu
ekosistem yang telah tercemar DDT, DDT akan berpindah dari
komponen abiotik ke tanaman. Selanjutnya akan berpindah dari
orgnisme ke organisme yang lain melalui jalur rantai makanan. Makin
tinggi taraf trofi suatu organisme, makin tinggi pula kadar DDT di
dalam tubuhnya. Untuk meningkatkan kesejahteraannya, manusia
melakukan berbagai usaha guna meningkatkan produksi pertanian,
diantaranya intensifikasi pertanian
3. Penyederhanaan Ekosistem
Untuk meningkatkan produksi pertanian, manusia melakukan
intensifikasi pertanian. Salah satu usaha yang dikembangkan adalah
penggunaan bibit unggul. Untuk dapat menghasilkan produksi tinggi,
pengembanggan bibit unggul harus dibudidayakan dengan sitem
monokultur. Monokultur adalah membudidayakan tanaman sespesies
pada suatu lahan tertentu. Hal ini sesuai dengan paradigma dominan
tentang produksi yang menyatakan bahwa harus ada keseragaman dan
monokultur.

Ini

berarti

keanekaragaman

berlawanan

dengan

produktivitas. Pemuliaan tanaman, yang diikuti budidaya tanaman
sitem monokultur akan mengakibatkan terjadinya penyederhanaan
keanekaragaman hayati. Dampak selanjutnya akan diikuti terjadinya
penyerderhanaan ekosistem. Akibat selajutnya terjadilah peubahan
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pola daur materi dan energi. Hal ini terjadi karena intensifikasi
cenderung memebntuk ekosistem yang monokultur. Monokultur,
secara ekologis bersifat ringkih. Monokultur cenderung mengundang
hama dan penyakit.
Limbah dan pengolahannya
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik
industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada suatu
saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak
memiliki nilai ekonomis dan dapat menganggu ekosistem lingkungan
tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat digolongkan
menjadi 4 bagian :
1. Limbah cair
2. Limbah padat
3. Limbah gas
4. Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)
Pengolahan Limbah
Dalam pengolahannya, setiap badan usaha atau rumah tangga akan dapat
menerapkan konsep ekoefisiensi yang meliputi : (a) reduce, yaitu upaya
mengurangi limbah yang dihasilkan dengan cara meminimumkan
penggunaan bahan baku air dan energi per unit produk; (b) recycle, yaitu
upaya mengurangi limbah dengan cara mendaur ulang limbah tersebut; (c)
reuse, yaitu upaya mengurangi limbah dengan cara menggunakan kembali
limbah yang dihasilkan.
a. Pengolahan limbah cair
Teknik-teknik

pengolahan

air

buangan

yang

telah

dikembangkan tersebut secara umum terbagi menjadi 3 metode
pengolahan yaitu, pengolahan secara fisika, kimia dan biologi.
1. Pengolahan secara Fisika
Pada umumnya, sebalum dilakukan pengolahan lanjutan
terhadap aira buangan, diinginkan agar bahan-bahan
tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap
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atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu.
Penyaringan merupakan cara yang efisien dan murah untuk
menyisihkan bahantersuspensi yang berukuran besar.
2. Pengolahan secara kimia
Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan
untuk menghilangkan partikel-partikael yang tidak mudah
mengendap dengan membubuhkan bahan kimia tertentu
yang diperlukan.
3. Pengolahan secara Biologi
Setelah proses pengolahan secara fisika dan kimia akirnya
air bungan hanya mengandung bahan organik saja, tetapi,
apabila kandungan bahan organik masih tinggi, maka akan
membahayakan perairan tersebut dibuang. Cara plaing
mudah untuk menghilangkan tersebut adalah dengan
prinsip biologi yaitu dengan memanfaatkan berbagai
mikroorganisme tertentu yang dapat mendegradasi atau
menguraikan bahan-bahan tersebut.
b. Pengolahan limbah padat
Limbah-limbah padat seperti potngan kertas, karton, kardus,
gabus, busa, plastik, sisa-sisa sayuran, daging dll dapat diolah
dengan menggunakan salah satu dari tiga konsep ekoefiensi.
Misalnya, plastik bekas yang didapat ketika membeli barang
dari toko dapat kita mamfaatkan untuk membungkus barangbarang dirumah atau dipakai utuk menampung sampah.
c. Pengolahan limbah gas
Limbah-limbah gas seperti CO, CO2, SO, NO2 dan hidrogen
serta CFC dapat dikurangi jumlah atau kandungannya di udara
dengan cara mengurangi penggunaan alat-alat yang dapat
menghasilkan senyawa tersebut
d. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
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Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah setiap limbah
yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracung yang
karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan
ataumencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan
kesehatan manusia. Yang termasuk dalam limbah B3 adalah
bahan-bahan yang mengandung krom, hidrogen piroksida,
asam sulfat, merkuri dan raksa. Industri-industri seperti tekstil,
otomotif, baterai, pertambangan, dan cat banyak menggunakan
bahan-bahan

didalamnya

terkandung

senyawa-senyawa

berbahaya dan beracung sehingga industri tersebut diwajibkan
untuk memiliki sistem dan sarana pengolahan limbah B3.
Daur ulang sampah
Untuk mengurangi dampak dari sampah dilakukan dengan proses daur
ulang dengan cara memisahkan sampah organik dan non organik mulai
dari rumah. Selain itu, juga bisa dengan mengolah sampah, baik organik
maupun non organik, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya
dengan membuat pupuk kompos. Sampah tidak hanya bisa dibuat menjadi
kompos atau pupuk padat. Samaph juga bias dibuat sebagai pupuk cair
yang memiliki banyak manfaat.
F. Model dan Metode pembelajaran
1. Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif Jigsaw
2. Metode Pembelajaran : Diskusi Kelompok, tanya jawab, Ceramah
G. Kegiatan pembelajaran
Pertemuan I

No.
1

Kegiatan

Alokasi
waktu

Keterangan

Pendahuluan :
 Menyampaikan salam pembuka
 Mengabsen siswa

10
menit

TM
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No.

Alokasi

Kegiatan

waktu

Keterangan

 Menyampaikan materi yang akan dibahas
dan rencana kegiatannya
 Menyampaikan tujuan pembelajaran
Apersepsi : melakukan tanya jawab pada
siswa dengan menanyakan “apakah yang
kalian

ketahui

tentang

Perubahan

Lingkungan ?”
 Pretest Pilihan Ganda
2

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Mengajak siswa menemukan faktor-faktor
penyebab Perubahan Lingkungan dengan
bantuan

buku

“Sebutkan

dampak

Perubahan Lingkungan?”
TM
Elaborasi


Guru menyampaikan aturan proses
pembelajaran yang akan dilaksanakan
menggunakan

model

pembelajaran

Kooperatif Jigsaw


Mengorganisasikan
kelompok

asal

siswa
dan

dalam

membaginya

masing-masing terdiri dari 5 siswa.
Pembagian kelompok ini, berdasarkan
kelompok yang sudah ditentukan guru
sebelum dilakukan siklus I.


Mengajak siswa untuk
LKS

dengan

mengerjakan

panduan

gambar

70
menit
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No.

Alokasi

Kegiatan
tentang”Perubahan
Pengolahan

waktu
linkungan

limbah”

Keterangan

dan
dan

mendiskusikannya dalam kelompok
ahli dengan senang, tertarik, serta
peduli lingkungan.


Siswa yang berada dalam kelompok
ahli kembali ke kelompok asal untuk
mengajar

anggota

lain

mengenai

materi yang telah dipelajari dalam
kelompok ahli.


Tiap kelompok merumuskan hasil
kelompok.

Konfirmasi
 Siswa

diminta

menanggapi

mengenai

pembelajaran yang telah dilakukan
 Membuat kesimpulan hasil diskusi
 Melakukan persiapan kelompok untuk
materi yang akan dipresentasikan pada
pertemuan berikutnya

3

Penutup
 Membuat kesimpulan pembelajaran
dengan melibatkan siswa
 Melakukan refleksi pembelajaran dengan
melibatkan siswa
 Salam penutup dan doa pulang

10
menit

TT
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Pertemuan II

No.
1

Alokasi

Kegiatan

waktu

Keterangan

Pendahuluan :
 Menyampaikan salam pembuka
 Mengabsen siswa
 Menyampaikan materi yang akan dibahas

10
menit

dan rencana kegiatannya

TM

 Menyampaikan tujuan pembelajaran
 Apersepsi “ Apa yang kalian ketahui
menganai Limbah?”
2.

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Mengajak siswa untuk mempelajari materi
yang

akan

di

bahas

yaitu

dengan

mengingatkan kembali mengenai materi
yang

diajarkan

pada

pertemuan

sebalumnya dan mencoba mengkaitkan
materi saat tindakan siklus I pertemuan II.
Elaborasi
 Mengajak siswa untuk masuk ke dalam
kelompok asal masing-masing
 Kelompok melakukan persiapan materi
yang akan dipresentasikan.
 Melakukan

pembahasan

hasil

diskusi

dengan cara presentasi

Konfirmasi
 Membuat kesimpulan hasil diskusi
 Pengisian Kuisioner akhir siklus I

25
menit

TM
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 Melakukan tanya jawab (post-test siklus
I)

untuk

mengetahui

ketercapaian

indikator pembelajaran

3.

Penutup
1. Membuat kesimpulan pembelajaran dengan
melibatkan siswa
2. Melakukan refleksi pembelajaran dengan
melibatkan siswa.

