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Angela Marici K. Bahi
Universitas Sanata Dharma
ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya minat belajar
dan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAK St. Darius Larantuka terhadap
pelajaran biologi, hal ini terjadi karena model pembelajaran yang digunakan
masih ceramah yang disertai dengan tanya jawab. Penelitian ini bertujuan
mengetahui minat belajar dan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAK St. Darius
Larantuka melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi sistem
pernapasan manusia.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat dan hasil belajar
siswa. Peresentase minat siswa pada kategori sangat tinggi sebesar 85% dan
kategori tinggi 15%. Untuk nilai rata-rata hasil belajar kognitif yang diperoleh
sebesar 26,7, dengan peresentase ketuntasan kelas sebesar 0%. Sedangkan pada
siklus II nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 40,9, dengan peresentase ketuntasan
sebesar 10%. Untuk peresentase hasil belajar ranah afektif pada siklus I kategori
sedang sebesar 10% dan 90% pada kategori tinggi, sedangkan pada siklus II
peresentase yang diperoleh pada kategori tinggi sebesar 100%.
Kesimpulan yang diperoleh adalah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw pada pelajaran biologi materi sistem pernapasan pada
manusia meningkatkan minat belajar siswa kelas XI IPA SMAK St. Darius
Larantuka, sedangkan hasil belajar siswa belum sesuai dengan hasil yang
diharapkan.

Kata Kunci :
Kooperatif tipe jigsaw, sistem pernapasan pada manusia, minat, dan hasil belajar
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THE IMPLEMENTATION OF JIGSAW’S METHOD TO IMPROVE
STUDENT’S INTERESTS AND STUDENT’S PERFORMANCE ON HUMAN
RESPIRATORY SYSTEM THEME ON GRADE XI SCIENCE OF SENIOR
HIGH SCHOOL ST. DARIUS LARANTUKA 2015/2016

Angela Marici K. Bahi
Sanata Dharma University
ABSTRACT

This research is conducted because of the lack of interest and performance
in learning biology on XI grade of Senior high School St. Darius Larantuka. It is
caused by the use of the old style of teaching which is lecture and followed by
question and answer. This research aims to find out students interest and
performance through cooperative learning of Jigsaw type in human respiratory
systems theme on grade XI Senior High School of St. Darius Larantuka.
The result of this research showsed the improvement of student’s interest
and student’s performance. The presentation of student’s interests in very high
category was 85%, and high category was 15%. Therefore, the mean of students
cognitive performance is 26,7 with the presentation of class achievement 0%.
Meanwhile, in cycle II, the mean is 40,9 with class achievement is 10%. For the
performance of affective learning on cycle I with is 10% and 90% in high
category, in cycle II, the presentation on high category is 100%.
In conclusion, the implementation of cooperative learning of Jigsaw’s type
in biology subject with human respiratory system theme, improves student’s’
interest. However, student’s performance is not as expected yet.

Keywords: Cooperative of Jigsaw type, human respiratory system, interest and
performance
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BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam mengembangkan potensi
dalam diri seseorang. Pembelajaran merupakan setiap usaha yang dilakukan
dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan
kegiatan belajar. 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.
Keberhasilan siswa untuk belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri seorang
siswa sendiri seperti motivasi atau keinginan untuk mempelajari suatu hal. Faktor
eksternal adalah faktor pendukung atau dorongan yang berasal dari luar siswa
seperti metode belajar yang digunakan, fasilitas dan prasarana, hubungan siswa
dengan guru serta suasana kelas dan sebagainya. Dengan adanya motivasi yang
dimiliki oleh siswa dan didukung dengan adanya fasilitas serta suasana kelas yang
menyenangkan dalam pembelajaran maka siswa mendapatkan pengetahuan yang
baik (Haryana, 2012).
Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada proses pembelajaran
kelas XI IPA SMAK St.Darius Larantuka menunjukan bahwa pembelajaran
biologi mengunakan model pembelajaran ceramah yang disertai dengan tanya
1
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jawab. Dalam proses pembelajaran terlihat bahwa siswa memiliki minat yang
rendah terhadap pelajaran biologi. Hal ini diketahui dari aktifitas siswa selama
proses pelejaran berlangsung dan hasil belajar siswa yang kurang dari kriteria
ketuntasan minimal. Selama proses pembelajaran berlangsung siswa terlihat
kurang aktif dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Sebagian besar siswa
sibuk sendiri dan asyik mengobrol dengan teman sebangkunya ketika proses
pembelajaran berlangsung. Siswa juga tidak bertanya saat guru memberikan
kesempatan untuk bertanya.
Berdasarkan data awal hasil ulangan biologi kelas XI IPA SMAK St.Darius
Larantuka pada materi Sistem Pernapasan tahun ajaran 2014/2015, diperoleh ratarata ulangan 57,76 sedangkan persentase ketuntasan belajar sebesar 43,28%.
Standar ketuntasan belajar minimal SMAK St.Darius Larantuka adalah sebesar
75. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar biologi siswa masih rendah.
Rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh penggunaan metode pembelajaran
yang kurang variatif dan guru kurang kreatif dalam menyampaikan materi. Siswa
SMAK St.Darius Larantuka yang berasal dari bermacam-macam latar belakang
keluarga dalam mendidik anaknya sehingga kemampuan mereka dalam
memahami materi biologi yang diajarkan menjadi tidak sama dan terkesan sulit
untuk menyerap materi yang diajarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya
strategi belajar yang mampu menumbuhkan minat belajar siswa sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar. Salah satu metode yang sesuai untuk kelas XI IPA
yaitu dengan metode yang melibatkan siswa di dalam proses belajar mengajar
sehingga siswa lebih aktif.

2
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Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang
mengajarkan kerja sama antar siswa, saling membantu, saling menghargai, dan
mengaktifkan siswa. Salah satu pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan
adalah metode Jigsaw yang membagi siswa dalam kelompok kecil yang sama.
Keunggulan dari metode jigsaw ini yakni mengajarkan siswa untuk saling bekerja
sama, menghargai dan bertanggung jawab dalam membantu sesama anggota
kelompok untuk belajar. Pada model Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw,
setiap siswa memiliki tugasnya masing-masing untuk dikerjakan di kelompok
ahli, sebelum mengajarkan pada teman-temannya sehingga setiap siswa
mendapatkan tugas, aktif dalam pembelajaran dan saling bekerjasama serta saling
membantu teman dalam mencapai kompetensi (Haryana, 2012).
Mengacu pada kondisi yang demikian, maka penulis tergerak untuk
mengadakan penelitian di SMAK St.Darius Larantuka untuk meningkatkan minat
dan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan model Pembelajaran
Kooperatif Model Jigsaw pada materi Sistem Pernapasan. Untuk itu penulis
dalam

penelitian

ini

mengambil

judul

“PENERAPAN

MODEL

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATERI SISTEM
PERNAPASAN PADA

SISWA KELAS XI IPA SMAK ST.DARIUS

LARANTUKA TAHUN AJARAN 2015/2016”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas masalah yang hendak
diteliti dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan
minat belajar biologi materi sistem pernapasan pada siswa kelas XI IPA
SMAK St.Darius Larantuka ajaran 2015/2016
2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan
hasil belajar biologi materi sistem pernapasan pada kelas XI IPA SMAK
St.Darius Larantuka ajaran 2015/2016.

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 20 siswa kelas XI IPA SMAK St.Darius
Larantuka Tahun Ajaran 2015/2016.
2. Objek penelitian
Objek penelitian adalah minat dan hasil belajar, peneliti lebih fokus pada
aspek kognitif dan aspek afektif siswa kelas XI IPA SMAK St.Darius
Larantuka Tahun Ajaran 2015/2016 dengan Penerapan Pembelajaran
Koperatif Metode Jigsaw.
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3. Materi pokok
a. Standar Kompetensi
3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu,
kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada
Salingtemas.
b. Kompetensi Dasar
3.4 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta
kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan pada
manusia dan hewan (misalnya burung).
Materi yang dibahas adalah Sistem Pernapasan.
4. Parameter
Parameter keberhasilan yang akan diukur dalam penelitian ini adalah
minat dan hasil belajar siswa. Minat belajar siswa diukur dengan
menggunakan kuisioner sedangkan hasil belajar untuk aspek kognitif siswa
diukur dengan nilai postest pada setiap akhir siklus dan aspek afektif siswa
diukur dengan lembar observasi.

D. Tujuan penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Minat belajar siswa kelas XI IPA SMAK St.Darius Larantuka melalui
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi sistem pernapasan

5
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2. Peningkatan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAK St.Darius Larantuka
melalui model pembelajaran koperatif tipe Jigsaw pada materi sistem
pernapasan.

E. Manfaat penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai
berikut:
1. Bagi peneliti
Sebagai tugas akhir dan memberi wawasan dari pengalaman praktis di
bidang penelitian. Hasil penelitian dapat dijadikan bekal untuk menjadi
tenaga pendidik yang profesional, pengetahuan dan pengalaman dalam
penyusun 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 materi, karena masing-masing anggota kelompok
bertanggung jawab menjelaskan bahan pelajaran pada anggota
kelompok lainnya.

6
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b. Menumbuhkan minat belajar pada diri siswa dengan metode
pembelajaran yang baru.
c. Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, karena setiap siswa
bertanggung jawab menjelaskan bahan pelajaran pada anggota
kelompok lainnya.

7
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua
orang dan berlangsung seumur hidup. Salah satu pertanda bahwa seseorang
telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya.
Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat
pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik) maupun yang
menyangkut nilai sikap (afektif).
Berikut ini disajikan beberapa teori belajar menurut para ahli dalam Siregar
dan Nara (2010) :
1. W.H. Burton dalam The Guindance Of Learning Activities mengemukakan
bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu
karena adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu
dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan
lingkungannya.
2. H. C. Witherington dalam Education Psychology menjelaskan pengertian
belajar sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan
diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan
kepribadian atau suatu pengertian.
3. Gagne mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku
yang relatif menetap dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun
dari pembelajaran yang bertujuan/direncanakan

8
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Dari berbagai pemahaman tentang belajar yang dikemukakan oleh para
ahli dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan telah belajar kalau sudah
terdapat perubahan tingkah laku yang menyangkut pengetahuan (kognitif), dan
keterampilan (psikomotorik) maupun yang menyangkut nilai dan sikap
(afektif) dalam dirinya. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari interaksi
dengan lingkungannya.
Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai produk interaksi
berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna
yang lebih kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari
seorang guru untuk membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan
yang diharapkan. Tujuan dalam pembelajaran adalah mengarahkan guru agar
berhasil dalam membelajarkan siswa.

B. Hasil Belajar
1. Pengertian Hasil Belajar
Menurut Susanto (2015) mengatakan bahwa hasil belajar merupakan
perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa baik menyangkut aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut
Widoyoko (2010) mengatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan yang
terjadi dalam diri siswa sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran. Perubahan
yang dimaksud seperti perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Berdasarkan beberapa pengertian yang ada, maka hasil belajar merupakan
kemampuan yang dimiliki siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran yang
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mencakup aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Masingmasing dari aspek memiliki kategori yang disusun secara hirarkis, sehingga
menjadi taraf-taraf yang semakin bersifat kompleks.
a. Aspek kognitif
Aspek kognitif adalah pandangan tentang belajar yang berfokus pada
pengetahuan dan keterampilan berpikiran siswa (Egen dan Kauchak,
2012). Menurut Bloom, dkk., dalam Winkel (2009) aspek kognitif
mencakup :
1) Mengingat (C1): mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah
dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Hal-hal itu dapat meliputi fakta,
kaidah, dan prinsip, serta metode yang diketahui. Pengetahuan yang
tersimpan dalam ingatan akan digali pada saat dibutuhkan melalui
bentuk ingatan atau mengenal kembali;
2) Memahami (C2): mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan
arti dari bahan yang dipelajari;
3) Menerapkan (C3): mencakup kemampuan untuk menerapkan suatu
kaidaah atau metode bekerja pada suatu kasus/masalah yang konkret
dan baru;
4) Menganalisis (C4): mencakup kemampuan untuk merinci suatu
kesatuan ke dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau
organisasinya dapat dipahami dengan baik.

Kemampuan ini

dinyatakan dalam penganalisaan bagian-bagian dasar, bersama dengan
hubungan/relasi antar semua bagian;
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5) Mengevaluasi (C5): mencakup kemampuan untuk membuat suatu
penelitian tentang suatu pernyataan, konsep, situasi berdasarkan suatu
kriteria tertentu kegiatan penelitian dapat dilihat dari segi tujuannya,
dan

gagasannya.

Berupa

menyusun

hipotesis,

mengkritik,

memprediksi, menilai, menguji dan sebagainya.
6) Berkreasi

(C6):

