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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu dan kemajuan teknologi memerlukan sumber daya 

manusia yang berkualitas agar mampu bersaing dengan bangsa lain. 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan setiap bangsa 

dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman. Peningkatan mutu pendidikan 

menjadi salah satu faktor yang sangat penting kaitannya dengan upaya 

meningkatkan sumber daya manusia. Jenjang pendidikan tingkat dasar merupakan 

salah satu lembaga untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal 

karena kaitannya masih merupakan pendidikan yang melanjutkan dasar-dasar 

keilmuan dari Sekolah Dasar. 

Tujuan pembelajaran di SD menginginkan agar siswanya memiliki 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, serta sikap dan nilai yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan secara menyeluruh mencakup ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut guru perlu memahami tugas dan 

tanggung jawabnya.Guru mempunyai lima tanggung jawab, yaitu: 1. dalam proses 

pembelajaran, 2. dalam memberikan bimbingan siswa, 3. dalam mengembangkan 

kurikulum, 4. dalam mengembangkan profesi, dan 5. membina hubungan dengan 

masyarakat (Nana Sudjana, 1996 : 18). 
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Mata Pelajaran IPA merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan, sikap, dan nilai. IPA merupakan wadah untuk membangun warga 

negara yang memperhatikan lingkungan serta bertanggung jawab kepada 

masyarakat, bangsa, dan Negara di samping beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa (Depdikbud, 2003:1). Tujuan pembelajaran IPA agar siswa 

mampu meningkatkan kesadaran akan tugas harian, kebanggaan nasional dan 

kebebasan serta kekuatan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

memahami konsep IPA beserta kaitannya. Melalui pembelajaran IPA siswa 

diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan, 

serta sikap dan nilai yang ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah mengenai 

alam sekitar. 

Proses kegiatan pembelajaran IPA, seorang guru memiliki peran penting 

dalam menyampaikan informasi, melatih ketrampilan dan membimbing belajar 

siswa sehingga para guru dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi-

kompetensi tertentu, agar proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien. Adanya minat belajar yang tinggi, dan metode 

pembelajaran yang tepat akan menjadikan siswa mudah dalam menerima dan 

mengolah materi yang disampaikan. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan model 

pembelajaran yang di dalamnya siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk membantu satu sama lain dalam belajar dan dihargai atas prestasi kolektif 

mereka (Slavin, 1985 : 2).  
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Pembelajaran kooperatif bukan merupakan hal baru dalam pendidikan. 

Banyak metode pembelajaran kooperatif yang telah dikembangkan oleh para 

pakar. Sebagai contoh adalah metode Student Team-Learning yang terdiri atas 

STAD (Student Teams Achivement Divisions), TGT (Teams-Games-Tournament), 

Jigsaw II, LT (Learning Together), GI (Group Investigations) (Slavin, 1995:7-8); 

TAI (Team-Assisted Individualization) dan Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) (Slavin, 1995 : 285-286); serta Structural Approach yang 

dikembangkan oleh Spencer Kagan. 

Dewasa ini telah banyak digunakan model pembelajaran kooperatif. 

Bahkan pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu model pembelajaran yang 

banyak dikembangkan. Beberapa ahli menyatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tidak hanya unggul dalam membantu siswa untuk memahami konsep-

konsep, tetapi juga membantu siswa menumbuhkan kemampuan kerja sama, 

berpikir kritis dan mengembangkan sikap sosial siswa. Di samping itu, 

keterampilan kooperatif menjadi semakin penting untuk keberhasilan dalam 

menghadapi tuntutan lapangan kerja yang sekarang ini berorientasi pada kerja 

sama dalam tim. Karena pentingnya interaksi dalam tim, maka penerapan strategi 

pembelajaran kooperatif dalam pendidikan menjadi lebih penting lagi. 

Mendesain kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang hasil belajar 

yang efektif dan efisien dalam setiap materi pelajaran memerlukan metode 

penyampaian yang tepat. Metode pembelajaran hendaknya berprinsip pada belajar 

aktif sehingga dalam proses belajar dan perhatian pembelajaran utama ditujukan 

kepada siswa yang belajar, oleh karena itu guru harus dapat menggunakan 
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berbagai macam metode dan pengorganisasian materi dengan tepat. Metode 

pembelajaran yang mendorong siswa aktif dalam proses pembelajaran adalah 

metode pembelajaran jigsaw, discovery, inquiry, eksperimen, dan brainstorming. 

Metode yang diharapkan agar siswa mampu menemukan dan memahami konsep 

atau prinsip secara cooperative learning adalah metode pembelajaran Jigsaw, 

dimana jigsaw merupakan salah satu tipe metode pembelajaran kooperatif yang 

fleksibel. Sejumlah riset telah banyak dilakukan berkaitan dengan pembelajaran 

kooperatif dengan dasar jigsaw. Riset tersebut secara konsisten menunjukkan 

bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran semacam itu memperoleh prestasi 

yang lebih baik, dan mempunyai sikap yang lebih baik pula terhadap 

pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan, proses pembelajaran IPA yang diterapkan di SD 

masih menganut model pembelajaran tradisional, yaitu duduk, mendengarkan, 

mencatat dan menghafal. Siswa hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya 

yang harus dihafalkan, sehingga siswa menjadi malas dan bosan. Kondisi yang 

demikian membosankan dalam diri siswa pada akhirnya akan mempengaruhi 

kompetensi belajar menjadi rendah. Untuk menciptakan suasana agar siswa lebih 

aktif belajar diperlukan kemauan dan kemampuan guru dalam mengambil 

keputusan yang tepat dengan situasi belajar yang diciptakan dan 

mempertimbangkan kondisi pengajaran yang diprediksi dapat mempengaruhi hasil 

belajar. Selain itu diupayakan suatu metode yang mengarah pada pengembangan 

berfikir logis, sikap yang kritis dan kepekaan siswa terhadap lingkungan sendiri 

sampai terluas. Dari dunia nyata, manusia telah diajari menggunakan keragaman 
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kelompok seperti melalui permainan Jigsaw. Berbagai keahlian yang dimiliki 

seseorang mungkin tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Dengan 

menggabungkan keahlian dan informasi yang dimiliki orang lain, maka sesuatu 

yang tidak diperkirakan akan dapat dilakukan. Semua orang dianggap sebagai 

penyumbang kesuksesan bersama dalam menyelesaikan masalah. 

Pemikiran yang dikemukakan di atas bahwa pengajaran di dalam kelas 

juga memiliki aspek yang sama, berdasarkan prinsip saling ketergantungan. Setiap 

siswa mempunyai kemampuan serta cara berfikir sendiri dalam menyelesaikan 

masalah. Pendekatan Jigsaw dikembangkan untuk memberikan satu cara untuk 

membuat kelas sebagai suatu komunitas belajar yang saling menghargai terhadap 

kemampuan masing-masing siswa. 