10
menit

TT

3. Menyampaikan tugas kepada siswa
mempelajari materi pada pertemuan
selanjutnya
H. Alat belajar/Sumber acuan
Alat : Spidol/White Board, LKS
Sumber : D.A Pratiwi,dkk. 2004. Buku Penuntun BIOLOGI SMA kelas X
Jakarta : Erlangga hal. 252-258.
Slamet Prwirohartono. 2003. Sains Biologi. Yogyakarta. Bumi Aksara
I. Penilaian
1. Jenis Penilaian
a. Tes : Tes Tertulis
b. Non Tes : observasi dan kuisioner
2. Bentuk Instrumen
a. Pilihan Ganda
b. Lembar observasi
c. Lembar kuisioner
Yogyakarta, Mei 2012
Dosen Pembimbing

Guru Mata Pelajaran

Luisa Diana Handoyo M.Si.

Y. Eni Purwaningsih

S.Si

No. 611834
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP SIKLUS II )
Satuan Pendidikan

: SMA

Nama sekolah

: SMA Pangudi Luhur Sedayu

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

:X

Semester/Tahun Ajaran

: Genap/ 2011-2012

Alokasi Waktu

: 3x45 menit (2x pertemuan)

A. Standar kompetensi
4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi
dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem.
B. Kompetensi dasar
4.3.Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah
perusakan dan pelestarian lingkungan.
C. Indikator pencapaian kompetensi
Kognitif Produk
1. Menjelaskan definisi Keseimbangan Lingkungan
2. Menjelaskan karakteristik Pencemaran Air
3. Menjelaskan karakteristik Pencemaran Tanah
4. Menjelaskan karakteristik Pencemaran Udara
5. Menjelaskan karakteristik Pencemaran Suara
Kognitif Proses
Mengkomunikasikan konsep pencemaran lingkungan secara kritis
Psikomotor
Melakukan diskusi pengamatan langsung dan mempresentasikannya
Afektif
Memiliki rasa senang dan tertarik , serta peduli lingkungan
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D. Tujuan pembelajaran
Kognitif Produk
1.

Siswa dapat menjelaskan definisi Keseimbangan Lingkungan

2.

Siswa dapat menjelaskan karakteristik Pencemaran Air

3.

Siswa dapat menjelaskan karakteristik Pencemaran Tanah

4.

Siswa dapat menjelaskan karakteristik Pencemaran Udara

5.

Siswa dapat menjelaskan karakteristik Pencemaran Suara

Kognitif Proses
Melauli diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan konsep pencemaran
lingkungan secara kritis
Psikomotorik
Melalui diskusi pengamtan langsung, siswa mampu menjelaskan konsep
pencemaran lingkungan
Afektif
Selama mengikuti pembelajaran, siswa memiliki rasa senang dan tertarik ,
serta peduli lingkungan
E. Materi ajar
Pencemaran Lingkungan
Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar organisme. Lingkungan
terdiri atas semua benda mati dan makluk hidup lain yang terdapat di sekitar
organisme tersebut. Lingkungan yang sesuai akan mampu menunjang kehidupan
organisme yang ada pada ekosistem. Proses ekosistem akan terus berjalan dengan
teratur. Daur materi, aliran energi, dan produktuvitas lingkungan akan terus
terjamin. Kondisi ini akan terus bertahan manakala komponen-komponen
ekosistem berada dalam keadaan seimbang.
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A. Keseimbangan Lingkungan
Di dalam suatu ekosistem senantiasa terjadi berbagai dinamika kehidupan,
seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, produktivitas, daur materi,
aliran energi, piramida makanan, dan lain-lain. Semua dinamika
memungkinkan proses kehidupan terus berlangsung dan berkesinabungan.
Dinamika itu jiga menunjukkan bahwa antar komponen ekosistem
senantiasa terjadi interaksi. Pada hakikatnya, semua komponen biotik
merupakan sumber makanan bagi komponen biotik lainnya. Hubungan
materi dan energi akan mengikat organisme yang satu dengan yang
lainnya dalam suatu sistem yang terpadu. Akibat adanya interaksi yang
saling membutuhkan maka tidak akan ada satu pun komponen biotik yang
populasinya bertambah terlalu cepat, sedangkan yang lainnya berkurang.
Hal ini sangat dimungkinkan, karena pada hakikatnya setiap komponen
akan menjadi pendukung pertumbuhan populasi komponen biotik,
sekaligus sebagai pengontrol pertumbuhan populasi komponen biotik
lainnya. Dengan demikian, dalam suatu ekosistem senantiasa terjadi
fluktuasi atau grafik naik turun secara teratur. Proses itu akan terus
berjalan secara berksesinambungan dan tanpa menimbulkan guncanagan
ekosistem. Hal ini akan terjadi selama lingkungan tersebut berada dalam
keadaan seimbang. Pada lingkungan yang berada dalam keadaan
keseimbangan tidak akan terjadi peningkatan populasi komponen biotik
tertentu secara mencolok.
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B. Pencemaran Lingkungan
1. Pencemaran Air
Air merupakan komponen abiotik yang mutlak diperlukan oleh semua
kehidupan, termasuk manusia. Belakangan ini cadangan air di
lingkungan kita yang mememnuhi syarat kesehatan semakin menipis
karena pencemaran terhadap air. Sumber pencemaran itu dapat berasal
dari limbah industri, limbah rumah tangga, pasar, pertanian,
pertambangan

dll.

Bahan

organik

yang

mencemari

perairan,

pengurainnya memerlukan banyak oksigen. Hal ini akan berpengaruh
terhadap populasi fauna air, karean hewan air akan hidup dan
berkembang pada air yang cukup oksigen. Di samping itu bila
penguraian zat tercemar tersebut tidak sempurna, warna air akan
berubah menjadi hitam, kotor serta berbau tidak enak. Namun
demikian, akibat pembusukan bahan organik tersebut menyebabkan
peraiiran menjadi subur. Keadaan ini menyebabkan berbagai jenis
tumbuhan seperti ganggang dan eceng gondok dan tumbuhan air
alainnya tumbuh amat cepat. Dengan demikain terjadi pemusatan zat
pada tumbuhan tertentu. Pemusatan zat pada satu jenis tumbuhan
disebut eutrofikasi.
2. Pencemaran tanah
Bahan pencemar tanah berasal dari limbah pabrik, limbah rumah
tangga, rongsokan kendaraan dan sampah-sampah buangan organisme
yang hidup dibawahnya.
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3. Pencemaran udara
Polusi udara terjadi bila ada penambahan komponen udara, bahan
kimia baru di udara yang keberadaanya membahayakan kehidupan
organisme. Polutan yang mencemari udara umumnya berasal dari
pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna olem mesin-mesin
pabrik, pembangkit listrik, maupun kendaraan bermotor. Bila CO2
berkondensasi dengan titik uap air serta jasad renik di udara,
terbentuklah awan. Awan ini mempunyai sifat seperti kaca, yaitu dapat
ditembus energi cahaya, tetapi menahan energi panas. Akibatnya,
energi cahaya matahari sampai ke bumi ketika dipantukannya ke
atmosfer akan tertahan oleh awan. Hal ini menyebabkan peningkatan
suhu atmosfer bumi. Peristiwa ini disebut efek rumah kaca. Gas oksida
belerang dan oksida nitrogen bila bereaksi dengan air akan membentuk
pernsenyawaan sulfat dan nitrat yang bersifa asam, sehingga dapat
menimbulkan hujan asam.

F. Model dan Metode pembelajaran
1. Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif Jigsaw
2. Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok, tanya jawab, Ceramah
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G. Kegiatan pembelajaran
Pertemuan I

No.
1

Alokasi

Kegiatan

waktu

Keterangan

Pendahuluan :
 Menyampaikan salam pembuka
 Mengabsen siswa
 Menyampaikan materi yang akan dibahas
10

dan rencana kegiatannya
 Menyampaikan tujuan pembelajaran

menit

TM

Apersepsi : melakukan tanya jawab pada
siswa dengan menanyakan “apakah yang
kalian ketahui

tentang Keseimbangan

Lingkungan ?”
2

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Mengajak siswa menemukan faktor-faktor
penyebab Pencemaran Lingkungan dengan

TM

bantuan buku “ Sebutkan macam-macam
pencemaran Lingkungan?”
Elaborasi


Mengorganisasikan
kelompok

asal

siswa
dan

dalam

membaginya

masing-masing terdiri dari 5 siswa.
Pada siklus ke II, anggota kelompok
berbeda dengan siklus I.


Mengajak siswa untuk
LKS

tentang

Lingkungan

mengerjakan
”Keseimbangan

dan

Pencemaran

Lingkungan” dan mendiskusikannya

70
menit
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No.

Alokasi

Kegiatan

waktu

Keterangan

dalam kelompok ahli dengan rasa
senang,

tertarik,

lingkungan

dan

dengan

peduli

pengamatan

langsung dilingkungan .


Siswa kembali ke dalam kelas dan
berkumpul ke kelompok asal untuk
mengajar

anggota

lain

mengenai

materi yang telah dipelajari dalam
kelompok ahli.


Tiap kelompok merumuskan hasil
kelompok.

Konfirmasi
 Siswa

diminta

menanggapi

mengenai

materi pembelajaran yang telah dilakukan.
 Membuat kesimpulan hasil diskusi
 Melakukan persiapan kelompok untuk
materi yang akan dipresentasikan pada
pertemuan berikutnya

3

Penutup
 Membuat kesimpulan pembelajaran
dengan melibatkan siswa.
 Melakukan refleksi pembelajaran dengan
melibatkan siswa.
 Salam penutup dan doa pulang

10
menit

TT
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Pertemuan II

No.
1

Alokasi

Kegiatan

waktu

Keterangan

Pendahuluan :
 Menyampaikan salam pembuka
 Mengabsen siswa
 Menyampaikan materi yang akan dibahas
dan rencana kegiatannya
 Menyampaikan tujuan pembelajaran

10
menit

TM

 Apersepsi “ Apa yang kalian ketahui
tentang

dampak

Pencemaran

Lingkungan?”
2.