membangun,

mencakup

kemampuan

merencanakan,

dalam

memproduksi,

merancang,
menemukan,

memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah dan
mengubahnya.
b. Aspek afektif
Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai,
sehingga sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah
memiliki pengetahuan kognitif yang tinggi (Sudijono, 2011). Menurut
Winkel (2009) aspek afektif mencakup:
1) Penerimaan: mencakup kepekaan akan adanya suatu prasangka dan
kesediaan untuk memperhatikan rangsangan tersebut, seperti buku
pelajaran atau penjelasan yang diberikan oleh guru atau mendengarkan
dan memperhatikan jawaban teman kelas;
2) Partisipasi: mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif dan
berpartisipasi dalam suatu kegiatan;
3) Penilaian/penentu sikap; mencakup kemampuan untuk memberikan
penilaian terhadap sesuatau dan membawa diri sesuai dengan penilaian
itu;
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4) Organisasi: mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem
nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup. Kemampuan
dinyatakan dalam mengembangkan suatu perangkat nilai.
5) Pembentukan pola hidup: mencakup kemampuan untuk menghayati
nilai-nilai kehidupan dari materi yang telah dipelajari.
c. Aspek psikomotorik
Aspek psikomotorik adalah aspek yang berkaitan dengan keterampilan
(skill) atau bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar
tertentu. Menurut Sudijono (2011) mengatakan bahwa hasil belajar
psikomotorik ini sebenaranya merupakan kelanjutan dari hasil belajar
kognitif (memahami sesuatu) dan hasil belajar afektif (kecenderungan
untuk berperilaku). Menurut klasifikasi Simpson dalam Winkel (2009)
aspek psikomotorik meliputi:
1) Persepsi: mencakup kemampuan untuk diskriminasi atau menjelaskan
ulang dua objek berdasarkan perbedaan ciri-ciri fisik yang khas pada
masing-masing objek;
2) Kesiapan: mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam
keadaan akan melalui suatu gerakan terkait dengan konsentrasi dalam
menyiapkan diri;
3) Gerak terbimbing: mencakup kemampuan untuk melakukan suatu
rangkaian gerak-gerik sesuai dengan contoh yang diberikan;
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4) Gerak yang terbiasa: mencakup kemampuan untuk melakukan suatu
rangkaian gerak-gerik dengan lancar, karena sudah dilatih secukupnya,
tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan;
5) Gerak kompleks: mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu
keterampilan, yang terdiri atas beberapa komponen, dengan lancar,
tepat dan efisien;
6) Penyesuaian pola gerak: mencakup kemampuan untuk mengadakan
perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik dengan kondisi
setempat atau dengan menunjukkan suatu keterampilan yang telah
mancapai kemahiran;
7) Kreativitas: mencakup kemampuan untuk melahirkan pola-pola yang
baru, seluruhnya atas dasar prakasa dan inisiatif sendiri.
Secara umum aspek yang biasa dinilai dalam suatu proses pembelajaran
yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Namun fokus
utama yang akan peneliti teliti hanya dua aspek yakni aspek kogniif dan aspek
afektif. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa yang akan
digunakan oleh peneliti untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap
materi, sedangkan aspek afektif berkaitan dengan sikap siswa yang akan
ditunjukkan oleh siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Hal ini dikarenakan kedua aspek
tersebut memiliki hubungan dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti yaitu untuk meningkatkan minat dan hasil belajar pada siswa kelas XI
IPA SMAK St.Darius Larantuka.
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Dalam penelitian ini, tingkatan aspek kognitif yang akan diukur oleh
peneliti adalah C1-C4. Hal ini dikarenakan pengetahuan C1-C4 sesuai dengan
kempetensi dasar dan materi yang akan peneliti berikan kepada siswa kelas XI
IPA SMAK St.Darius Larantuka.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi
dua golong sebagai berikut (Slameto, 2013) :
a. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta
didik yang meliputi: (1) Faktor Biologis, yang meliputi kesehatan dan
cacat tubuh. Apabila salah satu faktor biologis terganggu maka akan
mempengaruhi hasil belajar anak. (2) Faktor Psikologi, yang meliputi
inteligensi, perhatian, minat, motivasi dan kesiapan dalam menerima
materi pembelajaran. (3) Faktor Kelelahan, meliputi kelelahan jasmani
dan rohani. Kelelahan jasmani dapat dilihat dengan adanya lemah
tubuh, mengantuk, haus, dan lapar. Sementara kelelahan rohani dapat
dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan
dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.
b. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta
didik yang meliputi (1) Faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga
pendidikan yang pertama dan utama dan merupakan pendidikan dalam
ukuran kecil yang bersifat menetukan untuk pendidikan dalam ukuran
besar. (2) Faktor sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum,
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hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan disiplin di
sekolah. (3) Faktor masyarakat, bentuk kehidupan masyarakat sekitar
mempengaruhi prestasi siswa. Apabila masyarakat di lingkungan
tempat tinggal siswa adalah terpelajar maka siswa akan terpengaruh
untuk lebih giat belajar.

C. Minat Belajar
Minat merupakan salah satu faktor internal yang penting untuk menunjang
kegiatan belajar siswa. Minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau
faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang
menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan,
menyenangkan, dan lama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam
dirinya (Susanto, 2013). Minat diartikan sebagai kecenderungan subjek yang
menetap untuk merasa tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu
dan merasa senang mempelajari materi itu (Winkel, 2009).
Dari uraian yang ada maka minat belajar merupakan ketertarikan atau rasa
suka yang dimiliki oleh siswa terhadap sesuatu yaitu, materi ajar sebagai suatu
proses untuk memperoleh pengetahuan tanpa adanya paksaan. Tidak adanya
minat seorang siswa terhadap suatu materi akan menimbulkan kesulitan dalam
belajar, sehingga dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan minat yang
besar.
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Minat belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Haq M. A.
(2012) beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar adalah sebagai
berikut.
1. Motivasi dan cita-cita
Minat sesorang dikatakan semakin tinggi apabila disertai dengan motivasi,
baik yang bersirat internal ataupun eksternal. Minat merupakan perpaduan
keinginan dan kemampuan yang dapat dikembangkan jika ada motivasi. Citacita dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Cita-cita dapat dikatakan
perwujudan minat seseorang untuk meraih keinginannya untuk dikehidupan
yang akan datang, cita-cita tersebut akan terus dikejarnya sampai dapat
meraihnya, walaupun banyak berbagai rintangan.
2. Keluarga
Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga. Oleh karenanya
keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan minat seorang siswa terhadap
pelajaran. Apa yang diberikan oleh keluarga sangat berpengaruh bagi
perkembangan jiwa seorang siswa, oleh karena itu perhatian dan dukungan
keluarga sangat penting untuk menumbuhkan minat belajar seorang siswa.
3. Peran guru
Selain sebagai fasilitator, guru juga harus dapat berperan sebagai
motivator. Dalam hal ini, seorang guru harus mampu menciptakan kondisi
belajar mengajar yang kondusif dan dapat merangsang minat siswa dalam
belajar. Menyadari pentingnya minat dan perhatian siswa dalam proses
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pembelajaran, berikut ini disajikan beberapa pendekatan yang harus
diperhatikan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Pendekatanpendekatan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Berikan

kepada

siswa

rasa

puas,

biasanya

keberhasilan

akan

mengikutinya.
b. Kembangkan pengertian kepada siswa secara wajar. Pengertian baru
haruslah didasarkan pengalaman-pengalaman belajar yang lampau.
c. Bawalah suasana kelas yang menyenangkan para siswa.
d. Buatlah para siswa ikut andil dalam program yang disusun.
e. Usahakan pengaturan kelas yang bervariasi, sehingga rasa bosan
berkurang dan perhatian siswa meningkat.
f. Timbulkan minat siswa terhadap pokok bahasan yang dipelajari.
g. Berikan komentar terhadap hasil-hasil yang mereka capai.
h. Berikan kesempatan siswa untuk berkompetisi.

D. Pembelajaran Kooperatif
1. Pengertian

Model

Pembelajaran

Kooperatif

dan

Tujuan

Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara
siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif
yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur
kelompok bersifat heterogen (Rusman, 2010). Menurut Huda (2014)
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pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran di mana siswa bekerja
sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang mengacu pada cara
siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara
kolaboratif yang terdiri dari 4-6 anggota.
Dalam model pembelajaran kooperatif, guru lebih berperan sebagai
fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung kearah pemahaman
siswa yang lebih tinggi. Guru tidak hanya memberi pengetahuan pada siswa,
tetapi juga harus membangun pengetahuan dalam pikiranya. Siswa
mempunyai

kesempatan

mendapatkan

pengalaman

langsung

dalam

menerapkan ide-ide mereka (Rusman, 2010).
Tujuan pembelajaran kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa
untuk meningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu
maupun secara kelompok. Selain itu, melatih siswa untuk bekerja sama
dengan berbagai latar belakang kemampuan, keterampilan dan pemecahan
masalah (Rusman, 2010).
2. Prinsip Dasar dan Karakteristik Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam
kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan
dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan.

Pelaksanaan
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prinsip dasar pokok sistem pembelajaran kooperatif dengan benar akan
memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif (Rusman, 2010).
Prinsip dasar pembelajaran kooperatif antara lain sebagai berikut:
a. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya.
b. Siswa harus melihat bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan
yang sama.
c. Siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara
anggota kelompoknya.
d. Siswa akan dikenai evaluasi
e. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan
untuk belajar bersama selama proses belajarnya.
f. Siswa diminta memperanggungjawabkan secara individual materi
yang ditangani dalam kelompok kooperatif.
Adapun karakteristik model pembelajaran kooperatif adalah:
a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan
materi belajar.
b. Kelompok dibentuk dari beberapa siswa yang memiliki kemampuan
berbeda-beda baik tingkat kemampuan tertinggi, sedang, dan rendah.
c. Penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari masing-masing
individu.
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E. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pertama kali dikembangkan dan
diujicobakan oleh Elliot di Universitas Texas dan kemudian diadaptasikan
oleh Slavin di Universitas John Hopkins. Model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw adalah salah satu model belajar kooperatif yang menitikberatkan pada
kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil (Rusman, 2010).
Fathurrohman (2015) mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam
kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama
saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan
bagian materi yang harus dipelajari dan manyampaikan materi tersebut kepada
anggota kelompok lain.
Dari uraian yang ada maka model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
merupakan model pembelajaran kooperatif dimana siswa membentuk
kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam orang secara heterogen
dan saling berketergantungan positif serta bertanggung jawab pada materi
yang dipelajari secara mandiri.
Menurut Wena (2014) secara umum penerapan metode pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw di kelas adalah sebagai berikut :
1. Kelas dibagi dalam kelompok, tiap kelompok siswa terdiri atas 4-5
siswa yang bersifat heterogen dari segi kemampuan, jenis kelamin,
budaya dan sebagainya.
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2. Tiap kelompok diberi bahan ajar dan tugas-tugas pembelajaran yang
harus dikerjakan.
3. Dari masing-masing kelompok diambil seorang anggota untuk
membentuk kelompok baru (kelompok pakar) dengan membahas tugas
yang sama. Dalam kelompok ini diadakan diskusi antara anggota
kelompok pakar.
4. Anggota kelompok pakar kemudian kembali lagi ke kelompok semula,
untuk mengajari anggota kelompoknya. Dalam kelompok ini diadakan
diskusi antara anggota kelompok.
5. Selama proses pembelajaran secara kelompok guru berperan sebagai
fasilitator dan motivator.
6. Tiap minggu atau dua minggu, guru melaksanakan evaluasi, baik
secara individu maupun kelompok untuk mengetahui kemajuan belajar
siswa.
7. Bagi siswa dan kelompok siswa yang memperoleh nilai hasil belajar
yang sempurna diberi penghargaan. Demikian pula jika semua
kelompok memperoleh nilai hasil belajar yang sempurna maka wajib
diberi penghargaan.
Menurut Zaini (2008) mengatakan bahwa langkah-langkah penerapan
Jigsaw adalah sebagai berikut:
1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang maisng-masing
beranggotakan 4 sampai 5 orang dengan karakteristik yang heterogen.
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2. Bahan diskusi dibagi kepada siswa dan setiap siswa bertanggung
jawab untuk mempelajari satu bagian dari bahan diskusi tersebut.
3. Salah satu anggota dari beberapa kelompok yang berbeda memiliki
tanggung jawab untuk mempelajari satu bahan diskusi yang sama dan
selanjutnya berkumpul untuk saling membantu mengkaji bahan diskusi
tersebut. Kelompok ini dinamakan sebagai kelompok ahli.
4. Selanjutnya, para siswa yang berbeda dalam kelompok ahli kembali ke
kelompok asal untuk mengajar anggota kelompok asalnya mengenai
materi yang telah dipelajari dalam kelompok ahli.
5. Setelah diadakan diskusi dalam kelompok asal, para siswa dievaluasi
secara individual mengenai materi yang telah dipelajari.
Dalam pelaksanaannya, peneliti menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw menurut Wena. Ibrahim (2000) mengatakan bahwa
model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah:
1. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama
dengan lain;
2. siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan;
3. setiap siswa berhak menjadi ahli dalam kelompoknya;
4. dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif;
5. dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan sekaligus
mengajarkan kepada orang lain, sehingga siswa memiliki tanggung
jawab dalam pelaksanaan.
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Sementara itu, kekurangannya adalah :
1. membutuhkan waktu yang lama,
2. siswa yang pandai cenderung tidak mau disatukan dengan siswa yang
kurang pandai, dan yang kurang pandai pun merasa minder apabila
digabungkan dengan temannya yang pandai, walaupun lama kelamaan
perasaan itu akan hilang dengan sendirinya.

F. Materi Pembelajaran
Sistem pernapasan merupakan salah satu materi belajar pada kelas XI IPA
yang terdapat di dalam Kompetensi Dasar 3.4 Menjelaskan keterkaitan antara
struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada
sistem pernapasan pada manusia dan hewan (misalnya burung). Pembelajaran
biologi sistem pernapasan menekankan pada siswa untuk mengetahui dan
mengerti

berbagai

organ-organ

pernapasan,

proses

pernapasan

dan

kelainan/gangguan serta cara mengatasi kelainan/gangguan pernapasan.
Secara garis besar materi yang dipelajari adalah menjelaskan tentang organorgan pernapasan, proses pernapasan dan kelainan/gangguan serta cara
mengatasinya.

G. Hasil Penelitian yang Relevan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fransiska Siska (2013)
dengan judul penelitian “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Jigsaw sebagai Upaya Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Biologi Materi
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Sistem Peredaaran Darah Manusia pada Siswa Kelas VIII SMP Joannes Bosco
Yogyakarta”. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, membuktikan bahwa:
1) terjadi peningkatan minat dan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II.
2) terjadi peningkatan pada nilai rata-rata kelas pada siklus I dan siklus II.
Untuk rata-rata kelas sebelum tindakan sebesar 52,75 kemudian meningkat
pada siklus I menjadi 77,15 kemudian meningkat lagi pada siklus II menjadi
87,63.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Haryana (2012) dengan 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”. Hasil
penelitian yang telah dilaksanakan membuktikan bahwa 1) terjadi peningkatan
motivasi belajar yang terlihat dari persentase kondisi awal siswa sebesar
65,71% menjadi 77,14% pada siklus I dan meningkat menjadi 80% pada
siklus II. 2) terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari 50,14 menjadi 64,85
pada siklus I kemudian meningkat pada siklus II menjadi 71,42.

H. Kerangka Berpikir
Keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari peran dan
usaha guru sebagai fasilitator dan motivator didukung dengan sarana dan
prasarana yang tersedia serta keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Namun, hal tersebut kurang berperan maksimal di SMAK St.Darius
Larantuka.
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Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap guru biologi diketahui
bahwa pencapaian hasil belajar siswa tergolong rendah. Siswa merasa kurang
berminat selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal tersebut dikarenakan
siswa merasa jenuh dengan pembelajaran yang monoton dengan model
pembelajaran yang kurang bervariasi. Minat belajar yang rendah ditunjukkan
dari perilaku siswa yang kurang terlibat aktif dalam pembelajaran.
Berdasarkan hasil penelitian yang relevan menunjukkan bahwa dengan
menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil
belajar biologi kelas VIII SMP Joannes Bosco Yogyakarta. Maka dari itu
peneliti melakukan suatu tindakan yaitu melaksanakan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Pembelajaran
dilakukan dalam II siklus yang diharapkan hasil akhir yaitu meningkatnya
minat dan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAK St.Darius Larantuka.
Berikut adalah kerangka berpikir penelitian yang disajikan dalam diagram alir
pada

Gambar

2.1
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KONDISI AWAL

Siswa

Siswa masih pasif,
kurang berminat, dan
hasil belajar rendah

PENELITIAN RELEVAN

Guru
Penelitian yang dilakukan oleh Fransiska tahun 2013 bahwa
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan
minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi

Model pembelajaran kurang
bervariasi, model
pembelajaran yang digunakan
adalah ceramah dan disertai
tanya jawab

Penelitian yang dilakukan oleh Haryana tahun 2012 bahwa
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi
kelas Xc SMA Pangudi Luhur Sedayu

TINDAKAN

Penelitian menggunakan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Jigsaw pada siklus I dan siklus II

HASIL
Minat dan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAK
St. darisu Larantuka meningkat.
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
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I. Hipotesa
Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dapat
dirumuskan hipotesis tindakan yaitu “Penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas
XI IPA SMAK St.Darius Larantuka pada materi sistem pernapasan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian Tindakan Kelas dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di
kelas. Upaya peningkatan tersebut dilakukan guna mencari jawaban atas
permasalahan pembelajaran di kelas secara berkesinambungan.