Minat belajar siswa juga merupakan salah satu faktor keberhasilan 

pencapaian kompetensi belajar IPA. Minat belajar yang besar cenderung 

menghasilkan kompetensi yang tinggi sedangkan minat belajar yang kurang akan 

menghasilkan kompetensi yang rendah. Memahami kebutuhan anak didik dan 

melayani kebutuhan anak didik merupakan salah satu upaya membangkitkan 

minat anak didik. Minat dapat ditumbuh dan kembangkan pada diri anak didik 

dengan cara memberikan informasi pada anak didik mengenai hubungan antara 

suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang lalu 

atau menguraikan kegunaannya di masa depan bagi anak didik. 

Sejalan dengan itu metode Jigsaw kiranya merupakan alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan siswa, sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan, penalaran, dan 

ketrampilannya untuk meningkatkan kompetensi belajar siswa pada mata 
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pelajaran IPA. Selain itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti sendiri 

selama ini proses pembelajaran IPA di SD jarang/belum menggunakan metode 

pembelajaran Jigsaw. Kompetensi belajar dalam proses belajar dan pembelajaran 

dapat dipandang sebagai barometer keberhasilan siswa dalam mengikuti pelajaran 

tertentu maupun sebagai ukuran keberhasilan guru dalam melaksanakan proses  

pembelajaran. Hasil belajar meliputi kemampuan/kompetensi kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Pencapaian kompetensi belajar mata pelajaran IPA yang belum sesuai 

dengan yang diharapkan disebabkan pengorganisasian materi yang kurang tepat, 

minat belajar siswa rendah, dan metode yang dipilih oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran diupayakan pada kegiatan belajar yang 

bermakna melalui strategi pengajaran, diskusi, bekerja kelompok, dan 

memecahkan masalah serta menyimpulkannya. Berangkat dari latar belakang 

masalah, maka penelitian ini diajukan judul Metode Pembelajaran Jigsaw 

Terhadap Pencapaian Kompetensi Belajar IPA Ditinjau dari Minat Belajar Siswa 

(Studi Eksperimen pada Siswa Kelas V di SD Negeri Kec.Wonogiri Tahun 

Pelajaran 2008/2009 ). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Siswa kurang aktif dalam proses belajar dan pembelajaran IPA, karena proses 

pembelajaran IPA yang diterapkan di SD masih menganut model 
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pembelajaran tradisional, yaitu duduk, mendengarkan, mencatat dan 

menghafal (DDCH). Siswa hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya 

yang harus dihafalkan, sehingga siswa menjadi malas dan bosan. Kondisi yang 

demikian membosankan dalam diri siswa pada akhirnya akan mempengaruhi 

kompentesi belajar menjadi rendah. 

2. Rendahnya kompetensi belajar pada mata pelajaran IPA disinyalir merupakan 

akibat dari rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. 

3. Belum terampilnya para guru mata pelajaran IPA dalam menggunakan dan 

memodifikasi berbagai metode pembelajaran selain metode ceramah dan 

penugasan sehingga belum membangkitkan gairah belajar siswa. 

4. Para guru mata pelajaran IPA belum banyak yang menggunakan metode 

Jigsaw bahkan guru belum memiliki pengetahuan tentang hakikat dan manfaat 

penggunaan metode Jigsaw dalam pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran IPA.  

5. Bahan ajar mata pelajaran IPA kurang terorganisasi dengan baik. Di dalam 

bahan ajar tersebut, perpindahan dari bab ke bab berikutnya atau dari unit ke 

unit berikutnya masih nampak terpisah, tidak ada jembatan pengaitnya atau 

penghubungnya sehingga siswa kesulitan untuk memasukkan dalam 

memorinya. Bahan ajar itu juga belum mencantumkan bahan latihan yang 

diikuti target dan daya serap hasil belajar setelah mereka mempelajari materi 

bahan ajar yang dikerjakan secara mandiri oleh siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah, dan memperhatikan permasalahan yang 

ada, maka pada penelitian ini hanya dibatasi pada masalah-masalah sebagai 

berikut: 

1. Masalah metode pembelajaran Jigsaw terhadap pencapaian kompetensi belajar 

IPA di SD. 

2. Masalah minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. 

3. Pencapaian kompetensi belajar IPA, berupa data, skor atau angka yang 

diperoleh siswa kelas V semester satu melalui pengukuran setelah mengikuti 

pembelajaran IPA. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh metode pembelajaran Jigsaw dan 

Problem Based Learning  terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh minat belajar tinggi dan minat belajar 

rendah terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA? 

3. Apakah terdapat interaksi pengaruh penggunaan metode pembelajaran dan 

minat belajar siswa terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh metode pembelajaran Jigsaw terhadap pencapaian kompetensi 

belajar IPA. 
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2. Pengaruh minat belajar tinggi dan minat belajar rendah terhadap pencapaian 

kompetensi belajar IPA. 

 

3. Interaksi pengaruh penggunaan metode pembelajaran dan minat belajar siswa 

terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

    a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan sebagai  

        landasan teoritis untuk pengembangan model pembelajaran lebih lanjut. 

    b. Sebagai bahasan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa dan dasar 

        untuk  mengadakan pendataan lebih lanjut bagi peneliti 

2. Manfaat Praktis 

     a. Memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada para penndidik pada 

        umumnya dan guru IPA (kelas) pada khususnya, yaitu sebagai bahan acuan 

        bahwa ada pengaruh pendekatan pembelajaran jigsaw dan tingkat   

        kompetensi siswa terhadap pembelajaran IPA. 

     b. Mendorong guru untuk berkreatifitas menerapkan pendekatan pembelajaran  

        yang tepat sihingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Kajian Teori 

 1. Metode Pembelajaran Cooperative Learning Jigsaw 

a. Hakekat Cooperative Learning Jigsaw 

           Di dalam dunia pendidikan, pada hakikatnya pembelajaran merupakan 

suatu komponen yang amat penting, jika dilihat dari kondisi pembelajaran maka 

pendidikan formal harus mampu memaksimalkan peluang bagi pebelajar, untuk 

berlangsungnya suatu interaksi yang hakiki, bukan sekedar menyampaikan 

pengetahuan dan membentuk ketrampilan saja. Bila proses menyampaikan 

pengetahuan dan membentuk ketrampilan saja yang digunakan, maka hal itu akan 

menurunkan kualitas pembelajaran. 

Banyak upaya agar proses belajar mengajar berlangsung secara optimal 

dilakukan. Model pembelajaran kooperatif salah satu alternatifnya. Model ini 

terutama sangat bermanfaat untuk pemahaman konsep-konsep IPA yang sukar 

dipahami siswa. Pada prinsipnya pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

adalah suatu strategi yang melibatkan pembentukan kelompok. Kerja kelompok 

merupakan bagian dan bukan hanya sekedar cara untuk mencapai tujuan. Tujuan 

dari belajar kooperatif adalah pencapaian hasil belajar, penerimaan keberagaman 

dan ketrampilan sosial (Arends, 2001: 315). 