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Mengajak siswa untuk mempelajari materi
yang akan di bahas “ Sebutkan polutan
dari pencemaran Lingkungan (Pencemaran
air, tanah, udara dan suara)?”
Elaborasi
 Mengajak siswa untuk masuk ke dalam
kelompok asal masing-masing

25

 Melakukan pembahasan hasil diskusi.
 Presentasi hasil diskusi (dipilih secara
acak-merata)

Konfirmasi
 Membuat kesimpulan hasil diskusi
 Pengisian Kuisioner siklus II
 Melakukan tanya jawab (post-test siklus
II)

untuk

mengetahui

ketercapaian

menit

TM
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indikator pembelajaran

3.

Penutup
1. Membuat kesimpulan pembelajaran dengan
melibatkan siswa
2. Melakukan refleksi pembelajaran dengan

10
menit

TT

melibatkan siswa.
3. memberikan penghargaan bagi kelompok
H. Alat belajar/Sumber acuan
Alat : Spidol/White Board, LKS
Sumber : D.A Pratiwi,dkk. 2004. Buku Penuntun BIOLOGI SMA kelas X
Jakarta : Erlangga hal. 252-258.
Slamet Prwirohartono. 2003. Sains Biologi. Yogyakarta. Bumi Aksara
I. Penilaian
3. Jenis Penilaian
a. Tes : Tes Tertulis
b. Non Tes : observasi dan kuisioner
4. Bentuk Instrumen
a. Pilihan Ganda
b. Lembar observasi
c. Lembar kuisioner

Yogyakarta, Mei 2012
Dosen Pembimbing

Guru Mata Pelajaran

Luisa Diana Handoyo M.Si.

Y. Eni Purwaningsih

S.Si

No. 611834
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LEMBAR KERJA SISWA
Judul : Perubahan Lingkungan dan Pengolahan limbah
A. Tujuan
Mengenal beberapa dampak Perubahan Lingkungan
B. Alat dan Bahan
Gambar dan Kertas kerja mengenai beberapa dampak Perubahan
Lingkungan cara pengolahan limbah dalam kehidupan.
C. Cara Kerja
1. Masuklah ke dalam kelompok asal yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan
3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengerjakan satu
bagian materi yang diberikan
4. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik yang sama
berkumpul dan berdiskusi atau mengerjakan tugas tersebut. Kelompok
ini disbut kelompok ahli
5. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan
mengajarkan apa yang telah dipelajari di dalam kelompok ahlinya
untuk diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri.
6. Pakailah buku LKS Biologi kelas X sebagai acuan!
7. Jawablah pada lembar yang telah disediakan!
8. Presentasikan hasil diskusimu!
D. Soal diskusi
Pengundulan hutan

Gb. 1

Gb.2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Lampiran 3

111

1. Perhatikan gambar 1 dan 2. Deskripsikan mengenai gambar 1 dan 2!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan gambar 1 dan 2!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
3. Sebutkan dampak dari pembakaran hutan!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
4. Diskusikan dengan teman-temanmu , apa yang harus dilakukan
manusia agar lahan bekas hutan tidak mengalami erosi?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
Kesimpulan :
Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil mengenai Pengudulan Hutan
?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA
Judul : Perubahan Lingkungan dan Pengolahan limbah
A. Tujuan
Mengenal beberapa dampak Perubahan Lingkungan
B. Alat dan Bahan
Gambar dan Kertas kerja mengenai beberapa dampak Perubahan
Lingkungan cara pengolahan limbah dalam kehidupan.
C. Cara Kerja
1. Masuklah ke dalam kelompok asal yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan
3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengerjakan satu
bagian materi yang diberikan
4. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik yang sama
berkumpul dan berdiskusi atau mengerjakan tugas tersebut. Kelompok
ini disbut kelompok ahli
5. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan
mengajarkan apa yang telah dipelajari di dalam kelompok ahlinya
untuk diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri.
6. Pakailah buku LKS Biologi kelas X sebagai acuan!
7. Jawablah pada lembar yang telah disediakan!
8. Presentasikan hasil diskusimu!
D. Soal diskusi
Penggunaan Pestisida

Gb. 1

Gb. 2

Gb.3
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1. Perhatikan Gb. 1, 2 dan 3! Deskripsikan Gambar tersebut?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
2. Menurut anda , penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan baik atau
tidak? Jelaskan!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
3. Jelaskan dampak penggunaan pestisida yang berlebihan?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
........................................................................................
4. Menurut kalian, bagaimana cara untuk mengatasi dampak negatif
penggunaan pestisida dan pupuk. Jelaskan!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................

Kesimpulan :
Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil mengenai Penggunaan
Pestisida ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA
Judul : Perubahan Lingkungan dan Pengolahan limbah
A. Tujuan
Mengenal beberapa dampak Perubahan Lingkungan
B. Alat dan Bahan
Gambar dan Kertas kerja mengenai beberapa dampak Perubahan
Lingkungan cara pengolahan limbah dalam kehidupan.
C. Cara Kerja
1. Masuklah ke dalam kelompok asal yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan
3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengerjakan satu
bagian materi yang diberikan
4. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik yang sama
berkumpul dan berdiskusi atau mengerjakan tugas tersebut. Kelompok
ini disbut kelompok ahli
5. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan
mengajarkan apa yang telah dipelajari di dalam kelompok ahlinya
untuk diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri.
6. Pakailah buku LKS Biologi kelas X sebagai acuan!
7. Jawablah pada lembar yang telah disediakan!
8. Presentasikan hasil diskusimu!
D. Soal diskusi
Penyerderhanaan Ekosistem

Gb. 1

Gb. 2
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1. Perhatikan gambar 1 dan 2! Deskripsikan gambar tersebut!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
2. Dari kedua gambar tersebut, kira-kira sistem pertanian manakah yang
lebih baik. jelaskan?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
3. Apakah yang dimaksud dengan monokultur? Baik atau tidak sistem
tersebut?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
Kesimpulan :
Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil mengenai Penyederhanaan
ekosistem ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………
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LEMBAR KERJA SISWA
Judul : Perubahan Lingkungan dan Pengolahan limbah
A. Tujuan
Mengenal beberapa dampak Perubahan Lingkungan
B. Alat dan Bahan
Gambar dan Kertas kerja mengenai beberapa dampak Perubahan
Lingkungan cara pengolahan limbah dalam kehidupan.
C. Cara Kerja
1. Masuklah ke dalam kelompok asal yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan
3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengerjakan satu
bagian materi yang diberikan
4. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik yang sama
berkumpul dan berdiskusi atau mengerjakan tugas tersebut. Kelompok
ini disbut kelompok ahli
5. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan
mengajarkan apa yang telah dipelajari di dalam kelompok ahlinya
untuk diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri.
6. Pakailah buku LKS Biologi kelas X sebagai acuan!
7. Jawablah pada lembar yang telah disediakan!
8. Presentasikan hasil diskusimu!
D. Soal diskusi
Limbah

Gb. 1

Gb.2
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Gb.3
1. Perhatiakn gambar 1,2 dan 3! Deskripsikan jenis-jenis sampah yang
ada gambar tersebut!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
2. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat digolongkan
menjadi 4 bagian. Sebut dan jelaskan!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
3. Selain gambar di atas, apa saja yang bisa dimasukkan dalam limbah
berbahaya?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
E. Kesimpulan
Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil mengenai limbah?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...............
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LEMBAR KERJA SISWA
Judul : Perubahan Lingkungan dan Pengolahan limbah
A. Tujuan
Mengenal beberapa dampak Perubahan Lingkungan
B. Alat dan Bahan
Gambar dan Kertas kerja mengenai beberapa dampak Perubahan
Lingkungan cara pengolahan limbah dalam kehidupan.
C. Cara Kerja
1. Masuklah ke dalam kelompok asal yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan
3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengerjakan satu
bagian materi yang diberikan
4. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik yang sama
berkumpul dan berdiskusi atau mengerjakan tugas tersebut. Kelompok
ini disbut kelompok ahli
5. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan
mengajarkan apa yang telah dipelajari di dalam kelompok ahlinya
untuk diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri.
6. Pakailah buku LKS Biologi kelas X sebagai acuan!
7. Jawablah pada lembar yang telah disediakan!
8. Presentasikan hasil diskusimu!
D. Soal diskusi

Pengolahan Limbah

Gb. 1
1. Perhatikan gambar 1! Deskripsikan gambar diatas!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
2. Jelaskan cara pengolahan limbah industri berdasarkan
karakteristiknya!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................
3. Bagaimana cara daur ulang sampah, jelaskan!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.........................................................................................
E. Kesimpulan
Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil mengenai pengolahan
limbah?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
..........................................................................................
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

PENCEMARAN TANAH
A. Tujuan
Mengenal beberapa Pencemaran Lingkungan beserta polutan penyebabnya
B. Alat dan Bahan
Kertas kerja mengenai Pencemaran Tanah
C. Langkah Kerja :
1. Masuklah ke dalam kelompok asal yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Mengamati. Amati sampah atau bahan sisa yang terdapat di dalam
area pengamatan. Identifikasi dan hitunglah jumlah sampah yang
kalian temukan
3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan
4. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengerjakan satu
bagian materi yang diberikan
5. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik yang sama
berkumpul dan berdiskusi atau mengerjakan tugas tersebut. Kelompok
ini disbut kelompok ahli
6. Pilihlah satu lingkungan dengan indikasi adanya pencemaran tanah
7. Amati juga organisme hidup yang kalian jumpai pada area
pengamatan. Catat dan hitung jumlah organisme yang ditemukan.
8. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan
mengajarkan apa yang telah dipelajari di dalam kelompok ahlinya
untuk diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri.
9. Pakailah buku LKS Biologi kelas X sebagai acuan!
10. Jawablah pada lembar yang telah disediakan!
11. Presentasikan hasil diskusimu!
D. Analisis Hasil :
1. Berapa jenis sampah yang kalian jumpai ? Sebutkan !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
2. Berapa jenis organisme hidup yang kalian jumpai ? Sebutkan !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
3. Sampah manakah yang termasuk sampah organik ? Sebutkan !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
4. Sampah manakah yang termasuk sampah anorganik ? Sebutkan !