B. Seting Penelitian
1. Subyek penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI IPA SMAK
St.Darius Larantuka yang terdiri dari 20 siswa
2. Obyek penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah minat dan hasil belajar siswa pada materi
sistem pernapasan kelas XI IPA SMAK St.Darius Larantuka
3. Tempat penelitian
Tempat penelitian di SMAK St.Darius Larantuka yang beralamat di Jl. Jend.
Sudirman, Desa Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
4. Waktu penelitian
Penelitian

ini

dilakukan

pada

28

bulan

Maret

–

April

2016.
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C. Rancangan Penelitian
Sebelum Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan, peneliti terlebih
dahulu membuat rancangan penelitian agar penelitian yang akan dilaksanakan
dapat dikelola dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunnakan model
penelitian Jhon Elliot yang merupakan pengembangan dari model Khemmis &
Mc Taggart, setiap siklus penelitian meliputi beberapa tahapan berulang meliputi
tahap-tahap:

Perencanaan

(Planning),

Pelaksanaan

(Acting),

Pemantauan

(Observasing), Refleksi (Reflectiong). Hasil refleksi digunakan untuk mengetahui
tingkat perubahan yang terjadi dan tingkat pencapaian indikator-indikator yang
telah ditetapkan. Desain PTK Model Kemmis dan Mc Taggart disajikan dalam
Gambar 3.1

29

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Refleksi
Perencanaan
Pelaksanaan dan
Observasi

Siklus I

Refleksi
Perencanaan
Pelaksanaan dan
Observasi

Siklus II

Siklus n
Gambar 3.1 Bagan Model Penelitian Kemmis dan Mc, Taggart Adaptasi
Depdiknas, 1999, 21

Penelitian ini didesain dengan melakukan proses pembelajaran yang dibagi
menjadi 2 siklus penelitian. Penjabaran rangkaian kegiatan selama proses
penelitian adalah sebagai berikut:
1. Siklus I
Rancangan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus I dilaksanakan dalam 2
kali pertemuan masing-masing sebanyak 2 x 45 menit, terdiri dari beberapa
tahapan, adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan Tindakan
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Tahap

ini

merupakan

tahap

untuk

mempersiapkan

kegiatan

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAK
St.Darius Larantuka yang meliputi:
1) Menyusun Silabus Pembelajaran kelas XI IPA
2) Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) pokok
bahasan Biologi Sistem Pernapasan
3) Menyusun instrument penelitian yang sesuai dengan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang meliputi lembar
observasi, kartu soal, dan soal tes akhir (postest) siklus I.
b. Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan (observasi)
Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sesuai dengan
rencana tindakan, kegiatan yang dilakukan meliputi:
1) Mengkondisikan kelas ke dalam suasana belajar
2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus I dengan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sesuai dengan RPP yang telah
dibuat. Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I, anggota kelompok
dipilih sendiri oleh siswa dengan membentuk 5 kelompok asal,
masing-masing kelompok beranggotakan 4 siswa. Setiap siswa
kelompok asal bertanggung jawab atas soal yang diberikan
kepadanya.
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Pengamatan (observasi) dilakukan selama proses pembelajaran, hal ini
diamati antara lain:
1) Mengamati kegiatan diskusi siswa
2) Mengevaluasi pemahaman siswa melalui tes akhir (postest).
Observasi dilakukan oleh observer dengan mengisi lembar
observasi yang telah disediakan. Hasil observasi dan evaluasi yang
didapatkan menjadi bahan refleksi bagi peneliti terhadap tindakan
yang telah dilakukan dan bagi penyusunan rencana tindakan
berikutnya.
c. Refleksi
Pada tahap ini, peneliti melakukan refleksi berdasarkan apa yang telah
diperoleh dari hasil observasi kegiatan siswa, observasi proses
pembelajaran, dan hasil tes akhir (postest) siklus I. Kemudian dari hasil
yang

telah

diperoleh

tersebut,

menjadi

bahan

bagi

peneliti

mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan selama proses pembelajaran
berlangsung dan apa saja yang belum dapat dicapai pada siklus I. kegiatan
refleksi ini menjadi dasar bagi peneliti dalam perencanaan dan
pelaksanaan tindakan untuk siklus berikutnya, yaitu siklus II.
2.

Siklus II
Pelaksanaan siklus II didasarkan atas hasil yang telah diperoleh pada
siklus I, kegiatan siklus II meliputi:
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a. Perencanaan Tindakan
Tahap

ini

merupakan

tahap

untuk

mempersiapkan

kegiatan

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAK
St.Darius Larantuka yang meliputi:
1)

Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan hasil
refleksi siklus I

2) Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) pokok
bahasan Biologi Sistem Pernapasan
3) Menyusun instrument penelitian yang sesuai dengan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang meliputi lembar
observasi, kartu soal, dan soal tes akhir (postest) siklus II.
b. Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan (observasi)
Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sesuai dengan
rencana tindakan, kegiatan yang dilakukan meliputi:
1) Mengkondisikan kelas ke dalam suasan belajar
2) Melaksanakan

kegiatan

pembelajaran

dengan

metode

pembelajaran jigsaw sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Pada
pelaksanaan pembelajaran siklus II, kelompok yang dibentuk
berbeda dari segi kemampuan, dan jenis kelamin kelompok pada
siklus I namun jumlah kelompok dan anggota kelompok sama
33
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yaitu jumlah kelompok yang dibentuk 5, dengan masing-masing
anggota kelompok 4. Kelompok pada siklus II dibentuk oleh guru,
dimana setiap anggota kelompok memiliki kemampuan heterogen.
Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran, hal yang diamati
antara lain:
1) Mengamati kegiatan diskusi siswa
2) Mengevaluasi pemahaman siswa melalui tes akhir (postest).
Observasi dilakukan oleh observer dengan mengisi lembar
observasi yang telah disediakan. Hasil observasi dan evaluasi yang
didapatkan menjadi bahan refleksi bagi peneliti terhadap tindakan
yang telah dilakukan dan bagi penyusunan rencana tindakan
berikutnya.
c. Refleksi
Pada tahap ini, peneliti melakukan refleksi berdasarkan apa yang telah
diperoleh dari hasil observasi kegiatan siswa, observasi proses
pembelajaran, dan hasil tes akhir (postest) siklus II. Dari hasil yang telah
diperoleh tersebut

menjadi

bahan bagi

peneliti

mengidentifikasi

kelemahan dan kelebihan selama proses pembelajaran berlangsung dan
apa saja yang belum dapat dicapai pada siklus II. Kegiatan refleksi ini
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menjadi dasar bagi peneliti untuk membuat kesimpulan dan saran dari
penelitian yang telah dilaksanakan.

D. Instrument Penelitian
Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpul data dalam
penelitian (Suparno, 2010). Dalam penelitian ini, ada dua macam instrumen yang
digunakan yaitu instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpulan data.
1. Instrument pembelajaran
a. Silabus
Instrumen

pembelajaran

memuat

tentang

satuan

pendidikan,

kelas/semester, program layanan, mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK),
Komopetensi Dasar (KD), indikator, penilaian, alokasi waktu, materi dan
kegiatan pembelajaran serta sumber pembelajaran. Silabus berfungsi sebagai
acuan dalam pembuatan Rencana Pembelajaran Pelaksanaan (RPP). Silabus
terlampir.
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat tentang satuan
pendidikan,

kelas/semester,

mata

pelajaran,

alokasi

waktu,

Standar

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan pembelajaran,
materi ajar, penilaian, sumber belajar, model dan metode pembelajaran serta
langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam
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menyampaikan materi. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berfungsi
sebagai acuan penelitian selama proses pembelajaran. Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) terlampir.
c. Handout
Handout berisi materi ajar tentang sistem pernapasan pada manusia.
Masing-masing

siswa

mendapatkan

handout

pembelajaran.

Handout

terlampir.
d. Kartu Soal
Kartu soal dibuat oleh peneliti yang akan diberikan kepada siswa saat
proses pembelajaran berlangsung. Berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang
akan didiskusikan oleh siswa selama dalam kelompok baik dalam kelompok
ahli maupun kelompok asal. Kartu soal terlampir.
2. Instrumen pengumpulan data
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
tindakan kelas ini berupa test dan non-test.
a. Test
Test yang digunakan berupa test akhir (postest). Test ini merupakan
alat ukur hasil belajar siswa dalam ranah kognitif. Post test digunakan
untuk mengukur pengetahuan siswa mengenai materi sistem pernapasan
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pada

manusia

setelah

tindakan

dengan

menggunakan

metode

pembelajaran jigsaw. Soal post test setiap siklus terlampir.
b. Non-Test
Instrument pengumpulan data non-test berupa kuesioner, dan lembar
observasi aspek afekif siswa selama proses pembelajaran.
1) Kuesioner
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh
informasi dari responden yang ingin diketahui (Suparno, 2010;61). Dalam
penelitian ini, kuesioner yang dibuat untuk mengetahuai minat siswa terhadap
belajar biologi khususnya materi sistem pernapasan pada manusia dengan
menggunkan metode pembelajaran jigsaw. Kuesioner yang digunakan adalah
kuesioner tertutup artinya sudah tersedia pilihan jawabannya. Pengisian
kuesioner dilakukan sesudah pelaksanaan pembelajaran siklus II. Pengisian
kuesioner sesudah pelaksanaan pembelajaran bertujuan untuk mengetahui
minat siswa setelah pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw.
Kuesioner terdiri dari 20 pernyataan masing-masing pernyataan memuat 4
pilihan jawaban yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS),
Sangat Tidak Setuju (STS). Pernyataan-pernyataan tersebut terdiri dari item
positif dan negatif.
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Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator
yang ada pada teori tentang minat belajar. Indikator minat belajar untuk
kuesioner minat belajar yang dibuat antara lain rasa senang, tanpa paksaan,
keseriusan, ketertarikan dan perhatian. Kisi-kisi kuesioner dapat dilihat pada
table 3.1 sebagai berikut
Table 3.1. Kisi-Kisi Kuesioner
Indikator

Jumlah Soal
Pernyataan Positif
Pernyataan Negatif
- Rasa senang
2
1
- Tidak terpaksa
1
1
- Serius
3
3
- Tertarik
2
3
- Perhatian
2
2
Kuesioner minat belajar terlampir
2) Lembar Observasi/Pengamatan
Observasi/pengamatan merupakan salah satu instrumen pengumpulan data
yang digunakan untuk mengetahui kemampuan afektif siswa. Observasi
dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa selama proses pembelajaran
berlangsung. Dalam penelitian ini yang melakukan observasi adalah observer
dan bukan peneliti. Observer melakukan pengamatan berdasarkan lembar
observasi yang telah disediakan oleh peneliti dan mengisinya sesuai dengan
skala penilaian yang diamati sesuai dengan situasi pembelajaran dan aktivitas
siswa selama kegiatan pembelajaran saat itu. Kriteria penilaian yang akan
diamati dalam pembelajaran ini adalah semangat, perhatian, kerjasama, dan
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interaksi sikap percaya diri, sikap menghargai dalam mengeritik dan
menerima kritikan, mengajukan dan menjawab pertanyaan. Observasi
dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran dan difokuskan pada saat
kegiatan diskusi dan presentasi. Lembar observasi terlampir.
E. Analisis Data
1. Hasil Belajar (Aspek kognitif)
Dalam ini data peningkatan hasil belajar siswa digunakan untuk mengukur
kemampuan kognitif siswa. Hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil tes uraian.
Untuk mengetahui kemampuan awal siswa dapat dilihat dari postest di akhir
siklus I dan untuk melihat peningkatannya dari postest di akhir siklus II. Cara
menghitung nilai post test siswa setiap individu adalah sebagai berikut:

Hasil postest setiap siswa dihitung untuk mengetahui ketercapaian KKM
siswa. KKM siswa SMAK St.Darius Larantuka minimal 75. Siswa yang
mendapatkan nilai ≥75 pada postest maka dinyatakan tuntas, sedangkan jika siswa
mendapatkan nilai <75, maka dinyatakan tidak tuntas.
Setelah diketahui nilai ketuntasan belajar individu, maka dapat digunakan
untuk menentukan ketuntasan kelas dengan menggunakan rumus berikut:
Ketuntasan Kelas
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Selain menganalisis nilai dan ketuntasan belajar individu serta ketuntasan
kelas, peneliti juga menghitung skor rata-rata, yang bertujuan untuk mengetahui
ketercapaian target yang telah ditentukan yaitu 75. Jika skor rata-rata kelas
mencapai ≥75, maka memenuhi target yang telah dibuat. Untuk menghitung skor
rata-rata kelas digunakan rumus:
Skor rata-rata kelas

2. Hasil belajar (Aspek Afektif)
Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana sikap siswa di kelas ketika
metode jigsaw sedang diaplikasikan di kelas. Skor yang diperoleh dari lembar
observasi dianalisis, sehingga didapatkan persentase skor hasil observasi dengan
rumus:

Keterangan:
q = presentasi skor hasil observasi aktivitas siswa
r = jumlah keseluruhan skor yang diperoleh siswa
t = skor maksimal
Tabel 3.2 Kriteria Hasil Persentase Observasi Aspek Afektif Siswa Terhadap
Pembelajaran
Persentase yang diperoleh
Keterangan
77,79 < q < 100
Tinggi
55,56 < q < 77,78
Sedang
33,33 < q ≤ 55,55
Rendah
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3. Data Minat Belajar
Data minat siswa dapat dilihat dari hasil kuesioner. Data yang diperoleh dari
kuesioner dianalisis dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1) Kuesioner yang telah diisi oleh siswa dikategorikan dalam pernyataan
positif dan pernyataan negatif,
2) Kemudian masing-masing kategori jawaban tersebut diberi skor.
Untuk mengetahui presentasi minat belajar siswa secara individu,
dianalisis menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kategori Minat Siswa
Skor (%)
Kategori
76 - 100
Sangat Tinggi
51 - 75
Tinggi
26 - 50
Rendah
< 25
Sangat Rendah