Cooperative learning mempunyai tiga karakteristik:  
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1). Siswa bekerja dalam tim-tim belajar kecil 

2). Siswa didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang 

bersifat akademik atau dalam melakukan tugas kelompok,  

3). Siswa diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi (Slavin, 1990 : 234). 

Karakteristik pembelajaran kooperatif antara lain adalah 1) adanya 

kelompok yang heterogen dalam hal jenis kelamin, kemampuan akademis, ras dan 

lainnya; 2) adanya tugas kelompok berupa penugasan atau proyek; 3) aturan 

perilaku yang diterapkan adalah "semua untuk satu, satu untuk semua"; dan 4) 

penghargaan kelompok dibagi secara merata oleh anggota kelompok. 

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan cooperative learning 

merupakan cara belajar secara bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. 

Kelompok yang dibentuk harus mencerminkan heterogenitas. Setiap siswa 

berpartisipasi dalam tugas yang telah ditentukan secara jelas. Kelompok kecil ini 

biasanya terdiri dari tiga sampai lima orang, agar interaksi antar anggota 

kelompok menjadi maksimal. Siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah 

yang diberikan tanpa supervisi langsung dari guru. 

Belajar dalam cooperative learning ini mengindikasikan ada dua elemen 

yang dapat meningkatkan prestasi siswa, yaitu tujuan kelompok dan tanggung 

jawab individu. Kelompok-kelompok kecil ada ketergantungan yang positif, 

bekerjasama guna mendapatkan hasil bersama. Jika para siswa tidak membagi ide 

dan strategi, mereka akan kehilangan pertumbuhan pemahaman yang 

sesungguhnya diperoleh dari pembagian tersebut. Setiap anggota dalam satu 

kelompok harus dapat mengerjakan satu tugas khusus yang diberikan guru. 
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Kesempatan diberikan pada tiap anggota kelompok agar dapat memberikan 

sumbangan pada kelompoknya. Suatu kelompok yang bekerjasama, tanpa 

mengerjakan tugas berbeda belum menunjukkan keuntungan prestasi akademik 

yang signifikan. Guru berperan sebagai konsultan atau pembimbing, mengalirkan 

masalah yang dikembalikan pada kelompok untuk dipecahkan lagi. 

Ada beberapa bentuk belajar kooperatif yang telah dikembangkan antara 

lain: STAD (Student Teams Achivement Divisions), TGT (Team Game 

Tournament}, Jigsaw, TAI (Team-Assisted Individualizatiori), GI (Group 

Investigations), LT (Learning Together), Coop-coop   (Slavin, 1985 : 7-8; Kagan, 

1985 : 68-73). Maltby mengklasifikasikan semua metode ini dalam dua dimensi 

utama, « yakni struktur tugas dan struktur insentif (Maltby, 1995 : 411). 

Struktur tugas menunjuk apakah tugas disusun selama kegiatan kooperatif 

atau kompetitif dan apakah mereka terlibat dalam tujuan kelompok atau 

individual. Tujuan bisa beragam tergantung pada apakah siswa belajar materi atau 

tugas yang sama atau dikhususkan pada materi dan tugas yang berbeda. Struktur 

insentif bisa bervariasi berdasarkan pada maksud yang digunakan untuk 

memotivasi siswa menjalankan suatu tugas. Struktur insentif siswa bervariasi 

berdasarkan apakah kerjasama siswa: 1) dihargai atau tidak berdasarkan performa 

siswanya, 2) menerima penghargaan atau tidak bergantung performa tiap anggota 

kelompok. Struktur tugas mengacu pada hasil siswa dalam mengerjakan tugas, 

sedangkan struktur insentif (reward) berhubungan dengan konsekuensi positif 

atau negatif dari sukses tidaknya siswa menjalankan tugas dan tes evaluasi. 
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Motor penggerak belajar kooperatif selalu sama, yaitu kelompok yang 

heterogen bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, meskipun setiap 

metode ini tetap mempunyai perbedaan (Slavin, 1985 : 7). Kagan (1985 : 75) 

membandingkan setiap metode ditinjau dari enam faktor : 

1) Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan dari STAD, TGT dan Jigsaw adalah meningkatkan 

pengetahuan umum dan ketrampilan dasar siswa. Tujuannya dapat dideskripsikan 

sebagai berorientasi produk dan dihitung dengan tes kemampuan standar. 

Hasilnya berupa kemampuan. Sebaliknya GI dan Coop-coop, walaupun berfokus 

pada kemampuan, dapat dideskripsikan mempunyai orientasi proses yang kuat. 

Perhatian utama tidak hanya tentang fakta atau ketrampilan dasar siswa yang 

diperoleh, tetapi juga bagaimana siswa berkembang menjadi manusia. Tujuannya 

adalah agar siswa menjadi aktif dalam belajar sehingga mereka akan dengan 

sendirinya mengekspresikan keingintahuan mereka dan mengikuti ketertarikan 

mereka lewat komunikasi dengan yang lainnya. Orientasi proses tidak dititik 

beratkan pada penggabungan pengetahuan secara tepat, tetapi sebagai fasilitas 

pengembangan pribadi siswa. 

2) Hakekat Belajar 

Dalam hal belajar Coop-coop dan GI menekankan keterlibatan siswa 

dalam belajar, sebaliknya STAD dan TGT lebih khusus berorientasi pada 

penguasaan materi. Jigsaw, seperti halnya STAD dan TGT menitik beratkan pada 

penguasaan materi meskipun juga sering melibatkan belajar ketrampilan 

interpersonal. 
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3) Sifat Kerjasama 

Sifat dan pengembangan kerjasama dalam dan antar tim pada metode yang 

berbeda juga berbeda. Hal tersebut karena setiap metode menciptakan struktur 

tugas dan penghargaan yang berbeda pula, akibatnya jumlah dan jenis saling 

ketergantungan dan hubungan sosial antar siswa juga berbeda (Kagan, 1985 : 75). 

Di dalam kelompok sendiri, STAD dan TGT menekankan struktur tutorial 

teman sebaya. Semua siswa saling membantu. Kedua metode ini juga memberikan 

peluang kepada siswa memilih untuk bekerja bersama dalam kelompok atau 

mungkin bekerja sendiri. Dalam Co-op Co-op dan GI menekankan kerja 

kelompok untuk mendapatkan suatu basil bersama dan mempresentasikannya 

secara bersama. Setiap anggota tim idealnya memiliki sumbangan yang unik pada 

kelompoknya sehingga terbentuk ketergantungan yang positif. Jigsaw 

menekankan elemen kerjasama dan berbagi (saling bertukar pengetahuan). Saling 

ketergantungan yang sangat positif terjadi dalam kelompok karena pembagian 

materi belajar ke dalam komponen yang terpisah menjadi bagian yang penting 

dari metode ini. 

Kerjasama antar kelompok juga berbeda pada tiap metode ini. TGT 

memberikan suasana kompetitif yang kuat antar kelompok. STAD memberikan 

suasana netral dalam bekerja sama antar kelompok, sedangkan GI, Co-op Co-op 

dan Jigsaw memberikan suasana yang sangat kooperatif antar kelompoknya. 