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Lampiran 3

121

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
Jawablah pertanyaan berikut :
1. Bearasal dari manakah bahan pencemar tana?
………………………………………………………………………………
……….
2. Bahan pencemar tanah juga memiliki sifat. Sebutkan?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
3. Sampah jenis apakah yang mudah terurai ? Mengapa ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
4. Sampah jenis apakah yang sukar terurai ? Mengapa ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
5. Dari manakah sampah berasal ? Apa akibat sampah-sampah terhadap
tanah ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
6. Bagaimanakah cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
Kesimpulan :
Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil mengenai pencemaran tanah ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

PENCEMARAN UDARA
A. Tujuan
Mengenal beberapa Pencemaran Lingkungan beserta polutan penyebabnya
B. Alat dan Bahan
Kertas kerja mengenai Pencemaran Udara
C. Langkah Kerja :
1. Masuklah ke dalam kelompok asal yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Mengamati. Amatilah area pengamatanmu. Apakah ada bau yang
menyengat? Jika ada, identifikasikan asal dari bau tersebut.
3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan
4. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengerjakan satu
bagian materi yang diberikan
5. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik yang sama
berkumpul dan berdiskusi atau mengerjakan tugas tersebut. Kelompok
ini disbut kelompok ahli
6. Pilihlah satu lingkungan dengan indikasi adanya pencemaran udara
7. Amati kendaraan yang berlalu lalang, catat jenis kendaraan dan
hitunglah jumlahnya dalam 1 menit.
8. Ukurlah suhu di area pengamatanmu.dan di dalam sekolah
9. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan
mengajarkan apa yang telah dipelajari di dalam kelompok ahlinya
untuk diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri.
10. Pakailah buku LKS Biologi kelas X sebagai acuan!
11. Jawablah pada lembar yang telah disediakan!
12. Presentasikan hasil diskusimu!
Analisis Hasil :
1. Bau apa sajakah yang kalian cium ? Sebutkan!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
2. Berapa banyak kendaraan yang berlalu lalang, sebutkan jenisnya !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
3. Berasal darimanakah bau tersebut?.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
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Jawablah pertanyaan berikut :
1. Berasal darimanakah polutan yang mencemari udara!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………
2. Apakah ada kendaraan yang tidak menimbulkan polusi udara ? Sebutkan !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
3. Apa akibat pencemaran udara bagi manusia dan lingkungan ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
4. Bagaimanakah cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
Kesimpulan :
Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil mengenai pencemaran udara ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

PENCEMARAN AIR
A. Tujuan
Mengenal beberapa Pencemaran Lingkungan beserta polutan
penyebabnya.
B. Alat dan Bahan
Kertas kerja mengenai Pencemaran Air
C. Langkah Kerja :
1. Masuklah ke dalam kelompok asal yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Mengamati. Amatilah area pengamatanmu. Catat dan hitung jumlah
organisme yang kalian jumpai. Jika kurang jelas dapat menggunakan
kaca pembesar.
3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan
4. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengerjakan satu
bagian materi yang diberikan
5. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik yang sama
berkumpul dan berdiskusi atau mengerjakan tugas tersebut. Kelompok
ini disbut kelompok ahli
6. Pilihlah satu lingkungan dengan indikasi adanya pencemaran Air
7. Amati kondisi air meliputi warna, kekeruhan dan bau. Catat hasil
pengamatanmu.
8. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan
mengajarkan apa yang telah dipelajari di dalam kelompok ahlinya
untuk diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri.
9. Pakailah buku LKS Biologi kelas X sebagai acuan!
10. Jawablah pada lembar yang telah disediakan!
11. Presentasikan hasil diskusimu!
Analisis Hasil :
1. Berapa banyak organisme hidup yang kalian temukan ? Sebutkan jenisnya!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................
2. Bagaimanakah kondisi perairan yang kalian amati ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................
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Jawablah pertanyaan berikut :
1. Sebutkan jenis polutan yang dapat mencemari suatu perairan!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………
2. Berasal dari mana sajakah polutan yang mencemari area pengamatan
kalian ? Sebutkan !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
3. Apakah yang dimaksud denga eutrofikasi?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.............................................
4. Apa akibat pencemaran air bagi manusia dan lingkungan ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................
5. Bagaimanakah cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................
Kesimpulan :
Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil mengenai pencemaran air ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

POLUSI SUARA
A. Tujuan
Mengenal beberapa Pencemaran Lingkungan beserta polutan
penyebabnya.
B. Alat dan Bahan
Kertas kerja mengenai Pencemaran Udara
C. Langkah Kerja :
1. Masuklah ke dalam kelompok asal yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Mengamati. Amati sumber yang menyebabkan polusi suara di dalam
area pengamatan. Identifikasi apa saja yang menjadi penyebab sumber
polusi suara.
3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan
4. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengerjakan satu
bagian materi yang diberikan
5. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik yang sama
berkumpul dan berdiskusi atau mengerjakan tugas tersebut. Kelompok
ini disbut kelompok ahli
6. Pilihlah satu lingkungan dengan indikasi adanya polusi suara
7. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan
mengajarkan apa yang telah dipelajari di dalam kelompok ahlinya
untuk diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri.
8. Pakailah buku LKS Biologi kelas X sebagai acuan!
9. Jawablah pada lembar yang telah disediakan!
10. Presentasikan hasil diskusimu!
Analisis Hasil :
1. Berapa banyak penyebab sumber polusi suara yang kalian temukan ?
Sebutkan jenis dan jumlahnya!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................
2. Bagaimanakah kondisi lingkungan yang kalian amati ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................
Jawablah pertanyaan berikut :
1. Sebutkan yang menjadi sumber polusi suara!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari polusi suara tersebut!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
3. Analisis : sebutkan kategori suara berdasarkan kekuatannya?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................
4. Bagaimanakah cara pencegahan dan penanggulangan polusi suara?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................
Kesimpulan :
Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil mengenai pencemaran air ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

KESEIMBANGAN LINGKUNGAN
A. Tujuan
Mengenal beberapa Pencemaran Lingkungan beserta polutan
penyebabnya.
B. Alat dan Bahan
Kertas kerja mengenai Keseimbangan Lingkungan
C. Langkah Kerja :
1. Masuklah ke dalam kelompok asal yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Mengamati. Amati komponen biotik dan abiotik yang berada kebun
sekolah.
3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan
4. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengerjakan satu
bagian materi yang diberikan
5. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas topik yang sama
berkumpul dan berdiskusi atau mengerjakan tugas tersebut. Kelompok
ini disbut kelompok ahli
6. Pilihlah satu lingkungan dengan indikasi Keseimbangan Lingkungan
7. Amati juga kondisi lingkungan tempat tinggal komponen biotik dan
abiotik tersebut
8. Selanjutnya anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan
mengajarkan apa yang telah dipelajari di dalam kelompok ahlinya
untuk diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri.
9. Pakailah buku LKS Biologi kelas X sebagai acuan!
10. Jawablah pada lembar yang telah disediakan!
11. Presentasikan hasil diskusimu!
D. Analisis Hasil :
1. Komponen biotik dan abiotik apa saja yang kalian temukan ? Sebutkan !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
2. Berapa jenis organisme hidup yang kalian jumpai ? Sebutkan !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
3. Berapa jenis organisme mati yang kalian jumpai ? Sebutkan !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
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Jawablah pertanyaan berikut :
1. Apakah yang menyebabkan lingkungan tidak seimbang!
………………………………………………………………………………
………............................................................................................................
.............................
2. Sebutkan beberapa contoh tindakan manusia yang merusak lingkungan ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
3. Apakah dampak yang ditimbulkan dari perusakan lingkungan ?jelaskan
dengan sebuah contoh ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
Kesimpulan :
Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil mengenai Keseimbangan
Lingkungan?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………
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Lampiran 4

SOAL PRE-TEST
Materi

: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan

Kelas/Semester

: X/Genap

Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Sedayu

Waktu

: 20 menit

Nama

: ..........................................................

No. Absen

: ..........................................................