Untuk mengetahui presentasi minat siswa digunakan persamaan:
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Setelah data minat siswa diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan
berdasarkan target yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peningkatan minat
belajar siswa pada materi biologi sistem pernapasan manusia dengan metode
jigsaw dikatakan berhasil apabila siswa dengan kategori skor tinggi dan
sangat tinggi sebesar 70%.
4. Analisis Kualitatif
Data-data yang dipeoleh dari hasil pengamatan juga dianalisis secara kualitatif
dilakukan dengan deskripsi kata-kata dari hasil pengamatan selama proses
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.
F. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini meliputi peningkatan minat belajar
siswa, dan hasil belajar aspek kognitif dan afektif. Indikator keberhasilan dalam
penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.4 Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator
Keberhasilan
Hasil
Belajar
Biologi Siswa
Hasil
Belajar
Ranah Afektif

Minat
Siswa

Instrumen

Target capaian siklus
II
Tes akhir (post 70%
siswa
dapat
test)
mencapai KKM 75
Lembar
Adanya
peningkatan
observasi
hasil
belajar
ranah
afektif
siswa
pada
kategori sangat tinggi
yaitu 70%
Belajar Kuesioner dan 70% siswa memiliki
Lembar
minat
tinggi
untuk
observasi
belajar Biologi
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
Penelitian tindakan kelas yang telah digunakan dengan menggunakan metode
jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar ranah kognitif dan afektif serta minat
siswa kelas XI IPA SMAK St.Darius Larantuka dilakukan sebanyak 2 siklus
dengan masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Berikut ini akan
diuraikan mengenai proses pelaksanaan penelitian dan hasil yang diperoleh
selama pelaksanaan penelitian:
a. Siklus I
1) Perencanaan
Pada tahap perencanaan guru mempersiapkan instrumen pembelajaran, dan
instrumen penelitian yang nantinya digunakan unuk mendukung penelitian ini.
Instrumen pembelajaran yang telah disusun adalah silabus pembelajaran,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi pembelajaran yang telah
disusun dan dikonsultasikan dengan guru mata pelajaran dan dosen
pendamping. Serta dalam instrumen penelitian terdapat kartu soal sebagai bahan
diskusi siswa dalam proses pembelajaran, lembar observasi (hasil belajar ranah
afektif),

postest,

dan

kuisioner
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2) Tindakan
a) Pelaksanaan Pertemuan I
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan di kelas XI IPA SMAK
St.Darius Larantuka, pada hari Senin, tanggal 18 April 2016. Pada pukul
09.00-10.30 WITA. Uraian kegiatan pelaksanaan dalam penelitian tindakan
kelas sebagai berikut:
 Kegiatan Pra Pembelajaran
Sebelum memulai pembelajaran peneliti yang bertindak sebagai guru
masuk ke dalam kelas bersama guru mata pelajaran biologi SMAK
St.Darius Larantuka yang bertindak sebagai observer, lalu menyapa siswa
agar siswa tidak terkesan kaku dan mengakrabkan diri dengan siswa.
 Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dimulai dengan menyapa, mengecek kesiapan
siswa, lalu memberikan apresepsi kepada siswa dengan mengajukan
pertanyaan yakni “apa yang kalian rasakan ketika bernapas melalui mulut”
beberapa siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Setelah itu guru
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran tipe jigsaw
terlebih dahulu kepada siswa. Hal ini karena model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw baru pertama kali digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah
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menjelaskan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah
pada model pembelajaran tipe jigsaw, guru meminta siswa membentuk
kelompok asal berdasarkan pilihan siswa sendiri yang masing-masing terdiri
atas empat siswa.
Pada saat pembentukan kelompok suasana kelas begitu ramai, guru
mencoba untuk menenangkan kelas, tetapi beberapa siswa tetap ramai dan
tidak mendengarkan sehingga dalam kegiatan pembentukan kelmpok guru
harus menginstruksi berulang kali. Setelah kelompok terbentuk, guru
meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil
amplop yang berisi kartu soal di depan kelas, setiap kelompok mendapatkan
empat kartu soal di mana setiap anak bertanggung jawab atas satu kartu
soal. Setelah masing-masing siswa mendapatkan satu kartu soal, guru
membagikan kertas kepada setiap kelompok untuk mencatat nama anggota
kelompok dan warna kartu yang diperoleh masing-masing anggota
kelompok. Setiap siswa yang mendapatkan kartu soal yang sama dari
masing-masing kelompok berkumpul untuk membentuk kelompok yang
dinamakan dengan kelompok ahli. Saat siswa berpindah dari kelompok asal
ke

kelompok

ahli

suasana

kelas

kembali

ramai

guru

berupaya

mengendalikan siswa dan langsung menentukan tempat untuk para siswa
melakukan diskusi dalam kelompok ahli.
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Gambar 4.1 Suasana Pembelajaran Siklus I Siswa dalam Kelompok Asal (Kiri) dan
Siswa dalam Kelompok Ahli (Kanan)

Di dalam kelompok ahli, siswa melaksanakan diskusi untuk menjawab
kartu soal yang mereka miliki. Selama proses diskusi berlangsung sebagian
siswa tampak antusias dan bersemangat dalam melaksanakan diskusi
dengan teman-teman kelompok. Namun, ada pula siswa yang malas, tidak
mau mengikuti kegiatan diskusi dan sibuk mengobrol tentang hal lain
dengan teman kelompok. Saat pelaksanaan diskusi, siswa yang kesulitan
atau menemukan masalah dalam diskusi langsung bertanya kepada guru.
Setelah pelaksanaan diskusi dalam kelompok ahli selesai, para siswa
kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan hasil diskusi yang telah
dilakukan dalam kelompok ahli kepada teman lain di kelompok asal. Dalam
pelaksanaan diskusi kelompok asal, di awal tampak beberapa kelompok
tidak memulai diskusi mereka, untuk mengatasi hal tersebut guru
mendatangi kelompok tersebut dan meminta siswa secara bergantian
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menjelaskan pertanyaan yang telah dibahas dalam kelompok ahli
sebelumnya. Selama pelaksanaan diskusi kelompok asal guru mendatangi
setiap kelompok untuk memastikan bahwa setiap anak memberikan
penjelasan kepada teman-teman kelompoknya tentang jawaban kartu soal
yang telah mereka bahas dari kelompok ahli sebelumnya. Kemudian guru
bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum diketahui oleh siswa dan
memberi umpan balik positif.
Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama siklus I ini difokuskan
pada diskusi kelompok ahli dan kelompok asal, untuk kegiatan presentasi
kelas dan evaluasi siswa dilakukan pada pertemuan kedua.
 Kegiatan Penutup Pembelajaran
Setelah diskusi kelompok selesai, guru melakukan umpan balik positif,
lalu guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta siswa menyimpulkan
materi yang telah dipelajari. Selain itu guru berpesan kepada siswa untuk
mempelajari materi yang telah dibahas sebagai persiapan presentasi kelas
pada pertemuan berikutnya.
b) Pertemuan Kedua
Pertemuan kedua siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21
April 2016. Pada pukul 09.00-10.30 WITA. Uraian kegiatan pelaksanaan
dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut:
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 Kegiatan Pra Pembelajaran
Sebelum memulai pembelajaran peneliti yang bertindak sebagai guru
masuk ke dalam kelas bersama guru mata pelajaran biologi SMAK
St.Darius Larantuka yang bertindak sebagai observer. Setalah itu guru
mengecek kesiapan siswa, lalu memberikan apresepsi untuk mengingatkan
kembali pelajaran pada pertemuan sebelumnya dengan mengajukan
pertanyaan yakni “Saat kalian berada di dalam ruangan tertutup terdapat
banyak orang dan ada yang merokok. Apa yang akan terjadi dengan
kalian?” beberapa siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru.
 Kegiatan Pembelajaran
Pada tahap ini guru meminta siswa kembali membentuk kelompok asal
sesuai dengan kelompok asal pada pertemuan sebelumnya. Peremuan kedua
ini, siswa melakukan presentasi terhadap hasil diskusi kartu soal yang
dilakukan pada pertemuan I. Sebelum melakukan presentasi masing-masing
perwakilan kelompok maju ke depan kelas mengambil undian yang nantinya
digunakan sebagai nomor urut dan juga kartu soal yang akan dibahas.
Dalam presentasi ini, kelompok diwakili oleh dua siswa dengan menjawab
kartu soal yang bukan merupakan kartu soal yang telah dikerjakan oleh
siswa tersebut dalam kelompok ahli sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk
memastikan apakah siswa sungguh memahami apa yang sudah dijelaskan
oleh temannya dalam kelompok. Presentasi dilakukan di depan kelas dengan
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langsung menjawab pertanyaan, tetapi ada pula yang memberi penjelasan
kepada teman-taman. Setelah perwakilan kelompok selesai menjawab, guru
meminta kelompok lain untuk menanggapi atau mengulang kembali
jawaban yang telah dijelaskan. Kelompok yang menjawab dengan benar dan
siswa yang aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan selama
presentasi mendapat penghargaan dari guru. Hal ini bertujuan untuk
menyemangati siswa dalam mempelajari materi.
Selama kegiatan presentasi kelas berlangsung, terlihat ada siswa yang
aktif dalam menjawab kartu soal dan mencatat jawaban pada buku catat,
namun adapula siswa yang mengganggu teman lain dengan meminjam
handout, dikarenakan tidak membawa handout yang telah dibagikan.
Adapula siswa yang tidak memperhatikan teman yang sedang melakukan
presentasi dan sibuk mengobrol dengan teman sekelompok.

Gambar 4.2 Kegiatan Presentasi Kelas Siklus I

Setelah siswa selesai mempresentasikan jawaban kartu soal, guru
langsung mengklarifikasikan atau memberi penguatan atas jawaban siswa
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dengan memberi penjelasan secara langsung dan mencatat pada papan tulis.
Saat menjelaskan guru juga menanyakan hal-hal yang belum diketahui oleh
siswa.
 Kegiatan Penutup
Pada akhir pembelajaran guru membimbing siswa merangkum materi
hasil pembelajaran dan melakukan refleksi. Kemudian peneliti memberi tes
akhir (postest) kepada siswa.

Gambar 4.3 Siswa Mengerjakan Soal Postest I
3) Observasi
a) Mengamati
Pelaksanaan observasi dibantu oleh guru biologi SMAK St.Darius
Larantuka, observer melakukan tugas untuk mengamati proses pembelajaran
yang berlangsung sesuai poin-poin yang terdapat dalam lembar observasi.
Observasi dilakukan untuk mengamati aspek afektif siswa meliputi
semangat, perhatian, rasa ingin tahu, kerja sama, sikap percaya diri, sikap
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menghargai pendapat, dan sikap bertanggung jawab dalam berdiskusi dan
presentasi.
b) Menguji (Test Kognitif I)
Pada akhir pertemuan II siswa diberi soal tes. Test tersebut terdiri dari 7
soal uraian dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Test kognitif digunakan
untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa setelah dilakukan tindakan.
Dari hasil analisis data yang telah dilakukan hasil postest ketuntasan kelas
yang dicapai sebesar 0%, hasil tersebut belum mencapai target yang telah
ditentukan.
4) Refleksi
Dari hasil observasi pelaksanaan tindakan pada siklus I proses
pembelajaran belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa
siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, ada siswa sibuk
mengobrol tentang hal lain dengan teman kelompok.
Pada siklus I untuk aspek afektif siswa sudah baik meskipun masih ada
beberapa siswa yang masih sibuk dengan aktivitasnya seperti mengobrol
dengan teman kelompok. Sementara itu, hasil belajar aspek kognitif siswa
presentasi yang diraih untuk siswa yang tuntas yakni 0%, hasil tersebut
belum mencapai target yang telah ditentukan yakni 70%.
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b. Siklus II
1) Perencanaan
Pada tahap perencanaan siklus II ini peneliti melakukan perbaikan dari
masalah yang telah terdapat dalam siklus I. kemudian peneliti membentuk
kelompok baru. Pembentukan kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan
aspek kognitif hasil belajar siswa pada siklus I.
Pembentukan kelompok dilakukan untuk mengantisipasi kebosanan yang
dapat dirasakan oleh siswa selama mengikuti pembelajaran, serta memberikan
kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan teman yang lainnya.
Selanjutnya untuk proses pembelajaran, peneliti menyiapkan beberapa
instrumen dan media pembelajaran, kartu soal, soal postest II, lembar observasi
dan kuisioner.
2) Tindakan
a) Pertemuan I
Pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 April 2016. Pada
pukul 09.00-10.30 WITA. Uraian kegiatan pelaksanaan dalam penelitian
tindakan kelas sebagai berikut :
 Kegiatan Pra Pembelajaran
Sebelum memulai pembelajaran peneliti yang bertindak sebagai guru
masuk bersama dengan guru biologi SMAK St.Darius Larantuka yang
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bertindak sebagai observer. Setalah itu guru mengecek kesiapan siswa, lalu
memberikan apresepsi dengan mengajukan pertanyaan yakni “Bagaimana
rasanya disaat kalian flu” beberapa siswa menjawab pertanyaan yang
diajukan guru. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Kegiatan Pembelajaran
Pada tahap ini guru membagi siswa menjadi lima kelompok yang
masing-masing kelompok terdiri dari empat siswa. jumlah kelompok dan
jumlah anggota kelompok pada siklus II sama dengan siklus I, tetapi
anggota kelompok pada siklus II berbeda dengan anggota kelompok pada
siklus I. Pada siklus II kelompok dibentuk oleh guru secara homogen, yang
mana setiap kelompok terdiri atas laki-laki dan perempuan, serta memiliki
tingkat kemampuan yang berbeda-beda yaitu tinggi, sedang, dan rendah
yang nilainya diperoleh dari postest siklus I. Kelompok yang dibentuk oleh
guru ini dinamakan kelompok asal.
Pada saat membagi kelompok, siswa yang dipanggil namanya langsung
membentuk kelompok dan mengambil posisi yang telah ditentukan. Hal ini
terlihat lebih baik dari pada pembentukan kelompok pada siklus I. Setelah
kelompok terbentuk, peneliti meminta perwakilan dari masing-masing
kelompok untuk mengambil amplop yang berisi kartu soal di depan kelas.
Setiap kelompok mendapatkan empat kartu soal dimana setiap anak
bertanggung jawab atas satu kartu soal. Setelah siswa mendapatkan satu
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kartu soal, guru membagikan kertas yang berisi nama anggota kelompok
untuk mencatat warna kartu soal yang diperoleh masing-masing anggota
kelompok. Setiap anak yang mendapatkan kartu soal yang sama dari setiap
kelompok berkumpul untuk membentuk kelompok ahli. Saat siswa
berpindah dari kelompok asal ke kelompok ahli, suasana kelas ramai namun
hal ini dapat dikendalikan oleh guru.
Di dalam kelompok ahli siswa langsung melaksanakan diskusi untuk
menjawab kartu soal yang mereka miliki. Saat pelaksanaan diskusi, siswasiswa yang kesulitan atau menemukan masalah dalam diskusi mereka
langsung bertanya kepada guru. Dalam diskusi kelompok ahli pada siklus II
masih ada siswa yang bermain-main saat mengikuti diskusi, untuk
mengatasinya guru langsung mendekati siswa-siswa yang bermain tersebut
dan memintanya untuk mengikuti kegiatan diskusi dengan serius.