4) Peran Siswa dan Proses Komunikasinya  

Semua metode belajar kooperatif menuntun siswa untuk mendapatkan 

pengalaman peran yang berbeda dibandingkan dengan metode PBL. Pada metode 
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ini  siswa dihadapkan suatu permasalahan, sedangkan pada aktivitas kooperatif 

siswa mengalami pengembangan peran. Pengembangan ini berdampak baik pada 

perkembangan siswa. Siswa dapat mengalami perubahan konsep diri, saat mereka 

diterima sebagai tutor, konsultan, expert, peneliti dan penyaji. Siswa dalam kelas 

kooperatif menjadi terbiasa dan siap untuk berbagai peran di luar kelas. 

Dalam metode STAD dan TGT sering terbentuk sistem hirarkis. Siswa 

yang pandai akan bertindak sebagai tutor bagi siswa lainnya. Jigsaw memberikan 

kesan yang setara pada semua siswa karena semua siswa mempunyai peran yang 

penting dan unik pada kelompoknya. Jigsaw bersama dengan Co-op Co-op dan GI 

meniadakan adanya ketergantungan yang kuat pada struktur hadiah. Oleh karena 

itu komunikasi antar siswa menjadi sangat kompleks dan penting. Hal ini 

menyebabkan terjadinya ketergantungan antar siswa yang tinggi.  

5) Peran Guru 

Peran guru dalam aktivitas kooperatif juga berubah. Dalam TGT dan 

STAD guru dapat bekerja dengan siswa secara individual atau mungkin dalam 

kelompok. Dalam Jigsaw, guru bertindak sebagai konsultan dalam kelompok 

expert dan memfasilitasi agar mereka menguasai materi. Dalam GI dan Co-op Co-

op guru tidak berperan secara langsung. Guru berperan memastikan pembagian 

tugas dalam kelompok sudah tepat, memberi saran tentang ide atau kemungkinan 

yang perlu digali. Guru tidak lagi berperan sebagai pembuat keputusan. 

 

 

6) Evaluasi 
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Proses evaluasi sangat tergantung pada tujuan yang diharapkan pada 

aktivitas kooperatif. Setiap metode memberikan cara mengevaluasi yang berbeda. 

Sumber evaluasi pada TGT, STAD dan Jigsaw adalah  guru. Guru menilai 

performa individu  dalam  turnamen, kuis atau tes. Dalam GI dan Co-op Co-op 

evaluasi selain dari guru juga  dilakukan oleh siswa berdasarkan presentasi, paper 

yang dikumpulkan dan evaluasi teman kelompoknya. 

Dari berbagai  perbedaan di atas, mesin penggerak belajar kooperatif 

selalu sama, yaitu kelompok yang   heterogen bekerja sama untuk mencapai 

tujuan. Kualitas belajarnya tergantung  pada cara mengajar dan gaya yang 

mempengaruhi pengaturan kelompok, pengajaran dan supervisi. 

Secara umum, belajar  kooperatif berpengaruh cukup signifikan secara 

statistik  pada   kemampuan    akademik,  produktivitas  dan perkembangan  

sosial. 

 

1) Kemampuan  akademik 

Belajar kooperatif lebih meningkatkan kemampuan akademik 

dibandingkan dengan  metode PBL.  Keterandalan individu dan penghargaan 

kelompok  merupakan hal  penting  yang   mempengaruhi  metode ini 

memberikan  efek  positif  (Slavin, 1985 : 9). 

2) Hubungan antar kelompok 

Teknik belajar kooperatif menempatkan siswa yang beragam dalam 

kelompok belajar. Pada kelompok ini setiap individu memiliki peran yang sama 

agar kelompok dapat mencapai tujuan. Setiap individu memiliki kontribusi 
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penting untuk pencapaian tujuan yang diharapkan, sehingga siswa akan belajar 

menghargai satu sama lain (Slavin, 1985 : 11; Towns, 1998 : 69). 

3) Lingkungan Kelas 

Adanya interaksi yang saling mendukung akan meningkatkan hubungan 

antar siswa (Slavin, 1985 : 11; Roland, 1997. www.fsa.wou.edu). 

4) Kepercayaan Diri ( Self Esteem ) 

Peningkatan self esteem ini dimungkinkan karena siswa dalam kelompok 

kooperatif lebih saling menyukai temannya, saling membantu dan membangun 

komunitas yang saling mendukung (suportij) dan karena mereka merasa lebih 

sukses secara akademis (Slavin, 1985 : 11; Towns, 1998 : 69). 

Belajar kooperatif menawarkan cara terbaik untuk menghubungkan isi 

sains dengan keterampilan sains. Ketika siswa belajar bersama-sama, mereka 

berbagi kesenangan dalam mempelajari ide-ide baru. Dengan berinteraksi dengan 

siswa lain, mereka menjadi sadar dengan perspektik-perspektif baru. Bekerja 

bersama, mereka mengembangkan keterampilan-keterampilan proses ketika 

mereka bereksperimen dan memanipulasi obyek-obyek di lingkungan mereka 

(Candler, 1995 : 59).  

b. Langkah-langkah Implementasi Pembelajaran Jigsaw 

Di dalam pembelajaran, pemilihan stimulus merupakan faktor penting dan 

prasyarat terjadinya proses belajar bagi siswa yang efektif, Hal ini dikarenakan 

dalam banyak kejadian, respon siswa dapat berfungsi sebagai pemacu bagi guru 

untuk mempertahankan kondisi siswa dalam keadaan berperan serta di dalam 

proses tersebut. Ada banyak cara untuk belajar, sehingga dibutuhkan metode 
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pembelajaran yang berbeda pula. Dengan banyaknya ragam metode pembelajaran 

yang ada, ternyata masing-masing metoda tersebut memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Oleh karena itu, ketepatan metoda pembelajaran yang dipilih 

memainkan penerapan penting dan utama dalam meningkatkan kompetensi 

belajar siswa. 

Menurut Atwi Soeparman ( 1993 : 45) metode adalah cara yang di dalam 

fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Metode pembelajaran 

berfungsi sebagai cara dalam menyajikan (menguraikan, membcri contoh, dan 

memberi latihan) isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. 

Metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang diperlukan guru 

dalam mengadakan komunikasi dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pembelajaran (Wasty Soemanto, 1998 : 102). Dahlan mengemukakan 

pembelajaran dalam arti luas adalah sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau 

mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan siswa, 

sehingga terjadi proses belajar (Dahlan, 1992 : 22). Dari pendapat-pendapat 

tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu 

cara yang disusun secara sistematik yang dapat digunakan atau dipilih oleh 

guru/dosen untuk menyajikan materi pelajaran dan mengatur keefektifan 

siswa/mahasiswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Ada beberapa metode dalam model pembelajaran kooperatif, di antaranya 

adalah metode Jigsaw, yang pada hakekatnya melibatkan tugas yang 

memungkinkan siswa saling membantu dan mendukung satu sama lainnya dalam 

menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dalam model pembelajaran ini siswa akan 
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memiliki persepsi bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama, mempunyai 

tanggung jawab dalam materi yang dihadapi, saling membagi tugas dan tanggung 

jawab yang sama besarnya dalam kelompok, belajar kepemimpinan sementara 

mereka mempertanggungjawabkan secara individu materi yang dibahas dalam 

kelompok.  