Kelas

: ..........................................................
Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan cara memberikan tanda
(X) pada salah satu pilihan jawaban yang paing benar.
1. Berikut ini adalah macam-macam limbah!
A. limbah cair
B. limbah padat
C. limbah gas
D. limbah B3
E. limbah organik
F. limbah anorganik
Berdasarkan karakteristiknya, yang termasuk dalam limbah industri
adalah.........
a. A,B,C, dan D
b. A, B, C, dan E
c. A, C, D, dan E
d. C, D, E dan F
e. B, C, D, dan E
2. Limbah berikut dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang
, kecuali.........
a. Baja
b. Kaca
c. Gelas
d. Plastik
e. Ampas tahu
3. Perhatikan gambar berikut ini!
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Kadar DDT(dichloro diphenil triclorethane) tertinggi terdapat pada
.......
a. Tumbuhan dan ulat
b. ulat dan burung parkit
c. ulat dan elang
d. elang
e. burung parkit
Bila di dalam ekosistem air terjadi pencemaran DDT (dichloro
diphenil triclorethane) , maka konsentrasi DDT yang paling tinggi
terdapat pada............
a. Air yang tercemar
b. Hewan herbivora
c. Hewan karnivora
d. Produsen yang menyerap DDT
e. Ikan kecil
Berikut ini adalah macam-macam Pupuk!
A. ZA
B. KCL
C. NPK
D. TSP
E. Pupuk kompos
Yang merupakan pupuk buatan yang digunakan utuk meningkatkan
produksi pertanian adalah.......
a. A, B, C, dan D
b. A, B, C, dan E
c. A, C,D, dan E
d. B, C, D, dan E
e. A, B, D, dan E
Sistem pertanian dengan cara membudidayakan tanaman sejenis pada
suatu lahan tertentu disebut.........
a. tumpang sari
b. monokultur
c. pertanian moderen
d. intensifikasi pertanian
e. pertanian-pertanian organik
Penggunaan DDT(dichloro diphenil triclorethane) pada tanaman
sebenarnya dimaksudkan untuk...............
a. Menyuburkan tumbuhan
b. Membasmi ulat dan burung
c. Memberantas hama dan ulat
d. Membasmi burung dan elang
e. Membasmi tanaman
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8. Senyawa DDT (dichloro diphenil triclorethane) yang masuk ke tubuh
burung-burung besar , biasanya melalui.......
a. Air
b. Angin
c. Udara
d. Tanah
e. Rantai makanan
9. Untuk dapat menghasilkan bibit yang unggul manusia melakukan
pembudidayaan dengan sistem monokultur. Secara ekologi,
monokultur bersifat ringkih, hal ini disebabkan karena.......
a. Bibit tanaman mudah mati
b. Membutuhkan air yang banyak
c. Produksi panennya kurang bagus
d. Cenderung mengundang hama dan penyakit
e. Membutuhkan tempat yang luas saat penanaman
10. Teknik pengolahan limbah dengan cara memanfaatkan berbagai
mikroorganisme tertentu untuk mendegradasi atau menguraikan bahanbahan disebut..............
a. Pengolahan limbah gas
b. Pengolahan limbah padat
c. Teknik pengolahan secara fisika
d. Teknik pengolahan secara kimia
e. Teknik pengolahan secara biologi
11. Pada suatu ekosistem senantiasa terjadi interaksi saling membutuhkan
antar komponen penyusunnya. Ciri khas suatu ekosistem yang
seimbang adalah............
a. Aliran energi dari produsen ke konsumen paling tepat
b. Pertambahan populasi masing-masing komponen sama
c. Dihuni oleh tumbuhan, hewan, mikroorganisme saprofit
d. Tida terjadi peledakanpopulasi salah satu komponen biotiknya
e. Aliran energi dan materi berjalan searah dari konsumen ke
produsen
12. Komponen biotik yang mempunyai daya perusak yang tertinggi
terhadap keseimbangan lingkungan adalah.......
a. Herbivora
b. Pengurai
c. Produsen
d. Manusia
e. Hewan karnivora
13. Pemupukan yang berlebihan membuat suatu perairan menjadi subur,
sehingga terjadi eutrofikasi. Dampak negatif dari eutrofikasi adalah......
a. Perairan menjadi bau
b. Tumbuhan banyak yang mati
c. Meningkatnya jumlah hewan air
d. Kadar O2 diperairan tersebut naik sehingga banyak hewan air yang
kelebihan O2
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e. Kadar O2 diperairan tersebut menurun sehingga banyak hewan air
yang kekurangan O2
14. Pada suatu danau di jumpai pertumbuhan eceng gondok yang
berlebihan. Polutan apa yang menyebabkan peledakan populasi eceng
gondok......
a. Insektisida
b. Pupuk organik
c. Karbondioksida
d. Bahan bakar fosil
e. Karbon monoksida
15. Perhatikan gambar ini!

1
2
3
Dari gambar di atas, yang merupakan sampah anorganik adalah.....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 2 dan 3
e. Semua benar
16. Diantara pernyataan berikut ini, dampak yang ditimbulkan dari
pemakaian CFCs gas pendingin pada AC adalah....
a. Mengikat CO2 di udara
b. Menaikkan suhu lingkungan
c. Membunuh penyakit
d. Membunuh hewan yang bermanfaat
e. Menipiskan lapisan ozon sebagai selimut atmosfer
17. Berikut ini upaya untuk mengurangi pencemaran air, upaya yang
paling tepat adalah......
a. Membakar semua sampah
b. Mendaur ulang sampah organik
c. Menanam pohon di dekat sumber air
d. Menggunakan AC yang tidak mengandung CFCs
e. Mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan
18. Efek rumah kaca dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi. Dari
pernyataan berikut yang merupakan penyebab terjadinya efek rumah
kaca adalah......
a. Penggunaan CFCs yang terus menerus
b. Meningkatnya intensitas sinar matahari
c. Pencemaran udara oleh belerang dan nitrogen
d. Penggunaan bahan bangunan pengganti berupa kaca
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e. Kosentrasi gas CO2 d udara yang berlebihan
19. Berikut ini adalah efek dari Hujan Asam!
A. Merusak tumbuhan
B. Korosi
C. Membunuh mikrooganisme tanah
D. Menganggu kesehatan manusia
E. Eutrofikasi
Yang merupakan efek dari hujan asam, kecuali......
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
20. Suara yang tidak dikategorikan menimbulkan gangguan terhadap
organisme hidup adalah....
a. 40 dB
b. 80 dB
c. 95 dB
d. 105 dB
e. 150 dB
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Lampiran 4

SOAL POS-TEST (siklus I)
Materi

: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan

Kelas/Semester

: X/Genap

Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Sedayu

Waktu

: 20 menit

Nama

: ..........................................................

No. Absen

: ..........................................................

Kelas

: ..........................................................
Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan cara memberikan tanda
(X) pada salah satu pilihan jawaban yang paing benar.

1. Berikut ini adalah macam-macam limbah!
A. limbah cair
B. limbah padat
C. limbah gas
D. limbah B3
E. limbah organik
F. limbah anorganik
Berdasarkan karakteristiknya, yang termasuk dalam limbah industri
adalah.........
a. A,B,C, dan D
b. A, B, C, dan E
c. A, C, D, dan E
d. C, D, E dan F
e. B, C, D, dan E
2. Limbah berikut dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang
, kecuali.........
a. Baja
b. Kaca
c. Gelas
d. Plastik
e. Ampas tahu
3. Perhatikan gambar berikut ini!
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Kadar DDT (dichloro diphenil triclorethane) tertinggi terdapat pada
.......
a. Tumbuhan dan ulat
b. ulat dan burung parkit
c. ulat dan elang
d. elang
e. burung parkit
Bila di dalam ekosistem air terjadi pencemaran DDT (dichloro
diphenil triclorethane), maka konsentrasi DDT yang paling tinggi
terdapat pada............
a. Air yang tercemar
b. Hewan herbivora
c. Hewan karnivora
d. Produsen yang menyerap DDT
e. Ikan kecil
Berikut ini adalah macam-macam Pupuk!
A. ZA
B. KCL
C. NPK
D. TSP
E. Pupuk kompos
Yang merupakan pupuk buatan yang digunakan utuk meningkatkan
produksi pertanian adalah.......
a. A, B, C, dan D
b. A, B, C, dan E
c. A, C,D, dan E
d. B, C, D, dan E
e. A, B, D, dan E
Sistem pertanian dengan cara membudidayakan tanaman sejenis pada
suatu lahan tertentu disebut.........
a. tumpang sari
b. monokultur
c. pertanian moderen
d. intensifikasi pertanian
e. pertanian-pertanian organik
Penggunaan DDT(dichloro diphenil triclorethane) pada tanaman
sebenarnya dimaksudkan untuk...............
a. Menyuburkan tumbuhan
b. Membasmi ulat dan burung
c. Memberantas hama dan ulat
d. Membasmi burung dan elang
e. Membasmi tanaman
Senyawa DDT (dichloro diphenil triclorethane) yang masuk ke tubuh
burung-burung besar , biasanya melalui.......
a. Air
b. Angin
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c. Udara
d. Tanah
e. Rantai makanan
9. Untuk dapat menghasilkan bibit yang unggul manusia melakukan
pembudidayaan dengan sistem monokultur. Secara ekologi,
monokultur bersifat ringkih, hal ini disebabkan karena.......
a. Bibit tanaman mudah mati
b. Membutuhkan air yang banyak
c. Produksi panennya kurang bagus
d. Cenderung mengundang hama dan penyakit
e. Membutuhkan tempat yang luas saat penanaman
10. Teknik pengolahan limbah dengan cara memanfaatkan berbagai
mikroorganisme tertentu untuk mendegradasi atau menguraikan bahanbahan disebut..............
a. Pengolahan limbah gas
b. Pengolahan limbah padat
c. Teknik pengolahan secara fisika
d. Teknik pengolahan secara kimia
e. Teknik pengolahan secara biologi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
138

Lampiran 4

SOAL POS-TEST (siklus II)
Materi

: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan

Kelas/Semester

: X/Genap

Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Sedayu

Waktu

: 20 menit

Nama

: ..........................................................