Gambar 4.4 Suasana Pembelajaran Siklus II Siswa dalam Kelompok Asal (Kiri) dan
Siswa dalam Kelompok Ahli (Kanan)
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Setelah pelaksanaan diskusi dalam kelompok ahli selesai, para siswa
kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan hasil diskusi yang telah
dilakukan dalam kelompok ahli. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok asal,
beberapa kelompok tampak langsung melaksanakan kegiatan diskusi dengan
serius namun beberapa kelompok tidak memulai diskusi meraka, untuk
mengatasi hal tersebut, guru mendatangi kelompok tersebut dan meminta
siswa bergantian untuk menjelaskan hasil diskusi mereka di kelompok ahli
sebelumnya. Selama diskusi di kelompok asal berlangsung guru mendatangi
setiap kelompok untuk memastikan bahwa setiap anak memberikan
penjelasan kepada teman-teman kelompoknya tentang hasil diskusi yang
telah meraka bahas dari kelompok ahli sebelumnya.
Pertemuan pertama pada siklus II ini difokuskan pada diskusi kelompok
ahli dan kelompok asal, untuk kegiatan presentasi kelas dan evaluasi siswa
dilakukan pada pertemuan kedua.
 Kegiatan Penutup Pembelajaran
Setelah diskusi kelompok selesai, guru melakukan umpan balik positif,
lalu guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta siswa menyimpulkan
materi yang telah dipelajari. Selain itu guru berpesan kepada siswa untuk
mempelajari materi yang telah dibahas sebagai persiapan presentasi kelas
pada pertemuan berikutnya.
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b) Pertemuan Kedua
Pertemuan kedua siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28
April 2016. Pada pukul 09.00-10.30 WITA. Uraian kegiatan pelaksanaan
dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut:
 Kegiatan Pra Pembelajaran
Sebelum memulai pembelajaran peneliti yang bertindak sebagai guru
masuk ke dalam kelas bersama guru mata pelajaran biologi SMAK
St.Darius Larantuka yang bertindak sebagai observer. Setalah itu guru
mengecek kesiapan siswa, lalu memberikan apresepsi untuk mengingatkan
kembali pelajaran pada pertemuan sebelumnya dengan menampilkan
gambar dan mengajukan pertanyaan berupa “dari kedua gambar ini gambar
mana yang menunjukkan paru-paru sehat dan paru-paru tidak sehat.
Mengapa kalian mengatakan demikian” beberapa siswa menjawab
pertanyaan yang diajukan guru.

Gambar 4.5 Paru-paru Sehat dan Perokok yang Ditampilkan untuk
Kegiatan Apresepsi
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 Kegiatan Pembelajaran
Pada tahap ini, guru meminta siswa kembali ke kelompok asal sesuai
dengan kelompok asal pada pertemuan pertama siklus II. Kemudian siswa
melakukan presentasi terhadap hasil diskusi kartu soal yang telah dilakukan
pada pertemuan pertama.
Saat kegiatan presentasi guru menawarkan kepada kelompok untuk
menjawab kartu soal yang ada. Saat guru menawarkan kepada kelompok
untuk menjawab pertanyaan yang ada, beberapa kelompok langsung
menjawab pertanyaan yang ada.
Dalam presentasi ini, kelompok diwakili oleh dua siswa dengan
menjawab kartu soal yang bukan merupakan kartu soal yang telah
dikerjakan oleh siswa tersebut dalam kelompok ahli sebelumnya. Hal ini
bertujuan untuk mamastikan apakah siswa memahami apa yang dijelaskan
oleh teman kelompoknya. Presentasi dilakukan di depan kelas dengan
langsung menjawab pertanyaan dan ada pula yang memberi penjelasan
kepada teman-teman. Setelah perwakilan kelompok selesai menjawab guru
meminta kelompok lain untuk menanggapi atau mengulang kembali
jawaban yang telah dijelaskan. Kelompok yang menjawab dengan benar dan
siswa yang aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan selama
presentasi mendapat penghargaan dari guru. Hal ini bertujuan untuk
menyemangati siswa dalam mempelajari materi.
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Selama kegiatan presentasi kelas, terlihat ada siswa yang aktif dalam
menjawab kartu soal dan mencatat jawaban pada buku catatan, namun
adapula siswa yang tidak memperhatikan teman yang sedang melakukan
presentasi dan sibuk mengobrol dengan teman sekelompoknya. Untuk
mengatasi hal tersebut guru menegur para siswa tersebut untuk
memperhatikan teman yang sedang presentasi dan meminta siswa untuk
berpartisipasi dalam kegiatan diskusi.

Gambar 4.6 Kegiatan Presentasi Kelas Siklus II
Setelah siswa selesai mempresentasikan jawaban kartu soal, guru
langsung mengklarifikasikan atau memberi penguatan atas jawaban siswa
dengan memberi penjelasan secara langsung dan mencatat pada papan tulis.
Saat menjelaskan guru juga menanyakan hal-hal yang belum diketahui oleh
siswa.
 Kegiatan Penutup
Pada akhir pembelajaran guru membimbing siswa merangkum materi
hasil pembelajaran dan melakukan refleksi. Kemudian peneliti memberi tes
akhir (postest) kepada siswa, lalu meminta siswa mengisi kuisioner.
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Pengisian kuisioner bertujuan untuk melihat minat siswa setelah mengikuti
pembelajaran biologi dengan menggunakan metode jigsaw.

Gambar 4.7 Siswa Mengerjakan Soal Postest II
c) Observasi
a) Mengamati
Pelaksanaan observasi dibantu oleh guru biologi SMAK St.Darius
Larantuka,

observer

melakukan

tugas

untuk

mengamati

proses

pembelajaran yang berlangsung sesuai point-point yang terdapat dalam
lembar observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati aspek afektif
siswa meliputi semangat, perhatian, rasa ingin tahu, kerja sama, sikap
percaya diri, sikap menghargai pendapat, dan sikap bertanggung jawab
dalam berdiskusi dan presentasi.
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b) Menguji (Test Kognitif II)
Pada akhir pertemuan keempat, siswa diberi soal tes. Test tersebut
terdiri dari 6 soal uraian dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Test
kognitif digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa setelah
dilakukan tindakan. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan hasil
postest ketuntasan kelas yang dicapai sebesar 10%, hasil tersebut belum
mencapai target yang telah ditentukan.
d) Refleksi
Dari hasil observasi pelaksanaan tindakan pada siklus II, masih terlihat
beberapa siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini
karena peneliti yang berlaku sebagai guru tidak tegas untuk menegur para
siswa. Namun, proses pembelajaran pada siklus II lebih baik daripada
pertemuan pada siklus I. Pada siklus II ini terlihat bahwa siswa lebih
inisiatif dalam melaksanakan kegiatan diskusi yang ada.
Pada siklus II untuk aspek afektif siswa sudah baik meskipun masih
ada beberapa siswa yang masih sibuk dengan aktivitasnya seperti
mengobrol dengan teman kelompok. Sementara itu, hasil belajar aspek
kognitif siswa presentasi yang diraih untuk siswa yang tuntas yakni 10%,
hasil tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan yakni 70%,
sehingga hasil siklus II dapat diadakan pada siklus III akan tetapi waktu
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yang diberikan dari pihak sekolah tidak mencukupi untuk melanjutkan ke
siklus III.
2. Hasil Analisis Minat Belajar Siswa
Hasil perhitungan kuisioner dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari tabel tersebut
terlihat

bahwa

persentase

minat

siswa

setelah

kegiatan

pembelajaran

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada kategori sangat
tinggi adalah sebesar 85% dan kategori tinggi 15%.
Tabel 4.1 Minat Siswa
Kriteria
Sangat Tinggi (76 – 100)
Tinggi (51 – 75)
Rendah (26 – 50)
Sangat Rendah (< 25)

Persentase (%)
85%
15%
0
0

3. Hasil Belajar Ranah Kognitif
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus didalamnya setiap akhir siklus
dilakukan tes hasil belajar (ranah kognitif). Hasil tes masing-masing siklus
adalah:
a. Siklus I
Pada akhir pertemuan kedua untuk siklus I diberikan tes kepada siswa
untuk mengetahui pemahaman siswa tentang meteri biologi yang disusun
berdasarkan indikator yang ada pada Standar Kompetensi (SK) dan
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Kompetensi Dasar (KD) terkait materi sistem pernapasan pada manusia. Nilai
yang diperoleh siswa dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2 Hasil Belajar Siklus I (Ranah Kognitif)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kriteria
Nilai siswa yang terendah
Nilai siswa yang tertinggi
Jumlah siswa yang hadir
Jumlah siswa yang tidak mencapai nilai 75
Jumlah siswa yang mencapai 75
Rata-rata
Ketuntasan kelas

Skor
5
63
20
20 (100%)
0 (0%)
26,7
0%

Dari tabel 4.2, skor rata-rata ranah kognitif siswa pada siklus I adalah 26,7
dengan ketuntasan kelas 0%. Berdasarkan perolehan data tersebut dapat
dilihat bahwa rendahnya pencapaian hasil belajar kognitif siswa terhadap
materi sistem pernapasan pada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hasil
yang diperoleh belum mencapai target yang ditentukan.
b. Siklus II
Pada akhir siklus II siswa diberikan lembar soal tes, tentang materi biologi
mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan kelainan dan
penyakit pada sistem pernapasan manusia. Pada siklus II diberikan 6 soal
uraian dengan waktu pengerjaan 15 menit.
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Tabel 4.3 Hasil Belajar Siklus II (Ranah Kognitif)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kriteria
Nilai siswa yang terendah
Nilai siswa tertinggi
Jumlah siswa yang hadir
Jumlah siswa yang tidak mencapai nilai 75
Jumlah siswa yang mencapai nilai 75
Rata-rata
Ketuntasan kelas

Skor
12
75
20
18 (90%)
2 (10%)
40,9
10%

Pada siklus II, skor rata-rata siswa yang diperoleh adalah 40,9 dengan
ketuntasan kelas 10%. Dilihat dari pencapaian KKM mengalami peningkatan
yaitu 2 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan
Minimal) dengan persentase 10% dan siswa yang belum mencapai KKM
sebanyak 18 siswa dengan persentase 90%. Dimana nilai tertinggi yang
diperoleh adalah 75, sedangkan nilai terendah adalah 12. Hal ini menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan aspek kognitif I (siklus I), pada aspek kognitif II
(siklus II) namun, belum mencapai target yang diharapkan oleh peneliti.
4. Hasil Belajar Ranah Afektif
Hasil belajar ranah afektif diperoleh menggunakan lembar observasi, aspek
yang diamati meliputi sikap dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran
berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengamati aspek afektif siswa meliputi
semangat, perhatian, rasa ingin tahu, kerja sama, sikap percaya diri, sikap
menghargai pendapat, dan sikap bertanggung jawab dalam berdiskusi dan
presentasi.
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Tabel 4.4 Hasil Belajar Aspek Afektif Siswa Siklus I
No
1.
2.
3.

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah

Interval Skor
77,79 < q < 100
55,56 < q < 77,78
33,33 < q ≤ 55,55

Jumlah Siswa
18
2
0

Persentase (%)
90%
10%
0%

Pada siklus I persentase hasil belajar aspek afektif diperoleh hasil untuk
kategori rendah sebesar 0%, untuk kategori sedang sebesar 10%, sedangkan untuk
kategori tinggi sebesar 90%.
Tabel 4.5 Hasil Belajar Aspek Afektif Siswa Siklus II
No
1.
2.
3.

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah

Interval Skor
77,79 < q < 100
55,56 < q < 77,78
33,33 < q ≤ 55,55

Jumlah Siswa
20
0
0

Persentase (%)
100%
0%
0%

Pada siklus II persentase hasil belajar aspek afektif diperoleh hasil untuk
kategori rendah dan sedang sebesar 0% yang artinya tidak ada siswa yang
tergolong dalam kategori tersebut. Sedangkan untuk kategori tinggi sebesar
100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh siswa kelas XI IPA memiliki hasil
belajar aspek afektif tinggi.

B. PEMBAHASAN
1. Minat Siswa
Minat belajar siswa dapat diketahui dari hasil analisis kuisioner minat yang
diisi oleh siswa, dengan indikator pencapaian terdiri dari rasa senang, tidak
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terpaksa, serius, tertarik, dan perhatian. Berdasarkan hasil perhitungan kuisioner
diperoleh untuk kategori sangat tinggi sebesar 85% dan kategori tinggi sebesar
15%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa minat siswa untuk belajar biologi
sudah mencapai 100%. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa minat
siswa sudah sesuai dengan target pencapaian bahkan melebihi target pencapaian
yang telah ditentukan yaitu sebesar 70%. Data tersebut membuktikan bahwa
adanya minat siswa terhadap materi sistem pernapasan pada manusia dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.
Minat siswa yang tinggi ini didukung oleh suasana kelas yang menyenangkan
dan siswa yang ikut andil dalam proses belajar mengajar melalui metode
jigsaw.Berikut adalah grafik minat siswa.