Jigsaw merupakan salah satu bentuk belajar kooperatif yang 

dikembangkan pertama kali oleh Aronson pada tahun 1971 (Aronson, 2000, 

.QTQ.). Metode pembelajaran ini digunakan untuk mengatasi masalah keragaman 

yang terdapat di sekolah Austin, Texas. Keadaan yang digambarkan oleh Aronson 

sebagai akibat kekacauan karena kecurigaan dan persaingan antar siswa yang 

berbeda ras. Keadaan tersebut didukung juga oleh sistem pengajaran saat itu yang 

lebih menekankan sikap kompetitif antar siswa. Aronson mengembangkan Jigsaw 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

Pendekatan Jigsaw melibatkan partisipasi aktif individu dan kerjasama 

kelompok. Dengan penyusunan pelajaran sedemikin rupa sehingga setiap anggota 

kelompok memiliki informasi yang unik dan pengaruh tertentu. Hasil kelompok 

tidak lengkap bila tanpa masing-masing kelompok melakukan bagiannya. Hal 

tersebut diibaratkan sebagai Jigsaw puzzle yang tidak lengkap tanpa setiap 

kepingan digabungkan (Brophy, 1998 : 141). 

Setiap anggota kelompok diberi tugas yang berbeda dan anggota 

kelompok lain yang memiliki tugas sama harus bekerja sama untuk 

menyelesaikan tugas tersebut dalam suatu kelompok yang disebut kelompok 
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expert. Apabila tugas setiap siswa telah selesai, mereka kembali ke kelompoknya 

dan menjalankan tugasnya. 

Seperti pemikiran di atas maka pengajaran di dalam kelas juga memiliki 

aspek yang sama, berdasarkan prinsip saling ketergantungan. Setiap siswa 

mempunyai kemampuan serta cara berfikir sendiri dalam menyeiesaikan masalah. 

Pendekatan Jigsaw dikembangkan untuk memberikan satu cara untuk membuat 

kelas sebagai suatu komunitas belajar yang saling menghargai terhadap 

kemampuan masing-masing siswa. 

Roland (1997, www.fsu.wou.edu) menegaskan bahwa Jigsaw merupakan 

teknik terbaik dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan dalam metode 

jigsaw siswa secara individual berkembang dan berbagi kemampuan dalam 

bermacam aspek kerja yang berbeda. 

Langkah-langkah dalam menggunakan model pembelajaran Jigsaw dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 1) semua siswa dalam kelas dibagi 

dalam kelompok-kelompok dengan anggota sekitar 5 siswa; 2) setiap kelompok 

diberi lembar kegiatan berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan 

jumlah anggota kelompoknya, sehingga setiap anggota kelompok berusaha 

menjawab satu pertanyaan dan memahaminya betul; 3) anggota kelompok yang 

sudah bisa menjawab dan memahami, menjelaskan kepada anggota lain dalam 

satu kelompok yang sama; 4) dirumuskan hasil-hasil pemahaman setiap anggota 

kelompok dalam bentuk kesimpulan bersama; 5) guru membimbing diskusi 

kelompok dan diskusi kelas untuk mendapatkan kesimpulan akhir; 6) diberikan 

tes kooperatif sebagai ulangan harian. 
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Pelaksanaan proses evaluasi dan penilaian metode Jigsaw meliputi 

pelaksanaan kuis individual dan nilai perkembangan individu (Kagan, 1985 : 71;  

Arends, 1997 : 139). Pelaksanaan kuis individual berlangsung kira-kira setelah 

satu kali pembelajaran Jigsaw selesai. Dalam pelaksanaan kuis individual akan 

menentukan keberadaan seorang siswa dalam kelompok dan keberadaan 

kelompoknya di antara kelompok-kelompok lain. 

Tujuan utama dengan adanya nilai perkembangan individu adalah untuk 

memberikan hasil akhir yang maksimal pada setiap peserta didik. Nilai 

perkembangan individu didasarkan pada nilai awal/dasar yang didapat dari nilai 

rata-rata peserta didik pada pelaksanaan tes yang sama. Cara menentukan nilai 

perkembangan individu (Arends, 1997 : 140) adalah sebagai berikut: 

Nilai kuis Nilai Perkembangan 

1) Lebih dari 10 poin di bawah nilai awal 

2) 10 poin sampai 1 di bawah nilai awal 

3) Sama dengan nilai awal sampai dengan 10 poin 20 

di atas nilai awal 

4) Lebih dari 10 poin di atas nilai awal 

5) Betul semua (nilai sempurna)  

5 

10 

20 

 

30 

30 

Setelah melakukan kuis, diperoleh tiga tingkat penghargaan yang 

diberikan untuk prestasi kelompok yaitu kelompok istimewa, kelompok hebat, 

kelompok baik. Jadi pada pembelajaran tipe ini terdapat dua kegiatan evaluasi, 

yaitu evaluasi individual dan evaluasi kelompok. Berdasarkan nilai perkembangan 
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yang diperoleh kelompok terdapat tiga tingkat penghargaan yang diberikan untuk 

prestasi kelompok yaitu: 

1) Superteam (Tim istimewa) : diberikan bagi kelompok yang memperoleh skor 

rata-rata lebih besar atau sama dengan 25 

2) Greatteam (Tim hebat): diberikan bagi kelompok yang memperoleh skor rata-

rata antara 20 sampai 25 

3) Goodteam (Tim baik) : diberikan bagi kelompok dengan skor rata-rata 15 

sampai 20 

Untuk pelaksanaannya di dalam kelas pada awalnya bias jadi prosesnya 

tidak dapat berjalan lancar. Beberapa masalah mungkin akan muncul, yaitu siswa 

yang dominan akan berbicara terlalu banyak, sementara siswa yang lambat 

kesulitan untuk memberikan presentasinya. Masalah lain akan muncul dari siswa 

yang pandai kadang akan merasa bosan dengan anggota kelompok yang lamban. 

Tetapi masalah-masalah tersebut dapat teratasi dan tidak akan berakibat fatal, dan 

metode Jigsaw memberikan jalan untuk mengatasi hal-hal yang mungkin akan 

muncul, sebagaimana dijelaskan oleh Aronson (Aronson, 2000, www.Jigsaw org).  

1) Masalah siswa yang dominan 

Di dalam kelas jigsaw, siswa mendapatkan giliran untuk menjadi 

pemimpin diskusi dan mereka segera menyadari bahwa kerja kelompok akan lebih 

efektif apabila setiap siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan materinya 

sebelum dikomentari bersama. Hal ini akan meningkatkan ketertarikannya pada 

kelompok dan mengurangi dominasi. 