No. Absen

: ..........................................................

Kelas

: ..........................................................
Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan cara memberikan tanda
(X) pada salah satu pilihan jawaban yang paing benar.
1. Pada suatu ekosistem senantiasa terjadi interaksi saling membutuhkan
antar komponen penyusunnya. Ciri khas suatu ekosistem yang
seimbang adalah............
a. Aliran energi dari produsen ke konsumen paling tepat
b. Pertambahan populasi masing-masing komponen sama
c. Dihuni oleh tumbuhan, hewan, mikroorganisme saprofit
d. Tida terjadi peledakanpopulasi salah satu komponen biotiknya
e. Aliran energi dan materi berjalan searah dari konsumen ke
produsen
2. Komponen biotik yang mempunyai daya perusak yang tertinggi
terhadap keseimbangan lingkungan adalah.......
a. Herbivora
b. Pengurai
c. Produsen
d. Manusia
e. Hewan karnivora
3. Pemupukan yang berlebihan membuat suatu perairan menjadi subur,
sehingga terjadi eutrofikasi. Dampak negatif dari eutrofikasi adalah......
a. Perairan menjadi bau
b. Tumbuhan banyak yang mati
c. Meningkatnya jumlah hewan air
d. Kadar O2 diperairan tersebut naik sehingga banyak hewan air yang
kelebihan O2
e. Kadar O2 diperairan tersebut menurun sehingga banyak hewan air
yang kekurangan O2
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4. Pada suatu danau di jumpai pertumbuhan eceng gondok yang
berlebihan. Polutan apa yang menyebabkan peledakan populasi eceng
gondok......
a. Insektisida
b. Pupuk organik
c. Karbondioksida
d. Bahan bakar fosil
e. Karbon monoksida
5. Perhatikan gambar ini!

1
2
3
Dari gambar di atas, yang merupakan sampah anorganik adalah.....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 2 dan 3
e. Semua benar
6. Diantara pernyataan berikut ini, damapak yang ditimbulkan dari
pemakaian CFCs gas pendingin pada AC adalah....
a. Mengikat CO2 di udara
b. Menaikkan suhu lingkungan
c. Membunuh penyakit
d. Membunuh hewan yang bermanfaat
e. Menipiskan lapisan ozon sebagai selimut atmosfer
7. Berikut ini upaya untuk mengurangi pencemaran air, upaya yang
paling tepat adalah......
a. Membakar semua sampah
b. Mendaur ulang sampah organik
c. Menanam pohon di dekat sumber air
d. Menggunakan AC yang tidak mengandung CFCs
e. Mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan
8. Efek rumah kaca dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi. Dari
pernyataan berikut yang merupakan penyebab terjadinya efek rumah
kaca adalah......
a. Penggunaan CFCs yang terus menerus
b. Meningkatnya intensitas sinar matahari
c. Pencemaran udara oleh belerang dan nitrogen
d. Penggunaan bahan bangunan pengganti berupa kaca
e. Kosentrasi gas CO2 d udara yang berlebihan
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9. Berikut ini adalah efek dari Hujan Asam!
A. Merusak tumbuhan
B. Korosi
C. Membunuh mikrooganisme tanah
D. Menganggu kesehatan manusia
E. Eutrofikasi
Yang merupakan efek dari hujan asam, kecuali......
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
10. Suara yang tidak dikategorikan menimbulkan gangguan terhadap
organisme hidup adalah....
a. 40 dB
b. 80 dB
c. 95 dB
d. 105 dB
e. 150 dB
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Lampiran 5

KISI-KISI SOAL PRE-TEST “PERUBAHAN DAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN”
No.
INDIKATOR
No. Soal
Menjelaskan beberapa dampak dari
1
3
perusakan lingkungan yang disebabkan
4
oleh pengaruh manusia
5
6
7
8
9
Mendeskripsikan
definisi
limbah
2
1
2
beserta contohnya

Abilitas
Pemahaman
Pemahaman
Pengetahuan
Pengetahuan
Pemahaman
Pengetahuan
Pemahaman
Analisis
Pengetahuan

3

Menjelaskan cara pengolahan limbah

10

Pengetahuan

4

Menjelaskan definisi

Keseimbangan

11
12

Pemahaman
Pengetahuan

Menjelaskan karakteristik Pencemaran

13
14
17

Pemehaman
Pengetahuan
Penerapan

15

Analisis

16
18
19

Pemahaman
Pemahaman
Pemahaman

20

Pengetahuan

Lingkungan
5

Air
6

Menjelaskan karakteristik Pencemaran
Tanah

7

Menjelaskan karakteristik Pencemaran
Udara

8

Menjelaskan karakteristik Pencemaran
Suara
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Lampiran 5

KISI-KISI SOAL POST-TEST SIKLUS I
NO INDIKATOR
1

NOMER
SOAL

Menjelaskan beberapa dampak
3
4
disebabkan oleh pengaruh manusia 5
6
7
8
9
Mendeskripsikan definisi limbah 1
2
beserta contohnya

Pemahaman
Pemahaman
Pengetahuan
Pengetahuan
Pemahaman
Pengetahuan
Pemahaman
Analisis
Pengetahuan

Menjelaskan

Pengetahuan

dari perusakan lingkungan yang

2

3

ABILITAS

limbah

cara

pengolahan 10
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KISI-KISI SOAL POST-TEST SIKLUS II
NO INDIKATOR
1

Menjelaskan definisi
Keseimbangan Lingkungan

2

Menjelaskan karakteristik
Pencemaran Air

3

Menjelaskan karakteristik

NOMER
SOAL
1
2

ABILITAS

3
4
7

Pemehaman
Pengetahuan
Penerapan

5

Analisis

6
8
9

Pemahaman
Pemahaman
Pemahaman

10

Pengetahuan

Pemahaman
Pengetahuan

Pencemaran Tanah
4

Menjelaskan karakteristik
Pencemaran Udara

5

Menjelaskan karakteristik
Pencemaran Suara
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Lampiran 6

PANDUAN SKORING
MATERI PERUBAHAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
PRE-TEST
1. Setiap jawaban yang benar diberi skor 1
2. Nilai siswa =

x 100
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Lampiran 6

PANDUAN SKORING
MATERI PERUBAHAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
POST-TEST I
1. Setiap jawaban yang benar diberi skor 1
2. Nilai siswa =

x 100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
146

Lampiran 6

PANDUAN SKORING
MATERI PERUBAHAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
POST-TEST II
1. Setiap jawaban yang benar diberi skor 1
2. Nilai siswa =

x 100
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Lampiran 7

KUNCI JAWABAN TES
PRE-TEST
Soal Pilihan Ganda
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Penilaian

Jawaban
A
E
D
C
A
B
C
E
D
E
D
D
E
B
A
E
E
E
E
A

skor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total 20
Nilai = Total Skor x100
20
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Lampiran 7

KUNCI JAWABAN TES
POS-TEST siklus I
Soal Pilihan Ganda
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Penilaian

Jawaban
A
E
D
C
A
B
C
E
D
E

skor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total 10
Nilai = Total Skor x 100
10
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KUNCI JAWABAN TES
POS-TEST siklus II
Soal Pilihan Ganda
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Penilaian

Jawaban
D
D
E
B
A
E
E
E
E
A

skor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total 10
Nilai = Total Skor x 100
10
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Lampiran 8

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN
Nama/No. Absen
Siklus/Pertemuan
Kelas/Semester

:
:
:

Mata Pelajaran
Materi
Hari/Tanggal

:
:
:

1. Berilah tanda centang (√)pada kolom jawaban sesuai dengan kondisi yang
diamati
2. Isilah kolom keterangan dengan jumlah siswa yang melaksanakan poin-poin
yang diamati

NO
1
2

3

4
5
6
7

8
9

Aspek yang diamati
Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai
materi yang akan dipelajari
Siswa mengerjakan LKS yang diberikan dengan
bantuan buku sebagai acuan dengan sungguhsungguh
Siswa ikut terlibat aktif saat berdiskusi dengan
kelompok(mengemukakan pendapat, bertanya,
menghargai pendapat)
Siswa mencatat hasil dari diskusi
Siswa berani mempresentasikan hasil diskusi
bersama kelompok
Siswa dapat menjelaskan hasil diskusi pada saat
presentasi
Siswa menghargai kelompok lain pada saat
presentasi dengan cara mendengarkan dengan
sungguh-sungguh
Siswa aktif mengajukan pertanyaan dan
menanggapi pertanyaan
Siswa melakukan pengamatan langsung di alam
dengan sungguh-sungguh

Keterangan :

4

3

2

1

Keterangan

Yogyakarta, Mei 2012

4 : Sangat Baik
3 : Baik

Observer

2 : Kurang
1 : Sangat Kurang

(

)
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Lampiran 9

KUISIONER MOTIVASI SISWA
Nama

:

Kelas

:

Hari/tanggal :
Siklus I

:

Petunjuk pengisian
1. Isilah kuisioner berikut dengan tanda centang () pada kolom yang tersedia
2. Isilah kuisionerberikut dengan sejujurnya