Gambar 4.8 Grafik Persentase Minat Siswa
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2. Hasil Belajar Ranah Kognitif
Hasil belajar pada hakekatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa pada
tingkatan pengetahuan. Hasil belajar ranah kognitif mencakup 6 aspek yang
meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.
Hasil belajar ranah kognitif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
memperoleh data dengan tes hasil belajar siswa pada siklus I dan tes hasil belajar
pada siklus II. Tes akhir yang dilakukan biasa dikenal dengan istilah post test I
dan post test II. Pada tes hasil belajar (siklus I) diperoleh hasil rata-rata kelas dari
20 siswa sebesar 26,7. Dari hasil analisis rata-rata kelas tersebut terlihat bahwa
hasil belajar kognitif siswa masih termasuk dalam kategori sangat rendah, dimana
terdapat 100% siswa belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal),
KKM yang telah ditentukan sebesar 75. Skor nilai tertinggi yang diperoleh siswa
pada siklus I hanya sebesar 63, sedangkan skor terendah sebesar 5. Pada hasil
belajar (siklus II) diperoleh hasil rata-rata 40,9, terdapat 90% siswa belum
mencapai nilai KKM dan 10% siswa yang mampu mencapai KKM. Skor nilai
tertinggi yang diperoleh siswa pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 75,
sedangkan skor terendah sebesar 12. Dari skor rata-rata yang diperoleh pada
siklus I dan siklus II terlihat bahwa adanya peningkatan walaupun masih rendah
pencapaian hasil belajar kognitif siswa terhadap materi sistem pernapasan pada
manusia. Hal ini dapat dilihat juga dari hasil yang diperoleh belum mencapai
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target yang ditentukan. Nilai rata-rata setiap siklus dapat ditunjukkan pada
diagram batang seperti pada gambar 4.9 berikut:

Gambar 4.9 Grafik Nilai Rata-rata Siswa
Hasil belajar merupakan suatu proses belajar siswa yang menghasilkan suatu
perubahan

masing-masing

individu

dalam

pengetahuan,

pemahaman,

keterampilan dan sikap. Selama pelaksanaan tindakan berlangsung pada siklus I,
terdapat banyak hal yang membuat hasil belajar siswa yang didapatkan pada
ranah kognitif rendah. Terdapat banyak faktor yang membuat hasil belajar rendah
yaitu dari segi siswa, selama proses pembelajaran berlangsung siswa sibuk
mengobrol dengan teman sekelompok, mengganggu temannya, dan kurang
antusias selama berdiskusi dalam proses pembelajaran.
Waktu yang digunakan kurang efisien dikarenakan pengulangan penjelasan
mengenai langkah-langkah model pembelajaran tipe jigsaw. Faktor lainnya yaitu
guru yang tidak dapat mengontrol dan mengkoordinasikan siswa dengan baik
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selama proses pembelajaran sehingga mengakibatkan materi tidak dapat
tersampaikan dengan maksimal kepada siswa, hal tersebut menjadi refleksi guru
bersama siswa pada akhir pertemuan siklus I, sehingga baik guru maupun siswa
dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran pada siklus II.
Setelah proses pembelajaran siklus II dilakukan, terdapat beberapa perubahan
pada masing-masing siswa dalam proses pembelajaran seperti, siswa mulai
antusias dalam berdiskusi, sehingga waktu yang digunakan sangatlah efisien.
Selain itu guru sudah mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang
kondusif sehingga dapat merangsang siswa dalam belajar. Dengan terjadinya
perubahan positif pada siswa maupun guru maka mengakibatkan peningkatan
nilai kognitif dari siklus I yaitu sebesar 0% menjadi 10% pada siklus II.
Walaupun terjadi peningkatan hasil belajar kognitif namun hal ini belum sesuai
dengan target pencapaian yang telah ditentukan oleh peneliti. Ketidaktercapaian
target juga dipengaruhi oleh pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Hal
ini terbukti dari hasil jawaban postest pada siklus I dan II dimana siswa dapat
menjawab semua pertanyaan dengan waktu yang telah diberikan yakni 15 menit,
walaupun jawabannya kurang tepat atau salah. Selain rendahnya pemahaman
siswa terhadap materi yang diajarkan, juga dipengaruhi oleh jenis soal yang
digunakan dalam penelitian berbeda dengan soal yang biasa digunakan oleh guru
mata pelajaran di sekolah tersebut. Jenis soal yang peneliti gunakan adalah uraian
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singkat sedangkan jenis soal yang digunakan oleh guru mata pelajaran adalah
pilihan ganda dan uraian.
Dampak yang ditimbulkan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
terhadap pencapaian hasil belajar kognitif dapat ditunjukkan pada diagram batang
seperti pada gambar 4.10 yang menggambarkan hasil belajar pada siklus I dan
siklus II.

Gambar 4.10 Grafik Persentase KKM

3. Hasil Belajar Ranah Afektif
Hasil belajar ranah afektif siswa kelas XI IPA pada penelitian ini dilihat dari
lembar observasi yang dilakukan oleh observer. Observasi dalam penelitian ini
dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa baik selama proses penjelasan dari
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peneliti, diskusi dalam kelompok maupun saat penerapan model pembelajaran
kooperaif tipe jigsaw. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer
dapat dilihat pada diagram batang pada gambar 4.12.

Gambar 4.11 Grafik Persentase Afektif Siswa
Berdasarkan penjelasan yang berkaitan dengan minat, aspek kognitif, dan
aspek afektif siswa dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh hasil yang sangat
baik untuk minat dan aspek afektif, sedangkan untuk aspek kognitif kurang baik.
Sehingga dapat dikatakan bahwa minat tidak mempengaruhi hasil belajar aspek
kognitif siswa tetapi mempengaruhi aspek afektif siswa. Hal ini didukung oleh
keantusiasan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung sehingga aktifitasaktifitas yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran berkurang.
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4. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti yang bertindak sebagai guru mengalami
beberapa kesulitan dengan metode yang digunakan. Pada siklus I, siswa baru
mengenal model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sehigga membutuhkan
waktu yang lama untuk menjelaskan teknik pembelajaran model pembelajaran
tipe jigsaw. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti mejelaskan secara perlahan
dengan menggunakan kata-kata yang lebih sederhana sehingga lebih mudah
dipahami oleh siswa. Selain itu, pelaksanaan model pembelajaran tipe jigsaw
membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajaran terutama dalam
proses penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dimana setiap
berdiskusi di kelompok asal dan kelompok ahli memiliki waktu yang berbeda.
Hal ini memberikan dampak dalam pelaksanaan siklus I, waktu yang digunakan
selama proses pembelajaran belum terkontrol dengan baik meskipun peneliti
sudah membuat perencanaan pembelajaran sebelumnya. Oleh karena itu, pada
pelaksanaan pembelajaran siklus II, peneliti memberikan batas waktu dengan
tegas kepada para siswa ketika melaksanakan diskusi baik di kelompok asal
maupun di kelompok ahli. Kendala lain yang dialami penulis adalah keterbatasan
waktu yang diberikan oleh pihak sekolah sehingga peneliti tidak dapat
melanjutkan penelitian ke siklus berikutnya.
Rendahnya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, juga
dipengaruhi oleh jenis soal yang digunakan dalam penelitian berbeda dengan soal
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yang biasa digunakan oleh guru mata pelajaran di sekolah tersebut. Jenis soal
yang peneliti gunakan adalah uraian singkat sedangkan jenis soal yang digunakan
oleh guru mata pelajaran adalah pilihan ganda dan uraian.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw meningkatkan minat belajar siswa kelas
XI IPA SMAK St.Darius Larantuka pada materi sistem pernapasan pada
manusia. Hasil perhitungan kuesioner diperoleh 85% siswa berada pada
kategori sangat tinggi dan 15% siswa pada kategori tinggi.
2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAK St.Darius Larantuka pada materi
sistem pernapasan pada manusia walaupun belum sesuai dengan hasil yang
diharapkan. Persentase ketuntasan ranah kognitif pada siklus I diperoleh
100% siswa belum mencapai KKM, sedangkan pada siklus II terdapat 10%
siswa mencapai KKM. Untuk hasil belajar ranah afektif sesuai dengan target
yang diharapkan yaitu adanya peningkatan dimana pada siklus I diperoleh
10% siswa pada kategori sedang dan 90% dalam kategori tinggi, sedangkan
pada siklus II diperoleh 100% kategori tinggi.
B. SARAN
Beberapa saran yang kiraya dapat bermanfaat bagi seluruh pihak diantaranya
adalah sebagai berikut :
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1. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model yang sederhana
namun, siswa perlu memahami jalannya pembelajaran dengan metode yang
akan diterapkan. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru harus terlebih
dahulu menyampaikan pemahaman awal dengan jelas mengenai tugas dan
peran siswa dalam kelompok asal dan ahli agar pembelajaran berlangsung
dengan efektif.
2. Peneliti lain yang selanjutnya akan menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw hendaknya lebih merencanakan pembagian waktu
dengan baik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75

DAFTAR PUSTAKA
Egen, P., Kauchak, D., 2012, Strategi dan Model Pmebelajaran Mengajar Konten
dan Keterampilan Berpikir, Edisi 6, Jakarta, Permata Puri Media
Fathurrohman, M., 2015, Model-model Pembelajaran Inovatif, Yogyakarta, ARRUZZ MEDIA
Haris,

2013,
Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Minat,
blogspot.co.id/2013/04/faktor-faktor-yamg-mempengaruhi-minat.html,
diakses tanggal 24 November 2015.

Haryana, 2012, Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw pada Materi
Perubahan Pencemaran Lingkungan untuk Meningkatkan Motivasi dan
Hasil Belajar Siswa Kelas XC SMA Pangudi Luhur Sedayu Tahun Ajaran
2011/2012, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
Haq, M. A, 2012, Peningkatan Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran Bahasa
Arab Melalui Metode Mind Mapping di Kelas X E Man Maguwoharjo
Sleman Tahun Ajaran 2011/2012, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta
Huda, M, 2014, Cooperatif Learning, Bima Bayu Atijah, Yogyakarta
Ibrahim, M., dkk, 2000, Pembelajaran Kooperatif, Universitas Press, Surabaya
Pratiwi, D.A., Srikini, M. S., Suharno, Bambang, S., 2012, Biologi Untuk SMA/MA
Kelas XI, Jakarta, Erlangga.
Rusman, 2010, Model-model Pembelajaran, Rajagrasindo Persaja, Jakarta
Sanjaya, W., 2006, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Kencana Perdana Media, Jakarta
Siska, F., 2013, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw sebagai
Upaya Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Biologi Materi Sistem
Peredaran Darah Manusia pada Siswa Kelas VIII SMP Joannes Bosco
Yogyakarta, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
Siregar, E., Nara, H., 2010, Teori Belajar dan Pembelajaran. Ghalia Indonesia.
Bogor
Slameto, 2013, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Rineka Cipta, Jakarta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

Sudaryono, 2012, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran, Graha Ilmu, Tangerang
Sudijono, 2011, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Raja Grafindo Persaja (Rajawali
Pers), Jakarta
Suparno, P., 2010, Metode Penelitian Pendidikan Fisika, Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta
Susanto, A., 2015, Teori Belajar dan Pembelajaran, Jakarta Prenadamedia Group
Wena, M., 2014, Straregi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Suatu Tinjauan
Konseptual Operasional). Bumi Aksara, Jakarta
Widoyoko, E.P, 2010, Evaluasi Program Pembelajaran, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Winkel, W.S., 2009, Psikologi Pengajaran, Media Abadi, Yogyakarta
Zaini, H., Munthe B., Aryani S.A., 2008, Strategi Pembelajaran Aktif, Enhancing
Teaching and Learning (CTSD), Yogyakarta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

Lampiran 1
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI / Genap

Standar Kompetensi : 3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan/penyakit
yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas.
Kompetens Dasar

: 3.4 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit
yang dapat terjadi pada sistem pernapasan pada manusia dan hewan (misalnya burung).
Materi yang dibahas adalah Sistem Pernapasan.

Alokasi Waktu

: 8 x 45 Menit

Materi Pokok




Organ Pernapasan
Proses Pernapasan
Kelainan/Gangguan
Serta Cara
Mengatasinya

Kegiatan
Pembelajaran




Diskusi
tentang
organorgan
pernapasan
pada tubuh
manusai
Diskusi
tentang
mekanisme
pernapasan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Produk
1. Menjelaskan
organ-organ
pernapasan
beserta fungsinya.
2. Menjelaskan
mekanisme
pernapasan
3. Menjelaskan
volume dan

Teknik
Diskusi

Penilaian
Bentuk
Contoh
Instrumen Instrumen
Lembar
Terlampir
Kerja
di RPP
Siswa

Tes
Postest

Alokasi
Waktu
8 x 45’

Sumber
Belajar
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kapasitas paruDiskusi
paru.
tentang
volume dan
4. Menjelaskan
kapasitas
mekanisme
paru-paru
pertukaran
Presentasi
oksigen dan karbo
hasil
dioksida.
diskusi
5.
Mengidentifikasi
Diskusi
kelainan/gangguan
tentang
pada sistem
pertukaran
pernapasan
oksigen
manusia.
dan karbon
6. Menjelaskan cara
dioksida
mengatasi
Diskusi
kelainan/gangguan
tentang
pada sistem
kelainan/ga
pernapasan
ngguan
manusia.
serta cara
mengatasi
Afektif Sosial
Presentasi
1. Mampu bekerja
hasil
sama dalam proses Tes
diskusi
diskusi kelompok.
2. Membegri
pendapat dengan
baik, komunikatif.
3. Terbuka terhadap
pendapat teman

Lembar
Observasi
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Lampiran 2
RPP SIKLUS I
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / semester

: XI (Sebelas)/2

Pertemuan

: 1 dan 2

Alokasi Waktu

: 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi : 3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan
hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi
serta implikasinya pada Salingtemas.
A.

Kompetensi Dasar :
Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta
kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan pada manusia dan
hewan (misalnya burung).
B. Indikator :
1. Mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia
2. Mendeskripsikan fungsi dari organ-organ pernapasan pada manusia
3. Menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia
4. Menjelaskan volume dan kapasitas paru-paru
5. Menunjukkan sikap kerjasama dalam menyampaikan hasil diskusi
C. Tujuan :
1. Dengan membaca buku atau referensi siswa mampu mendeskripsikan organorgan pernapasan pada manusia
2. Melalui diskusi kelompok dalam Jigsaw siswa mampu mendeskripsikan
fungsi dari organ-organ pernapasan pada manusia
3. Melalui diskusi kelompok dalam Jigsaw siswa mampu menjelaskan
mekanisme pernapasan pada manusia
4. Melalui diskusi kelompok dalam Jigsaw siswa mampu menjelaskan volume
dan kapasitas paru-paru
5. Melalui diskusi kelompok siswa mampu bekerjasama dalam berinteraksi
dengan siswa lain
D. Materi Ajar
1. Organ-organ dan fungsi pernapasan pada manusia
2. Mekanisme pernapasan
3. Volume dan kapasitas paru-paru
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E. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran
: Pembelajaran Kooperatif
Metode Pembelajaran
: Diskusi (Jigsaw), Presentasi dan Ceramah
F. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Kegiatan
Kegiatan Guru dan Siswa
(waktu)
Pendahuluan (15
1. Mengucapkan salam, berdoa dan mengecek kesiapan
menit)
siswa untuk mengikuti pembelajaran (absen)
2. Guru meminta siswa menutup hidung dan bernapas
melalui mulut. Kemudian guru mengajukan
pertanyaan kepada siswa :
- Apa yang kalian rasakan ketika bernapas melalui
mulut?
3. Murid menjawab pertanyaan yang diajukan guru.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai
Inti (60 menit)
5. Guru menyampaikan aturan proses pembelajaran
yang akan dilaksanakan menggunakan model
pembelajaran kooperatif Jigsaw.
6. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok asal dan
membaginya masing-masing terdiri dari 4 siswa.
Pembagian kelompok ini, berdasarkan kemauan
siswa sediri. Kemudian guru memberikan kartu soal
kepada masing-masing anggota kelompok.
7. Siswa dengan kartu soal sama membentuk kelompok
ahli.
8. Siswa bersama teman-teman dalam kelompok ahli
berdiskusi dan mencari referensi untuk mengerjakan
kartu soal.
9. Siswa yang berada dalam kelompok ahli kembali ke
kelompok asal untuk mengajar anggota lain mengenai
materi yang telah dipelajari dalam kelompok ahli
10. Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui
oleh siswa
11. Guru memberikan umpan balik positif dan konfirmasi
hasil diskusi dari kelompok
Penutup
12. Guru meminta siswa menyimpulkan materi yang
(15 menit)
telah dipelajari.
13. Guru meminta siswa membaca materi untuk
pertemuan berikutnya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