2) Masalah siswa yang lambat 
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Siswa terlebih dahulu berdiskusi dengan kelompok expert-nya. sebelum 

menampilkan laporannya. Setiap siswa akan mendapatkan kesempatan untuk 

mendiskusikan laporannya dan menguraikan berdasarkan saran dari anggota 

kelompok expert. Kemudian guru dapat memastikan bahwa apa yang mereka 

peroleh dari hasil diskusi adalah tepat. Biasanya kelompok dapat mengatasi 

masalahnya sendiri sehingga guru hanya tinggal memonitor saja. 

3) Masalah dari siswa pandai yang bosan 

Pada setiap metode pengajaran, kebosanan merupakan masalah yang sama. 

Penelitian menunjukkan bahwa kebosanan ini dapat dikurangi dengan 

menggunakan metode Jigsaw, dengan metode ini menguatkan rasa suka terhadap 

sekolah, baik siswa pandai dan lambat. Siswa yang pandai akan mendapat giliran 

memposisikan diri mereka menjadi 'pengajar', yang akan memacu mereka untuk 

lebih giat belajar dan akhirnya akan mengurangi rasa bosan mereka (Aronson, 

2000, www.Jigsaw.org). 

Jigsaw memberikan gambaran secara langsung terhadap siswa mengenai 

pekerjaan dalam dunia nyata, baik teknik, sains, bisnis dan berbagai bidang lain 

yang memerlukan penggabungan berbagai keahlian supaya dapat tercapai suatu 

tujuan yang utuh. Proses dalam jigsaw akan menguntungkan semua anggota 

kelompok dengan memberikan ketrampilan mengajari dan belajar dari teman 

sekelas (Roland, 1997, (www fsu.wou.edu). 

Kelebihan jigsaw dibandingkan metode yang lain dalam cooperative 

learning adalah: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 25

1) Jigsaw lebih meningkatkan pengetahuan umum dan ketrampilan dasar siswa 

yang dapat dideskripsikan sebagai berorientasi produk dan dihitung dengan tes 

kemampuan standar. Hasilnya berupa kemampuan (Kagan, 1985 :75). 

2) Jigsaw menitik beratkan pada penguasaan materi meskipun juga melibatkan 

belajar ketrampilan interpersonal. 

3) Jigsaw menekankan elemen kerjasama dan berbagi (saling bertukar 

pengetahuan). Saling ketergantungan yang sangat positif terjadi dalam 

kelompok karena pembagian materi belajar ke dalam komponen yang terpisah 

menjadi bagian yang penting dari metode ini sehingga jigsaw memberikan 

kesan yang setara pada semua siswa karena semua siswa mempunyai peran 

yang penting dan unik pada kelompoknya. Oleh karena itu komunikasi antar 

siswa menjadi sangat kompleks dan penting. Hal ini menyebabkan terjadinya 

ketergantungan antar siswa yang tinggi 

4) Dengan jigsaw semua materi dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif 

lebih singkat dibandingkan dengan metode yang lain. 

Dengan adanya berbagai kelebihan jigsaw tersebut, maka permasalahan 

siswa yang nantinya akan muncul saat pelaksanaanya akan dapat teratasi, dan 

keuntungan bagi siswa adalah siswa dapat meningkatkan kompetensinya dalam 

pembelajaran serta meningkatnya rasa kebersamaan, saling menghargai, percaya 

diri dan sosial yang tinggi. 

                       2. Metode Pembelajaran Problem Based Learning ( PBL ) 

a. Hakekat Problem Based Learning ( PBL ) 
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       Problem Based Learning (PBL) merupakan rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang 

dihadapi secara ilmiah (Wina Sanjaya, 2006 : 212). Ada tiga ciri utama 

pembelajaran Problem Based Learning. Pertama: Merupakan rangkaian 

aktivitas pembelajaran; artinya dalam implementasinya ada sejumlah kegiatan 

yang harus dilakukan siswa. Dalam pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL ) menuntut siswa secara aktif terlibat berkomunikasi, mengembangkan 

daya fikir, mencari dan mengolah data serta menyusun kesimpulan bukan 

hanya sekedar mendengarkan, mencatat, atau menghafal materi pembelajaran. 

Kedua: Ativitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah, tanpa 

masalah pembelajaran tidak akan terjadi. Ketiga: Pemecahan masalah 

dilakukan dengan pendekatan berfikir ilmiah. Proses berfikir ini dilakukan 

secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya cara berfikir dilakukan 

dengan tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses 

penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. 

  Dilihat dari aspek psikologi belajar, Problem Based Learning (PBL ) 

didasarkan pada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Belajar 

bukan sekedar menghafal sejumlah fakta tetapi suatu proses interaksi secara 

sadar antara individu dan lingkungannya. Melalui Problem Based Learning 

(PBL ), diharapkan siswa dapat berkembang di berbagai aspek baik kognitif, 

afektif maupun psikomotor melalui penghayatan problema yang dihadapinya. 
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Apa yang dimaksud masalah dalam pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL ) ? Stephen B. Klein menjelaskan: 

“A problem is a situation in wich a person is motivated in reach a goal but 

attaiment of the goal is blocked by some obstacle or obstacles. The 

person’s task is to find a solution to the problem, that is  to discover way 

to overcome the obstacle” (Stephen B. Klein, 1996 :  370). 

(Sebuah masalah adalah situasi dimana seseorang memiliki motivasi untuk 

mencapai sebuah tujuan tetapi proses pencapaian tujuan tersebut terhalang 

oleh suatu hambatan atau rintangan. Tugas seseorang tersebut adalah 

untuk menemukan sebuah solusi masalah dengan menemukan jalan untuk 

membuka rintangan tersebut). 

 
   Wina Sanjaya (2006: 214) memberi batasan, hakekat permasalahan yang 

diangkat dalam Problem Based Learning (PBL )  adalah gap atau kesenjangan 

antara situasi nyata dengan situasi yang diharapkan, atau antara yang terjadi 

dengan harapan. Kesenjangan tersebut dapat dirasakan dari adanya keresahan, 

keluhan, keluhan, kecemasan atau kerisauan. Untuk mengetahui adanya 

masalah dan kesenjangan maka pembelajaran harus awali dengan penyajian 

konsep, informasi serta teori-teori yang seharusnya sehingga siswa secara 

mudah dituntun untuk menyandingkan dengan kondisi yang terjadi, baru 

muncul masalah. Dengan demikian secara keseluruhan sumber dan materi 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL ) tidak hanya terbatas pada buku 

teks saja tetapi lebih luas; bisa dari media massa, nara sumber serta keadaan 

riil masyarakat. 
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    Menurut Wina Sanjaya kriteria pemilihan bahan pembelajaran yang 

akan disajikan melalui Problem Based Learning (PBL ) adalah sebagai 

berikut: 

1) Bahan pelajaran mengandung isu-isu yang mengundang konflik yang bisa 

bersumber dari media massa, rekaman, berita maupun kondisi riil 

masyarakat 

2) Bahan pelajaran familier dengan siswa sehingga siswa dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik 

3) Bahan pelajaran menyangkut kepentingan atau berkaitan dengan orang 

banyak sehingga terasa manfaatnya 

4) Bahan pelajaran mendukung kompetensi yang diajarkan atau yang termuat 

dalam kurikulum 

5) Bahan pelajaran merangsang minat siswa sehingga tertarik untuk 

memecahkan masalah (Wina Sanjaya, 2006 : 214). 