No

Pernyataan
SS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
15

Saya senang mengikuti pelajaran Biologi
Saya selalu belajar terlebih dahulu jika ada
pelajaran Biologi
Saya suka dengan
materi-materi pelajaran
Biologi
Saya selalu memperhatikan penjelasan guru pada
saat pelajaran Biologi
Saya selalu mencatat hal-hal penting pada saat
pelajaran Biologi
Saya selalu mengerjakan tugas dengan baik pada
saat pelajaran Biologi
Saya aktif bertanya dan mengklarifikasi apabila
kurang jelas pada saat pelajaran Biologi
Saya selalu menanggapi pembahasan pelajaran
yang dilakukan oleh guru
Saya selalu belajar dengan keras pada saat
Ulangan Biologi
Saya selalu belajar dari buku acuan lain atau
sumber lain untuk memahami materi pada saat
pelajaran Biologi
Saya senang dengan pelajaran Biologi yang
menerapkan metode diskusi dan pengamatan
langsung untuk meningkatkan pemahaman
materi
Saya mempunyai standar nilai yang tinggi pada
pada saat mengerjakan tugas atau soal pelajaran
Biologi
Saya lebih suka pelajaran Biologi yang
menerapkan metode ceramah di dalam kelas
Saya bosan dan malas dengan pelajaran Biologi
Saya selalu serius pada saat pelajaran Biologi

Jawaban Anda
S
TS

STS
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agar mendapatkan nilai yang memuaskan
Saya lebih suka melakukan hal-hal lain di luar
pelajaran (mengobrol,tiduran, jalan-jalan) pada
saat pelajaran Biologi
17 Saya menyelesaikan tugas Biologi dengan tepat
waktu
18 Saya selalu mempelajari materi-materi pelajaran
Biologi lebih dalam untuk mengembangkan
pemahaman saya
19 Saya selalu bersemangat apabila ada pelajaran
Biologi
20 Saya selalu santai pada saat pelajaran Biologi
21 Saya mendengarkan dan memperhatikan pada
saat teman lain yang menjelaskan materi
pelajaran
Keterangan :
SS
: Sangat Setuju
S
: Setuju
TS
: Tidak Setuju
STS : Sangat Tdak Setuju
16

152
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Lampiran 10&11

Kisi-kisi kuisioner Biologi siswa dengan menggunakan Model pembelajaran
Kooperatif Jigsaw
No

Indikator

Jumlah
butir
3

1

Interaksi
dengan guru

2

Mengerjakan
soal dan
tugas

3

3

Motivasi
mengikuti
pelajaran

14

Pertanyaan/pernyataan

Skala

 Saya selalu
memperhatikan
penjelasan guru pada
saat pelajaran Biologi.
 Saya aktif bertanya
dan mengklarifikasi
apabila kurang jelas
pada saat pelajaran
Biologi.
 Saya selalu
menanggapi
pembahasan pelajaran
yang dilakukan oleh
guru.
 Saya selalu
mengerjakan tugas
dengan baik pada saat
pelajaran Biologi.
 Saya selalu belajar
dengan keras pada
saat Ulangan Biologi.
 Saya menyelesaikan
tugas Biologi dengan
tepat waktu.
 Saya senang
mengikuti pelajaran
Biologi.
 Saya selalu belajar
terlebih dahulu jika
ada pelajaran Biologi.
 Saya suka dengan
materi-materi
pelajaran Biologi.
 Saya selalu mencatat
hal-hal penting pada
saat pelajaran Biologi.
 Saya selalu belajar
dari buku acuan lain
atau sumber lain

1-4

1-4

1-4
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No

Indikator

Jumlah
butir

Pertanyaan/pernyataan
















untuk memahami
materi pada saat
pelajaran Biologi.
Saya senang dengan
pelajaran Biologi
yang menerapkan
metode diskusi dan
pengamatan langsung
untuk meningkatkan
pemahaman materi.
Saya mempunyai
standar nilai yang
tinggi pada pada saat
mengerjakan tugas
atau soal pelajaran
Biologi.
Saya lebih suka
pelajaran Biologi
yang menerapkan
metode ceramah di
dalam kelas.
Saya bosan dan malas
dengan pelajaran
Biologi.
Saya selalu serius
pada saat pelajaran
Biologi agar
mendapatkan nilai
yang memuaskan.
Saya lebih suka
melakukan hal-hal
lain di luar pelajaran
(mengobrol,tiduran,
jalan-jalan) pada saat
pelajaran Biologi.
Saya selalu
mempelajari materimateri pelajaran
Biologi lebih dalam
untuk
mengembangkan
pemahaman saya.
Saya selalu
bersemangat apabila

Skala
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No

4

Indikator

Interaksi
dengan siswa

Jumlah
butir

1

Pertanyaan/pernyataan

Skala

ada pelajaran Biologi.
 Saya selalu santai
pada saat pelajaran
Biologi.
 Saya mendengarkan
dan memperhatikan
pada saat teman lain
yang menjelaskan
materi pelajaran.

1-4

PANDUAN WAWANCARA SISWA
1. Apakah kamu menyukai pelajaran Biologi beserta alasannya?
2.Bagaimana perasaanmu terhadap model Pembelajaran Kooperatif Metode
Jigsaw pada siklus I dan pada siklus II beserta alasannya?
3.Apakah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan
tugas/soal/LKS yang diberikan beserta alasannya?
4.Apakah yang kamu lakukan ketika diskusi berlangsung, baik dalam kelompok
ahli atau diskusi kelas dalam kelompok asal?
5.Apakah kamu sudah mengerjakan sungguh-sungguh soal-soal yang diberikan
beserta alasannya?
6.Apakah dengan menggunakan model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw
membantu kamu mempelajari materi pelajaran beserta alasannya?
7.Apakah kamu mengalami kesulitan memahami materi dengan menggunakan
model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw beserta alasannya?
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Aspek yang
diwawancarai
Motivasi siswa

Keterlibatan
kognitif/sikap dalam
proses pembelajaran

KISI-KISI WAWANCARA
Tujuan wawancara Pertanyaan
Mengetahui motivasi 1.
siswa terhadap
pelajaran Biologi

Apakah kamu
menyukai
pelajaran
Biologi beserta
alasannya.

Mengetahui motivasi 2.
siswa terhadap
model Pembelajaran
Kooperatif Metode
Jigsaw

Bagaimana
perasaanmu
terhadap model
Pembelajaran
Kooperatif
Metode Jigsaw
pada siklus I
dan pada siklus
II beserta
alasannya.
Apakah kamu
sudah berusaha
semaksimal
mungkin dalam
mengerjakan
tugas/soal/LKS
yang diberikan
beserta
alasannya.
Apakah yang
kamu lakukan
ketika diskusi
berlangsung,
baik dalam
kelompok ahli
atau diskusi
kelas dalam
kelompok asal .
Apakah kamu
sudah
mengerjakan
sungguhsungguh soalsoal yang
diberikan
beserta
alasannya.

Mengetahui motivasi 3.
siswa terhadap
proses pembelajaran

4.

5.
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Aspek yang
diwawancarai

Tujuan wawancara

Pertanyaan

Mengetahui proses 6.
belajar yang dialami
siswa dalam
mempelajari Biologi
dengan
menggunakan
metode Jigsaw

7.

Apakah dengan
menggunakan
model
Pembelajaran
Kooperatif
Metode Jigsaw
membantu
kamu
mempelajari
materi pelajaran
beserta
alasannya.
Apakah kamu
mengalami
kesulitan
memahami
materi dengan
menggunakan
model
Pembelajaran
Kooperatif
Metode Jigsaw
beserta
alasannya.
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Analisis Nilai Pre-Test
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nama
AYK
AS
AV
PL
AGK
BK
BAF
BDP
CJP
CBD
DC
ERK
EJ
FVL
FY
FNRW
FXPH
HVA
JCLA
KAP
LL
MHS
MSK
N FK
PCL
PDYN
PAS
PL
PA
RI W
SL
TAK
VACP
VIP
YD P
YP E

Pre-Test
75
35
50
60
30
40
55
50
45
20
65
85
35
45
75
50
55
50
55
keluar
50
35
50
50
50
55
30
50
40
60
45
60
65
20
70
50

Ketuntasan
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Sangat kurang
Tuntas
Tidak tuntas
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Jumlah
Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah siswa yang tuntas
belajar (≥7,0)
Jumlah siswa yang tidak
tuntas belajar (≥7,0)
Presentase ketuntasan belajar

1758
50,14
85
20
4
31
11,42%
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Analisis Nilai Pos-Test Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nama
AYK
AS
AV
PL
AGK
BK
BAF
BDP
CJP
CBD
DC
ERK
EJ
FVL
FY
FNRW
FXPH
HVA
JCLA
KAP
LL
MHS
MSK
N FK
PCL
PDYN
PAS
PL
PA
RI W
SL
TAK
VACP
VIP
YD P
YPE

Pos-Test
100
70
90
80
50
40
80
60
70
20
80
100
60
50
80
80
60
50
70
60
50
50
50
70
70
50
80
60
50
50
90
80
20
80
70

Ketuntasan
Tuntas
Tuntas
tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
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Jumlah
Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah siswa yang tuntas belajar
(≥7,0)
Jumlah siswa yang tidak tuntas
belajar (≥7,0)
Presentase ketuntasan belajar

2270
64,85
100
20
18
17
51,42%
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Analisis Nilai Pos-Test Siklus II
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nama
AYK
AS
AV
PL
AGK
BK
BAF
BDP
CJP
CBD
DC
ERK
EJ
FVL
FY
FNRW
FXPH
HVA
JCLA
KAP
LL
MHS
MSK
N FK
PCL
PDYN
PAS
PL
PA
RI W
SL
TAK
VACP
VIP
YD P
YPE