Pertemuan Kedua
Kegiatan
Kegiatan Guru dan Siswa
(waktu)
Pendahuluan (15 1. Mengucapkan salam, berdoa dan mengecek kesiapan
menit)
siswa untuk mengikuti pembelajaran (absen)
2. Guru mengajukan pertanyaan:
- Saat kalian berada di dalam ruangan tertutup
terdapat banyak orang dan ada yang merokok.
Apa yang akan terjadi dengan kalian?
3. Murid menjawab pertanyaan yang diajukan guru.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai
Inti (50 menit)
5. Guru meminta siswa untuk berkumpul pada kelompok
asal yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya
6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari
pertemuan sebelumnya. Pada bagian ini yang
presentasi adalah anggota kelompok yang bukan
merupakan ahli pada materi yang dipresentasikan
7. Guru memberikan umpan balik positif dan konfirmasi
hasil presentasi

Penutup
(25 menit)

8. Memberi penghargaan bagi siswa atau kelompok yang
menjawab dengan sesuai dan benar
9. Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui
oleh siswa
10. Membimbing siswa merangkum hasil pembelajaran
11. Mengajak siswa merefleksikan hasil belajarnya
12. Siswa mengerjakan postest I
13. Mengucapkan salam penutup

G. Sumber Belajar
1. Buku Biologi SMA ESIS kelas XI (Penerbit Erlangga)
2. Buku Biologi Jilid 2 untuk SMA Kelas XI (Penerbit Erlangga)
3. LDS (Lembar Krja Diskusi)
4. Internet
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H. Alat dan Bahan
1. Kartu soal
2. Papan tulis
I. Penilaian
Jenis Penilaian
Instrument
- Tes
- Non tes

: Tes (kognitif), Non Tes (Afektif)
:
: Uraian
: Lembar Observasi
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Lampiran 3
Kartu Soal Siklus I
Kartu Soal I
1. Apa yang dimaksudkan dengan peranapasan dan respirasi?
2. Jelaskan fungsi rambut dan selaput lendir di dalam rongga hidung!
3. Apa yang dimaksudkan dengan inspirasi dan ekspirasi? Jelaskan!

Kartu Soal II
1. Jelaskan fungsi dari anak tekak!
2. Jelaskan proses pernapasan dada!
3. Apa yang dimaksud dengan:
a. Volume tidal
b. Volume cadangan inspirasi
Kartu Soal III
1. Jelaskan proses pernasan perut!
2. Jelaskan fungsi rambur getar di dinding dalam trakea!
3. Apa yang dimaksud dengan:
a. Volume cadangan ekspirasi
b. Volume residu

Kartu Soal IV
1. Jelaskan perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut!
2. Apa yang dimaksud dengan:
a. Kapasitas inspirasi
b. Kapasitas residu fungsional
c. Kapasitas vital
3. Mengapa paru-paru kanan ukurannya lebih besar disbanding paru-paru kiri?
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Lampiran 4
RPP SIKLUS II
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XI (Sebelas)/2

Pertemuan

:1

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit

Standar Kompetensi : 3. Menjelaskan sruktrur dan fungsi organ manusia dan
hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi
serta implikasinya pada salingtemas.
A. Kompetensi Dasar
:
3.4 Menjelaskan keterkaitan anatar struktur, fungsi, dan proses serta
kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan pada manusia
dan hewan (misalnya burung).
B. Indikator :
1. Menjelaskan proses pertukaran oksigen dan karbondioksida
2. Mengidentifikasi kelainan/gangguan pada sistem pernapasan manusia
3. Menjelaskan cara mengatasi kelainan/gangguan pada sistem pernapassan
manusia
4. Siswa menerapkan kerjasama dalam berinteraksi dengan siswa lain
C. Tujuan :
1. Melalui diskusi kelompok dalam Jigsaw siswa mampu menjelaskan proses
pertukaran oksigen dan karbondioksida
2. Melalui diskusi kelompok dalam Jigsaw siswa mampu mengidentifikasi
kelainan/gangguan pada sistem pernapasan manusia
3. Melalui diskusi kelompok dalam Jigsaw siswa mampu menjelaskan cara
mengatasi kelainan/gangguan pada sistem pernapasan manusia
4. Melalui diskusi kelompok siswa mampu bekerjasama dalam berinteraksi
dengan siswa lain.
D. Materi Ajar
1. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida
2. Kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia
E. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajara
: Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Metode Pembelajaran
: Diskusi (Jigsaw), Presentasi dan Ceramah
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F. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Kegiatan (waktu)
Kegiatan Guru dan Siswa
Pendahuluan (15 1. Mengucapkan salam, berdoa dan mengecek kesiapan
menit)
siswa untuk mengikuti pembelajaran (absen)
2. Guru mengajukan pertanyaan:
- Bagaimana rasanya disaat kalian flu?
3. Murid menjawab pertanyaan yang diajukan guru.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai
Inti (60 menit)
5. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok asal dan
membaginya masing-masing terdiri dari 4 siswa.
Pembagian kelompok ini, ditentukan oleh guru, setiap
anggota kelompok memiliki kemampuan yang
heterogen
6. Guru memberikan kartu soal pada masing-masing
anggota kelompok
7. Siswa dengan kartu soal sama membentuk kelompok
ahli
8. Siswa bersama teman-teman dalam kelompok ahli
berdiskusi dan mencari referensi untuk mengerjakan
kartu soal.
9. Siswa yang berada dalam kelompok ahli kembali ke
kelompok asal untuk mengajar anggota lain mengenai
materi yang telah dipelajari dalam kelompok ahli
10. Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui
oleh siswa
11. Guru memberikan umpan balik positif dan konfirmasi
hasil diskusi dari kelompok
Penutup( 15Menit) 12. Guru meminta siswa menyimpulkan materi yang
telah dipelajari.
13. Guru meminta siswa membaca materi untuk
pertemuan berikutnya
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Pertemuan Kedua
Kegiatan
(waktu)
Pendahuluan (15
menit)

Inti (50 menit)

Penutup
(25 menit)

G.
1.
2.
3.
4.

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Mengucapkan salam, berdoa dan mengecek kesiapan
siswa untuk mengikuti pembelajaran (absen)
2. Guru mengingatkan kembali materi yang telah
dipelajari
3. Guru memberikan gambar paru-paru perokok dan
paru-paru sehat dan mengajukan pertanyaan:
- Dari kedua gambar ini gambar mana yang
menunjukan paru-paru sehat dan paru-paru tidak
sehat
- Mengapa kalian mengatakan demikian
4. Murid menjawab pertanyaan yang diajukan guru.
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai
6. Guru meminta siswa untuk berkumpul pada kelompok
asal yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya
7. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari
pertemuan sebelumnya. Pada bagian ini yang
presentasi adalah anggota kelompok yang bukan
merupakan ahli pada materi yang dipresentasikan
8. Guru memberikan umpan balik positif dan konfirmasi
hasil presentasi

9. Memberi penghargaan bagi siswa atau kelompok yang
menjawab dengan sesuai dan benar
10. Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui
oleh siswa
11. Membimbing siswa merangkum hasil pembelajaran
12. Mengajak siswa merefleksikan hasil belajarnya
13. Siswa mengerjakan postest II
14. Mengucapkan salam penutup

Sumber Belajar
Buku Biologi SMA ESIS kelas XI (Penerbit Erlangga)
Buku Biologi Jilid 2 untuk SMA Kelas XI (Penerbit Erlangga)
LDS (Lembar Krja Diskusi)
Internet
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H. Alat dan Bahan
1. Kartu soal
2. Papan tulis
I. Penilaian
Jenis Penilaian
Instrument
- Tes
- Non tes

: Tes (kognitif), Non Tes (Afektif)
:
: Uraian
: Lembar Observasi
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Lampiran 5
Kartu Soal Siklus II
Kartu Soal I
1. Bagaimanakah CO2 diangkut keluar tubuh?
2. Apa yang dimaksud dengan :
a. Tuberkolosis
b. Difentri
c. Emfisema

Kartu Soal II
1. Bagaimanakah O2 diangkut keseluruh tubuh?
2. Sebutkan kelainan/penyakit sistem pernapasan yang tidak menular!

Kartu Soal III
1. Apakah penyebab dari asma? Benarkah asma dapat terjadi karena pewarisan
sifat keturunan? Jelaskan!
2. Sebutkan contoh teknologi yang digunakan mendeteksi kelainan yang terjadi
pada sistem pernapasan!
Kartu Soal IV
1. Apa yang dimaksud dengan:
a. Faringitis
b. Bronkitis
c. Pneumonia
Kisi-kisi Soal Tes Akhir (Postest) Siklus I
2. Apa manfaat gas spray bagi penderita asma? Apa pengaruhnya terhadap
jalannya pernapasan?
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Lampiran 6
Kisi-kisi Soal Tes Akhir (Postest) Siklus I
Nama Sekolah

: SMAK St. Darius Larantuka

Kelas/Semester

: XI IPA/II

Mata Pelajaran

: Biologi

Jenis Soal

: Uraian

Indikator

1. Membedakan
pernapasan
dan
respirasi
2. Menjelaskan fungsi
organ-organ
pernapasan
3. Menjelaskan proses
pernapasan
4. Menyebutkan
macam-macam
volume udara
5. Menyebutka macammacam
kapasitas
paru-paru

Aspek
Pengetahuan Pemahaman
(C1)
(C2)
Siklus I
1

Analisis
(C4)

1

2, 3

5

4

Jumlah
Soal

2

2

6

1

7

1

Jumlah Soal

7
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Lampiran 7
Nama

:

No Absen

:
POSTEST (TES AKHIR)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/2

Materi

: Sistem Pernapasan pada Manusia

Waktu

: 15 Menit

Petunjuk :
1.
2.
3.
4.
1.

Tulislah nama dan nomor absen anda pada tempat yang telah disediakan
Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawabnya
Jawaban dituliskan pada lembar soal
Periksalah pekerjaan anda sebelum dikumpulkan kepada guru
Jelaskan perbedaan pernapasan dan respirasi!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Mengapa bernapas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut? Apa
alasannya?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Mengapa alveolus diselubungi oleh pembuluh darah kapiler dan dindingnya
sangat elastis!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Jelaskan :
a. Proses pernapasan dada
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
b. Proses pernapasan perut
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
5. Apa yang dimaksudkan dengan inspirasi dan ekspirasi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
6. Jelaskan yang dimaksud:
a. Volume Tindal (VT)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............
b. Volume Cadangan Inspirasi (VCI)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
c. Volume Residu (VR)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
7. Jelaskan yang dimaksud:
a. Kapasitas inspirasi
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
b. Kapasitas residu fungsional
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
c. Kapasitas vital
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………….................................................
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Lampiran 8
Kunci Jawaban dan Panduan Skor Postes (Tes Akhir)
No
Jawaban
1. Perbedaannya pernapasan proses pertukaran 
udara antara manusia dengan lingkungan.
Sedangkan
respirasi
proses
pembakaran
(oksidasi) senyawa organik di dalam sel untuk 
menghasilkan energy

2.

Bernapas melalui hidung lebih baik karena di 
dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut
dan selaput lendir yang berfungsi menyaring
udara, menghangatkan suhu udara yang masuk 
ke dalam paru-paru dan mengatur kelembapan
udara.


3.

Karena memudahkan terjadinya
oksigen dan karbondioksida

difusi 



4.

 Proses pernapasan dada:

Otot-otot antartulang rusuk berkontraksi
tulang rusuk terangkat, sehingga rongga dada
membesar dan paru-paru mengembang 
tekanan udara dalam rongga paru-paru lebih
rendah sehingga udara masuk ke dalam paruparu

 Proses pernapasan perut
Otot diafragma berkontraksi  diafragma
menjadi datar sehingga rongga dada membesar
dan paru-paru mengembang tekanan udara
dalam rongga paru-paru lebih rendah sehingga
udara masuk ke dalam paru-paru

Skor
Jika menjawab benar
kedua aspek maka
skor 2
Jika hanya menjawab
satu aspek dan benar
skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0
Jika menjawab benar
kelima aspek maka
skor 5
Setiap
menjawab
benar
1
aspek
mendapatkan skor 1
Jika tidak kelima
aspek mendapat skor 0
Jika menjawab benar
kedua aspek maka
skor 2
Jika hanya menjawab
satu aspek dan benar
skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0
Jika menjawab benar
ke-10 aspek mendapat
skor 10
Setiap
menjawab
benar
1
aspek
mendapatkan skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0
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5.

Eksirasi merupakan proses menghembuskan 
udara
Inspirasi proses menghirup udara



6.

Macam-macam volume udara

a. Volume Tindal (VT), volume udara hasil
inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali
bernapas normal.
b. Volume Cadangan Inspirasi (VCL), volume
uadara ekstra yang dapat diinspirasi setelah 
volume tidal.
c. Volume Residu (VR), volume udara yang
masih tetap berada dalam paru-paru
setelah ekspirasi kuat.


7.

Macam-macam kapasitas paru-paru

 Kapasitas inspirasi, jumlah volume udara
yang dapat dihirup dari ekspirasi normal
sampai paru-paru dapat mengembang
secara maksimal
 Kapasitas residu fungsional, jumlah volume 
udara yang tersisa di dalam paru-paru
setelah melakukan ekspirasi normal
 Kapasitas vital, jumlah volume udara
maksimal yang dapat dikeluarkan dari
paru-paru
setelah
inspirasi
secara 
maksimal
dan
diekspresikan
secra
maksimum.
Skor Total Maksimal

Jika menjawab benar
kedua
aspek
mendapatkan skor 2
Jika hanya menjawab
1 aspek dan benar skor
1
Jika tidak menjawab
skor 0
Jika menjawab ketiga
pengertian
mendapatkan skor 8
(skor 3 untuk a dan b,
skor 2 untuk c)
Setiap
menjawab
benar 1 aspek pada
masing-masing
pengertian
mendapatkan skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0
Jika menjawab ketiga
pengertian
mendapatkan skor 7
(skor 2 untuk a dan b,
skor 3 untuk c)
Setiap
menjawab
benar 1 aspek pada
masing-masing
pengertian
mendapatkan skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0
36
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Lampiran 9
Hasil Jawaban Postest Siklus I
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Lampiran 10
Kisi-kisi Soal Tes Akhir (Postest) Siklus II
Nama Sekolah

: SMAK St. Darius Larantuka

Kelas/Semester

: XI IPA/II

Mata Pelajaran

: Biologi

Jenis Soal

: Uraian

Indikator

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Aspek
Pengetahuan Pemahaman
(C1)
(C2)
Menjelaskan macam1
macam gangguan
Mengidentifikasi
6
gangguan/kelainan
pada
sistem
pernapasan manusia
Menyebutkan contoh
2, 4a
alat teknolgi yang
digunakan
mendeteksi
dan
mengatasi
kelainan/gangguan
pada
sistem
pernapasan manusia
Menjelaskan proses
5
pertukaran oksigen
dan karbondioksida
Menjelaskan
3a, 3b, 4b
kelainan/gangguan
pada
sistem
pernapasan manusia
Menjelaskan
cara
mengatasi
kelainan/gangguan
pada
sistem
pernapasan manusia
Jumlah Soal

Analisis
(C4)

Jumlah
Soal
1
1

2

1

2

3c

1

8
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Lampiran 11
Nama

:

No Absen

:
POSTEST (TES AKHIR)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/2

Materi

: Sistem Pernapasan pada Manusia

Waktu

: 15 Menit

Petunjuk :
1.
2.
3.
4.
1.

Tulislah nama dan nomor absen anda pada tempat yang telah disediakan
Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawabnya
Jawaban dituliskan pada lembar soal
Periksalah pekerjaan anda sebelum dikumpulkan kepada guru
Jelaskan yang dimaksud:
a. Rinitis:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b. Bronkitis:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c. Pneumonia:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Sebutkan contoh teknologi yang digunakan mendeteksi kelainan yang terjadi pada
sistem pernapasan!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. a. Apa penyebab timbulnya penyakit Tuberkulosis (TBC)?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b. Bagaimana gejalanya?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c. Bagaimana mencegah terjadinya penyakit Tuberkulosis (TBC)?
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
4. a. Apa manfaat gas spray bagi penderita asma?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b.Apakah asma merupakan penyakit menuurun? Mengapa!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Bagaimanakah Oksigen diangkut ke seluruh tubuh?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. Seseorang mengalami batuk lebih dari dua minggu terutama pada malam hari,
berkeringat di malam hari, sesak napas, nyeri dada, napas cepat, napsu makan
menurun sehingga berat badan menurun. Apabila sudah parah akan mengalami
batuk darah. Dari gejalah yang ada mengacu pada penyakit apa?
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........
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Lampiran 12
Kunci Jawaba dan Panduan Skor Postest (Tes Akhir) Siklus II
No
1.

Jawaban
Yang dimaksud:

a. Rinitis, radang pada rongga hidung akibat
infeksi oleh virus
b. Bronkitis, radang pada cabang batang
tenggorokan akibat infeksi
c. Pneumonia,
radang
paru-paru
yang
diakibatkan karena infeksi virus atau bakteri 
Streptocccus neumonia.

2.

Contoh teknologi
- Stetoskop, dokter dapat menentukan
kelainan pada sistem pernapasan dengan
mendengarkan menggunakan stetoskop
- Radiograf, menentukan penyakit dalam
bronkus dan paru-paru berdasarkan sinar X

3.

a. TBC disebabkan oleh serangan bakteri
Mycobacterium tuberculosa.
b. Gejalahnya batuk-batuk yang disertai
dengan dahak yang berdarah
c. Pencegahan TBC
- Sering membuka jeldela/pintu saat
pagi hari agar matahari yang masuk
ke rumah memadai
- Menjaga kebersihan
- Jangan meludah disembarang tempat
- Mengatur pola makan
a. Manfaat gas spray bagi penderita asma,
untuk memperluas/melonggarkan saluran
pernapasan.
b. Asma merupakan penyakit menurun karena
berhubungan dengan faktor genetik

4.

Skor
Jika menjawab ketiga
pengertian
dengan
benar
mendapatkan
skor 6 dengan tiap
jawaban memiliki 2
aspek
Setiap
menjawab
benar 1 aspek pada
masing-masing
pengertian
mendapatkan skor 1
 Jika tidak menjawab
skor 0
 Jika menjawab benar
kedua
aspek
mendapatkan skor 2
 Jika hanya menjawab
satu aspek dan benar
skor 1
 Jika tidak menjawab
skor 0
 Jika menjawab ketiga
pertanyaan
dengan
benar
mendapatkan
skor 7 (a: 1, b: 2, c: 4)
 Setiap
menjawab
benar 1 aspek pada
masing-masing
pengertian
mendapatkan skor 1
 Jika tidak menjawab
skor 0
 Jika menjawab benar
kedua
aspek
mendapatkan skor 2
 Jika hanya menjawab
satu aspek dan benar
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5.

6.

skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0
Jika menjawab benar
mendapatkan skor 6
skor

Oksigen diangkut keseluruh tubuh,

Oksigen dibawa oleh hemoglobin yang terdapat
di dalam sel-sel darah merah. Hemoglobin akan
mengangkut oksigen ke jaringan tubuh
menjawab
kemudian berdifusi masuk ke sel-sel tubuh  Setiap
benar 1 aspek pada
untuk digunakan dalam proses respirasi
masing-masing
pengertian
mendapatkan skor 1

Mengacu pada penyakit kanker paru-paru



Jika tidak menjawab
skor 0



Jika menjawab benar
mendapatkan skor 1
Jika tidak menjawab
skor 0
24


Total Skor Maksimal
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Lampiran 13
Hasil Jawaban Postest Siklus II
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Lampiran 14
Kisi-kisi Lembar Observasi
Indikator
Perhatian
Semangat
Serius
Kerja sama
Rasa ingin tahu
Percaya Diri
Tanggung Jawab
Menghargai Pendapat

Nomor Soal
1
2, 3, 4
5, 11
6
7, 13
8, 10, 14
9
12
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Lampiran 15
Lembar Observasi Aspek Afekif Siswa pada Kelompok Asal dan Ahli
Siklus I
Sekolah

: SMAK St. Darius Larantuka

Kelompok

:

Kelas

: XI IPA

Hari/Tanggal :

Petunjuk :
1. Tuliskan nama/nomor absen siswa dari kelompok yang anda amati pada kolom yang tersedia di tabel!
2. Amatilah kegiatan siswa selama proses pembelajaran!
3. Berilah lingkaran pada skor yang sesuai dengan pengamatan anda!
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aspek yang diamati
Siswa memperhatikan pelajaran
guru
Siswa antusias ketika berkumpul
dengan kelompok asalnya
Siswa
antusias
ketika
mendapatkan kartu soal
Siswa antusias ketika berkumpul
dengan kelompok ahli
Siswa melakukan diskusi pada
kelompok ahli dengan serius
Siswa bekerja sama dengan teman
saat mengerjakan kartu soal
Siswa mencari tahu tentang
jawaban
pertanyaan
diskusi

Nama / Nomor Absen
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

dengan membaca handout atau
buku biologi yang ada
Siswa percaya diri ketika
menyampaikan
pendapatnya
dalam kelompok ahli
Siswa bertanggung jawab atas
tugasnya yaitu menyampaikan
hasil diskusi yang diperoleh dari
kelompok ahli pada teman
kelompok asalnya
Siswa
menyampaikan
hasil
diskusi dari kelompok ahli kepada
kelompok asal dengan percaya
diri
Siswa mengikuti diskusi dalam
kelompok asal dengan serius
Siswa menghargai
pendapat
teman yang disampaikan saat
diskusi
Siswa bertanya kepada guru atau
teman ketika merasa kurang jelas
Siswa mempresentasikan hasil
diskusi kelompok dalam diskusi
kelas dengan percaya diri

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Petunjuk Skoring
Skor
1
2
3
4

Penjelasan
Kurang sekali
Kurang
Baik
Baik Sekali
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Lampiran 16
Hasil Observasi Aspek Afektif Siswa
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Lampiran 17
Kisi-kisi Kuisioner Minat Siswa
Aspek
-

-

Rasa
Senang
Tidak
Terpaksa
Serius

-

Tertarik

-

Perhatian

-

Indikator
Pembelajaran
biologi
dengan
metode jigsaw
Mengikuti pembelajaran biologi
dengan metode jigsaw
Mengikuti pembelajaran biologi
dengan metode jigsaw
Pembelajaran biologi materi sistem
pernapasan dengan metode jigsaw
Penjelasan guru dan teman selama
proses belajar mengajar dengan
metode jigsaw
Presentasi di depan kelas

Pernyataan
Positif
2, 8

Pernyataan
Negatif
13,

3

15

4, 5, 6

14, 17, 20

1, 7

9, 12, 18

10

16

11

19

Penskoran Kuisioner Minat Belajar Siswa
Alternatif Jawaban
1.
2.
3.
4.

Sagat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Skor Pernyataan
Positif
Negatif
4
1
3
2
2
3
1
4
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Lampiran 18
Nama

:

No. Absen

:
Kuesioner Minat

Petunjuk :
1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama sebelum kamu meberikan jawaban
2. Angket ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana minat belajar anda dalam
mata pelajaran biologi menggunakan metode jigsaw
3. Angket ini tidak berpengaruh terhadap nilai anda. Oleh karena itu, jawablah
sesuai keadaan yang sebenarnya
4. Beri tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan keadaanmu pada kolom yang
disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
SS
: Sangat Setuju
S
: Setuju
TS
: Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
5. Selamat mengerjakan.
No

Pernyataan

1.

Pelajaran biologi menarik
bagi saya
Saya merasa senang belajar
tentang sistem pernapasan
pada manusia dengan metode
jigsaw
Saya mengikuti pelajaran
biologi dengan metode jigsaw
atas kemauan sendiri
Saya serius mengikuti
pelajaran biologi dengan
metode jigsaw
Saya serius dalam mengikuti
kegiatan kelompok dalam
pembelajaran biologi dengan
metode jigsaw
Saya serius mengerjakan
tugas selama proses

2.

3.

4.

5.

6.

Sangat
Setuju
(SS)

Setuju
(S)

Tidak
Setuju
(TS)

Sangat
Tidak
Setuju
(STS)
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7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

pembelajaran biologi dengan
metode jigsaw
Saya merasa tertarik
mempelajari materi sistem
pernapasan pada manusia
dengan metode jigsaw
Dalam pembelajaran biologi
menggunakan metode jigsaw,
saya senang
mengungkapkan/gagasan
yang berhubungan dengan
materi yang dipelajari
Saya tidak tertarik membaca
materi sistem pernapasan
pada manusia untuk
mempersiapkan diri dalam
pembelajaran dengan metode
jigsaw
Saya selalu memperhatikan
penjelasan guru saat proses
belajar-mengajar dengan
metode jigsaw
Saya memperhatikan saat
teman mempresentasikan
hasil diskusi di depan kelas
Saya kurang tertarik belajar
metari sistem pernapasan
pada manusia dengan
menggunakan metode jigsaw
Menurut saya pembelajaran
materi sistem pernapasan
menggunakan metode
pembelajaran jigsaw kurang
menyenangkan
Saya tidak serius dalam
mengikuti pelajaran biologi
dengan menggunakan metode
jigsaw.
Saya mengikuti pelajaran
biologi dengan metode jigsaw
karena diharuskan oleh guru
Saya lebih memilih bercerita
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17.

18.

19.

20.

dengan teman daripada
memperhatikan penjelasan
teman selama proses
pembelajaran biologi dengan
metode jigsaw
Saya lebih senang bermain
daripada
mendengarkan
penjelasan mengenai sistem
pernapasan
selama
pembelajaran biologi dengan
metode jigsaw
Menurut
saya
pelajaran
biologi dengan metode jigsaw
kurang menarik
Saya lebih memilih bercerita
dengan
teman
daripada
memperhatikan
penjelasan
teman di depan kelas
Saya lebih senang bermain
ketika berdiskusi selama
pelajaran berlangsung
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Lampiran 19
Hasil Kuisioner Minat Siswa
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Lampiran 20
Hasil Analisis Postest Siklus I
No

Nama Siswa

Skor Total

Nilai Individu

Keterangan
Ketuntasan ≥75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

14
6
12
10
6
23
15
9
11
16
8
10
2
10
10
3
8
13
4
6

38
16
33
27
16
63
41
25
30
44
22
27
5
27
27
8
22
36
11
16
534
26,7

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
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
-

Jumlah
Rata-rata
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Ketuntasan Kelas

0%

-
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Lampiran 21
Hasil Analisis Postest Siklus II
No

Nama Siswa

Skor Total

Nilai Individu

Keterangan
Ketuntasan ≥75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9
9
11
3
17
18
15
8
7
17
4
8
7
18
11
4
11
7
9
8

37
37
45
12
70
75
62
33
29
70
16
33
29
75
45
16
45
29
37
33
818
40,9

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
-

Jumlah
Rata-rata
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Ketuntasan Kelas

10%

-
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Lampiran 22
Hasil Analisis Kuisioner Minat Siswa
No Kode
Siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Skor Tiap Nomor Soal
1
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4

2
3
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4

3
2
4
4
3
3
4
4
4
2
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4

4
3
3
4
4
3
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4

5
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3
4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 34 4 4 4 4
3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3
4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 2 4 4 3 3 3 1 4 4 1 4 4
3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3
% Kelas Kategori Sangat Tinggi
% Kelas Kategori Tinggi

Total

70
71
73
59
68
70
66
67
64
65
67
59
69
71
80
76
66
73
69
70

%
Skor

Keterangan

87,5
88,75
91,25
6,25
85
87,5
82,5
83,75
80
81,25
73,75
6,25
86,25
88,75
100
95
82,5
91,25
86,25
87,5
85%
15%

Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
-
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Lampiran 23
Hasil Analisis Aspek Afektif Siswa Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama Siswa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
% Kategori Tinggi
% Kategori Sedang

Skor
Total
51
50
51
46
50
46
43
49
48
48
50
48
44
46
52
49
49
49
43
48

Presentase
(%)
91,07
89,28
91,07
82,14
89,28
82, 14
76,78
87,50
85,71
85,71
89,28
85,71
78,57
82,14
92,85
87,50
87,50
87,59
76,78
85,71
90%
10%

Keterangan
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
-
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Lampiran 24
Hasil Analisis Aspek Afektif Siswa Siklus II
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama Siswa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
% Kategori Tinggi
% Kategori Sedang

Skor
Total
50
50
53
49
46
50
47
51
54
46
51
52
51
46
53
47
48
49
47
48

Presentase
(%)
89,28
89,28
94,64
87,5
82,14
89,28
83,92
91,07
96,42
82,14
91,07
92,85
91,07
82,14
94,64
83,92
85,71
87,5
85,71
85,71
100%
0%

Keterangan
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
-
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Lampiran 25
Surat Perijinan Penelitian
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Lampiran 26
Surat Keterangan dari Sekolah