Pos-Test
90
70
90
80
20
70
70
70
80
40
90
90
90
50
80
80
70
70
80
70
40
80
80
80
80
80
80
50
50
50
90
90
40
80
80

Ketuntasan
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
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Jumlah
Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah siswa yang tuntas belajar
(≥7,0)
Jumlah siswa yang tidak tuntas
belajar (≥7,0)
Presentase ketuntasan belajar

2510
71,42
90
20
27
8
77,14%
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Hasil Presentase Observasi siswa
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nama
AYK
AS
AV
PL
AGK
BK
BAF
BDP
CJP
CBD
DC
ERK
EJ
FVL
FY
FNRW
FXPH
HVA
JCLA
KAP
LL
MHS
MSK
N FK
PCL
PDYN
PAS
PL
PA
RI W
SL
TAK
VACP
VIP
YD P
YPE

Siklus I
80,55%
66,66%
77,77%
69,44%
66,66%
72,22%
86,11%
58,33%
77,77%
72,22%
75%
80,55%
75%
69,44%
75%
69,44%
63,88%
63,88%
66,66%

Siklus II
97,22%
86,11%
100%
91,66%
63,88%
97,22%
100%
66,66%
94,44%
75%
91,66%
86,11%
75%
86,11%
97,22%
100%
61,11%
58,33%
69,44%

72,22%
77,77%
66,66%
55,55%
66,66%
69,44%
72,22%
69,44%
75%
66,66%
72,22%
75%
75%
66,66%
77,77%
63,88%

100%
75%
100%
61,11%
75%
72,22%
91,66%
77,77%
100%
66,66%
66,66%
77,77%
75%
66,66%
100%
86,11%
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Jumlah siswa kategori
tinggi= 24
Jumlah siswa kategori
sedang=11
Presentase siswa kategori
tinggi = 68,57%
Presentase siswa kategori
sedang = 31,42%

Jumlah siswa kategori
tinggi = 26
Jumlah siswa kategori
sedang = 9
Presentase siswa kategori
tinggi = 74,28%
Presentase siswa kategori
sedang = 25,71%
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Lampiran 23&24

Hasil Presentase Kuisioner
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

AYK
AS
AV
PL
AGK
BK
BAF
BDP
CJP
CBD
DC
ERK
EJ
FVL
FY
FNRW
FXPH
HVA
JCLA
KAP
LL
MHS
MSK
N FK
PCL
PDYN
PAS
PL
PA
RI W
SL
TAK
VACP
VIP
YD P

Kuisioner
awal
75%
70,23%
80,95%
88,09%
63,09%
75%
79,76%
59,52%
63,09%
59,52%
78,71%
76,19%
77,38%
73,80%
64,28%
75%
61,90%
63,09%
85,71%
61,90%
75%
80,95%
65,47%
60,71%
82,14%
85,71%
70,23%
73,80%
60,71%
60,71%
91,66%
89,28%
85,71%
85,71%

Siklus I

Siklus II

73,80%
69,04%
72,61%
92,85%
73,80%
78,57%
82,14%
65,47%
66,66%
70,23%
75%
72,61%
85,33%
72,61%
48,80%
85,71%
66,66%
61,90%
84,52%
65,47%
71,42%
78,38%
67,85%
64,28%
73,80%
64,28%
72,61%
75%
65,47%
66,66%
86,90%
90,47%
94,04%
79,76%

71,42%
72,61%
73,80%
85,71%
72,61%
72,61%
90,47%
55,92%
64,28%
67,85%
79,76%
75%
75%
73,80%
55,95%
79,76%
54,76%
63,09%
85,71%
67,85%
75%
75%
73,80%
59,52%
73,83%
60.71%
76,19%
76,19%
72,61%
72,61%
89,28%
95,23%
95,23%
77,38%
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36 YPE
Jumlah siswa dengan kategori sedang

71,42%
12

72,61%
8

75%
7

Jumlah siswa dengan kategori tinggi
Presentase kategori sedang
Presentase kategori tinggi

23
34,28%
65,71%

27
22,85%
77,14%

28
20%
80%

TRANSKRIP WAWANCARA
Hari, Tanggal : Sabtu, 26 Mei 2012
Waktu

: Pukul 09.30 WIB-selesai

Tempat

: SMA Pangudi Luhur Sedayu

Narasumber

: Siswa kelas XC

Keterangan :
S : Siswa 1
Tindakan)

P : Peneliti (pelaksana

1.P : “Apakah kamu menyukai pelajaran Biologi beserta jelaskan?”
2.S ; “Sangat Suka, karena kita dapat mempelajarai apa ya?? Yang ada di sekitar
kita dan di diri kita gitu loh. Kayak opo, organ-organ fisik kayak gitu??”
3.P : “Bagaimana perasaanmu terhadap metode pembelajaran Jigsaw dengan
media Picture and picture pada siklus I dan pengamatan langsung pada siklus
II beserta alasannya?”
4.S : “ kalo siklus yang pertama agak itu ya membosankan gitu soalnya kan ada
yang rame juga trus ada juga yang gak kompromi juga jadi tuh bosenin, trus
pas presentasi itu juga bahanya semuanya sama gitu loh, jadi yaa..kalo siklus 2
lebih menyenangkan kita mengamati secara langsung gitu ”
5.P : “Apakah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan
tugas/soal/LKS yang diberikan beserta alasannya?”
6.S : “ semaksimal mungkin, gimana ya , gak semaksimal mungkin sih”
7.P : “Apakah yang kamu lakukan ketika diskusi berlangsung, baik dalam
kelompok ahli atau diskusi kelas dalam kelompok asal?”
8.S : “ kalo kelompok asal tu tanya-tanya ini artinya apa. Trus kalo kelompok
ahli tu opo , memperdalam gitu loh”
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9.P : “Apakah kamu sudah mengerjakan sungguh-sungguh soal-soal yang
diberikan beserta alasannya?”
10. S : “ soal yang pos-test itu ya sudah ”
11. P : “Apakah dengan menggunakan model Pembelajaran Kooperatif
Metode Jigsaw membantu kamu mempelajari materi pelajaran beserta
alasannya?”
12. S : “ ya lumayan membantu karena kita opo yo satu kelompok ahli itu kan
bisa mengerti topik lain gitu maksudnya”
13. P : “Apakah kamu mengalami kesulitan memahami materi dengan
menggunakan model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw beserta
alasannya?”
14. S : “ emm kalo kesulitan tu pribadi opo yo masing-masing gitu loh kalo
ada yang gak opo gak jawaban yang gak lengkap gitu loh ”
Siswa 2
1.P : “Apakah kamu menyukai pelajaran Biologi beserta jelaskan?”
2.S : “ emmm....sedikit emmm apa ya udah ”
3.P : “Bagaimana perasaanmu terhadap metode pembelajaran Jigsaw dengan
media Picture and picture pada siklus I dan pengamatan langsung pada siklus
II beserta alasannya?”
4.S : “ perasannya senang.... ”
5.P : “Apakah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan
tugas/soal/LKS yang diberikan beserta alasannya?”
6.S : “ belum ”
7.P : “Apakah yang kamu lakukan ketika diskusi berlangsung, baik dalam
kelompok ahli atau diskusi kelas dalam kelompok asal?”
8.S : “ emmm ikut berdiskusi ”
9.“Apakah kamu sudah mengerjakan sungguh-sungguh soal-soal yang diberikan
beserta alasannya?”
10. S : “ emmm belum ”
11. P : “Apakah dengan menggunakan model Pembelajaran Kooperatif
Metode Jigsaw membantu kamu mempelajari materi pelajaran beserta
alasannya?”
12. S : “ ya emmm....dapat mengerti ”
13. P : “Apakah kamu mengalami kesulitan memahami materi dengan
menggunakan model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw beserta
alasannya?”
14. S : “ tidak ”
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Siswa 3
1.P : “Apakah kamu menyukai pelajaran Biologi beserta jelaskan?”
2.S : “ menyukai pelajaran biologi karena menurut saya pelajaran biologi tu jika
bab nya mudah dimengerti ya suka tapi kalau sulit dimengerti ya agak bingung
”
3.P : “Bagaimana perasaanmu terhadap metode pembelajaran Jigsaw dengan
media Picture and picture pada siklus I dan pengamatan langsung pada siklus
II beserta alasannya?”
4.S : “ pendapat saya emm yang pertama itu menurut saya emm kurang bisa
mengerti tapi kalau yang kedua tu melihat lingkungannya secara langsung tu
lebih bisa memahami”
5.P : “Apakah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan
tugas/soal/LKS yang diberikan beserta alasannya?”
6.S : “ sudah emm hehehe”
7.P : “Apakah yang kamu lakukan ketika diskusi berlangsung, baik dalam
kelompok ahli atau diskusi kelas dalam kelompok asal?”
8.S : “ mengerjakan tugas seserius-seriusnya dengan penuh kosentrasi emmm
dengan mencari sumber-sumber dari buku paket maupun saat emmm metode
yang kedua melihat secara langsung ”
9.“Apakah kamu sudah mengerjakan sungguh-sungguh soal-soal yang diberikan
beserta alasannya?”
10. S : “ sudah”
11. P : “Apakah dengan menggunakan model Pembelajaran Kooperatif
Metode Jigsaw membantu kamu mempelajari materi pelajaran beserta
alasannya?”
12. S :” menurut saya membentu soalnya jarang ada yang menggunakan
metode seperti itu dan menarik ”
13. P : “Apakah kamu mengalami kesulitan memahami materi dengan
menggunakan model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw beserta
alasannya?”
14. S : “ saya lebih memahami matari yang menggunakan metode itu ”
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