    Model pembelajaran Problem Based Learning sangat tepat diterapkan 

bila kompetensi yang diharapkan dikuasai: 

1) Agar siswa tidak hanya dapat mengingat materi pembelajaran tetapi untuk 

dapat memahami dan menguasai secara penuh 

2) Untuk mengembangkan pola berfikir rasional siswa yaitu kemampuan 

menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka kuasai dalam 

situasi baru, mengenal perbedaan antara fakta dengan pendapat serta 

mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara obyektif 
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3) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah serta 

mengembangkan tantangan intelektual siswa 

4) Memahami hubungan antara yang dipelajari dengan kenyataan dalam 

kehidupan 

 
b. Langkah-langkah Implementasi Problem Based Learning ( PBL ) 

      Bagaimana langkah-langkah implementasi pembelajaran model 

Problem Based Learning (PBL)? John Dewey seorang ahli pendidikan 

berkebangsaan Amerika merumuskan enam langkah pembelajaran PBL yaitu: 

merumuskan masalah, menganalisi masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji hipotesis dan merumuskan rekomendasi (John 

Dewey, 1997: 32). Richard I. Arends mengungkapkan lima langkah 

pembelajaran PBL yaitu mendefinisikan masalah, mendiagnosis masalah, 

merumuskan alternatif strategi, menentukan dan menerapkan strategi pilihan 

dan melakukan evaluasi (Richard I. Arends, 2008). 

       Anita Lie (2002 : 77) merumuskan langkah-langkah pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL ) sebagai berikut: 1) Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran. Menjelaskan sarana dan alat yang dibutuhkan, memotivasi 

siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih, 2) Guru 

membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, dan 

lain-lain), 3) Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan masalah, 4) 
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Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan teman, 5) 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

      Atas dasar beberapa pendapat para ahli tersebut langkah-langkah 

implementasi pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

1) Orientasi Pembelajaran menuju kesadaran adanya Masalah 

Sebagaimana pembelajaran pada umumnya, guru harus menyampaikan 

informasi tentang Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, cara belajar,  sarana 

yang diperlukan serta memotivasi keterlibatan siswa. Selanjutnya guru 

menyajikan uraian pokok-pokok materi pembelajaran dan menggiring untuk 

menyandingkan dengan kondisi riil sosial masyarakat sehingga memancing 

munculnya kesenjangan antara konsep yang diajarkan dengan  kondisi 

senyatanya dalam kehidupan sehingga memunculkan masalah. 

2) Merumuskan Masalah 

Pada hakekatnya perumusan masalah dilakukan siswa sendiri dalam 

kelompok-kelompoknya. Namun agar permasalahan yang diangkat siswa tidak 

menyimpang dari Kompetensi Dasar yang diajarkan, guru harus membimbing 

dan mengarahkan siswa dalam melakukan rumusan masalah termasuk 

memilih masalah yang paling esensial untuk diangkat penyelesaiannya. 

3) Merumuskan Hipotesis 
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Sebagai proses berfikir ilmiah, rumusan hipotesis sangat penting sebab hal ini 

melandasi berfikir induktif dan deduktif dalam pembelajaran PBL.  Berdasar 

konsep dasar yang telah mereka kuasai, siswa dibimbing untuk mengajukan 

praduga sebab-sebab masalah. Selanjutnya siswa merumuskan  berbagai 

alternatif  yang dapat ditempuh dalam pemecahan masalah tersebut. 

4) Pengumpulan Data 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL ) adalah pembelajaran yang 

menuntut pola berfikir ilmiah, maka sebuah konsep, teori, hipotesis harus 

dibuktikan secara empiris untuk mencapai kebenaran ilmiah. Dalam tahap ini 

siswa dibimbing untuk mencari dan  mengumpulkan data untuk menjawab 

atau membuktikan hipotesis yang telah mereka rumuskan. Guru perlu 

memberi bimbingan sebelum siswa terjun ke lapangan unrtuk pengumpulan 

data misalnya bagaimana menyusun lembar pengamatan, begaimana 

menyusun lembar wawancara, quesioner cara mencari nara sumber dan 

sebagainya. 

5) Menguji Hipotesis 

          Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah, siswa 

menentukan hipotesis mana yang diterima dan ditolak. Siswa dibimbing untuk 

menelaah,  membahas dan melihat hubungan data dengan masalah yang dikaji. 

Pada akhirnya siswa harus mengambil keputusan tentang  hipotesisnya. Secara 

sederhana, berdasar data empiris  siswa memutuskan apa penyebab adanya 

masalah dan bagaimana penyelesaiannya. Siswa dapat memutuskan pilihan 

alternatif penyelesaian masalah yang paling mendukung berdasar data empiris. 
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6) Penyusunan Laporan hasil  

          Dalam tahap ini siswa harus sudah dibekali cara penyusunan laopran 

sebelum mereka melakukan pengumpulan data sehingga mereka telah memiki 

gambaran jelas apa yang harus mereka lakukan. Hasil laporan yang telah 

disusun siswa dipresentasikan oleh kelompok siswa sendiri untuk memperoleh 

tanggapan dari guru guna mengarahkan sekaligus memberi penilaian hasil 

karya siswa. Dengan model ini siswa akan lebih baik secara  fisik maupun 

daya nalarnya.  

 

c. Keunggulan dan Kelemahan pembelajaran model Problem Based 

Learning    Problem Based Learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memberdayakan daya fikir, kreativitas dan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan konsep belajar bahwa 

belajar adalah perubahan tingkahlaku. Penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL ) memiliki beberapa keunggulan, yaitu: 

1) Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

2) Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk mememukan pengetahuan baru bagi siswa. 

3) Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

4) Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentrasefer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 
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5) Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertangtungjawab dalam pembelajaran yang 

mereka lakukan. Di samping itu, pemecahan masalah itu juga dapat 

mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun 

proses belajarnya. 

6) Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa 

setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu 

yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru 

atau dari buku-buku saja tetapi juga dari upaya yang dilakukan siswa 

sendiri. 

7) Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. 

8) Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

9) Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

10) Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara 

terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah 

berakhir. 

     Para pendidik harus memahami bahwa tidak ada satupun model 

pembelajaran yang sempurna dan selalu cocok diterapkan dalam segala 

situasi. Demikian pula dengan model pembelajaran Problem Based Learning 
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(PBL ). Sebagai suatu model pembelajaran, Problem Based Learning di 

samping memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan, diantaranya: 

1) Manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka akan merasa enggan 

untuk mencoba. 

2) Keberhasilan model pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup 

waktu untuk persiapan. 

3) Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha memecahkan masalah yang 

dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 

  Model pembelajaran Problem Based Learning mendorong 

kreatifitas siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

Thornburg dalam Dennis Child mengungkapkan  dalam sebuah penelitiannya 

menunjukkan bahwa pembelajaran bermakna akan lebih mudah diingat 

daripada pembelajaran yang tidak ada artinya (Thornburg, 1977 : 32). 

 

3.  Sistem Evaluasi IPA dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi  

Dalam kurikulum berbasis kompetensi, evaluasi pembelajaran harus 

ditujukan untuk mengetahui tercapai tidaknya kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan. Dengan kompetensi dasar ini dapat diketahui tingkat penguasaan 

materi standar oleh peserta didik, baik yang menyangkut aspek intelektual, 

soaial, emosional, spiritual, kreatifitas dan moral. Melalui evaluasi akan dapat 

diketahui kemajuan-kemajuan belajar yang dialami oleh anak, dapat 

ditetapkan keputusan penting mengenai apa yang seharusnya dilakukan pada 
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tahap berikutnya. Evaluasi merupakan suatu proses kegiatan integral dalam 

kegiatan pembelajaran atau pendidikan. Menilai hasil belajar biasa diartikan 

sama dengan menguji. Bagi penguji, menyelenggarakan penilaian hasil belajar 

merupakan upaya untuk mengidentifikasi, apakah siswa telah mampu 

melakukan hal-hal seperti yang dideskripsikan di dalam rumusan tujuan 

pengajaran dan seberapa baik mereka melakukannya sebagai hasil belajar, 

setelah mereka menjalani proses belajar selama kurun waktu tertentu 

(Waridjan, 1991 : 1).  

Evaluasi dapat dilakukan terhadap program, proses dan hasil belajar. 

Evaluasi program bertujuan untuk menilai efektifitas program yang 

dilaksanakan, evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui aktifitas dan 

partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, sedang evaluasi hasil bertujuan 

untuk mengetahui hasil belajar atau pembentukan kompetensi peserta didik.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan diantara 

keduanya adalah bahwa evaluasi hasil belajar bertujuan untuk menetapkan 

baik buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran sedangkan untuk evaluasi 

pembelajaran bertujuan untuk menetapkan baik buruknya proses kegiatan 

pembelajaran.  

Prestasi belajar ialah apa yang peserta didik pelajari dalam sejumlah 

mata pelajaran tertentu (Grondlund, 1981 : 1). Selanjutnya tim penyusun Pada 

intinya prestasi belajar adalah hasil maksimal dari suatu pekerjaan atau 

kecakapan untuk menambah atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan atau 

kecakapan. Prestasi belajar juga berarti hasil yang dicapai individu melalui 
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usaha yang dialami secara langsung dan merupakan aktifitas yang bertujuan 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan, ketrampilan maupun kecakapan dalam 

situasi tertentu.  

Prestasi secara nyata dapat dilihat dalam bentuk kuantitatip yaitu 

angka. Menurut Singgih D. Gunarso dikemukakan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang dicapai oleh murid sebagai hasil belajarnya, baik berupa 

angka maupun huruf serta tindakannya (Singgih D. Gunarso, 1996 : 57). 

Prestasi belajar siswa dalam periode tertentu diperoleh dengan 

mendapatkan Raport, angka dalam Ijazah atau kemampuan meloncat setelah 

latihan. Dalam kenyataannya prestasi belajar siswa yang satu dengan lainnya 

adalah tidaklah sama. Siswa yang belajarnya baik, tepat dalam menggunakan 

waktu cenderung mendapatkan prestasi belajar yang tinggi, sebaliknya siswa 

yang kurang dalam belajarnya cenderung mendapatkan prestasi belajar yang 

rendah.  

Untuk melihat sejauh mana taraf keberhasilan mengajar guru dan 

belajarnya peserta didik secara tepat (valid) dan dapat dipercaya (reliable), 

diperlukan suatu informasi tentang indikator-indikator perubahan tingkah laku 

dan pribadi peserta. Ada beberapa pendappat tentang pengkategorian indikator 

prestasi, yaitu: 

a. Bloom (1956 : 23), mengkategorikan prestasi menjadi 3 ranah yaitu: 1) 

ranah kognitif, 2) ranah afektif, 3) ranah psikomotorik . 
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b. Gagne (1988 : 49), mengkategorikan indikator prestasi belajar menjadi 5 

ranah yaitu : 1) ketrampilan motorik, 2) informasi verbal, 3) ketrampilan 

intelektual, 4) strategi kognitif, 5) sikap.  

c. Kevin (1989 : 109), prestasi belajar harus meliputi : 1) skill atau 

ketrampilan, 2) potensi kognitif otivasi dan minat, 3) ideologi. 

Penyelenggaraan penilaian hasil belajar untuk mengidentifikasi hasil 

belajar siswa tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan nasional, tujuan 

instruksional, tujuan kurikuler serta tujuan pengajaran, materi pengajaran dan 

metode pengajaran serta sumber-sumber lain. Melalui evaluasi tersebut akan 

diperoleh informasi tentang hasil belajar siswa yang teridentifikasi melalui 

penyelenggaraan penilaian hasil belajar yang dapat secara tidak langsung 

sebagai indikator tentang baik buruknya konseptualisasi dan operasionalisasi 

komponen-komponen pengajaran menjadi sistem pengajaran, yang proses 

kegiatannya merupakan upaya untuk mewujudkan kurikulum. Menurut 

Waridjan pemanfaatan informasi tentang hasil belajar siswa adalah sebagai 

berikut :  

a. Dengan mengetahui hasil belajar siswa, guru mendesain program 

pengajaran yang apabila dilaksanakan akan mengisi selisih antara apa 

yang telah dicapai oleh siswa dengan apa yang dikehendaki oleh tujuan 

pengajaran.  

b. Dengan mengetahui hasil belajar siswa dari waktu-ke waktu, proses 

kemajuan dan kemunduran belajar siswa dapat diikuti untuk maksud-

maksud memberikan motivasi belajar.  
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c. Dengan mengetahui hasil belajar siswa, guru mengidentifikasi kesulitan 

belajar yang dialami oleh siswa dan konselor pengajaran mendiagnosa 

kesulitan belajar siswa dalam rangka memberikan bimbingan dan 

konseling pengajaran.  

d. Dengan mengetahui hasil belajar siswa dapat diramalkan keberhasilan 

belajar siswa di masa depan.  

e. Dengan mengetahui hasil belajar siswa, guru dapat menetapkan siswa 

dalam kualifikasi tertentu (lulus dan tidak lulus atau tuntas dan tidak 

tuntas), menetapkan peringkat siswa dalam prestasi belajar siswa 

(rangking atau kelompok kurang pandai) serta menyeleksi siswa untuk 

maksud-maksud tertentu (memenuhi syarat atau tidak).  

f. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa termotivasi untuk belajar 

secara lebih bersemangat, tekun dan teliti (Waridjan, 1991 : 4). 

Berdasarkan adanya informasi hasil belajar, secara teknis dapat 

dimaksudkan sebagai alay untuk perkembangan sistem pengajaran, penetapan 

prestasi, diagnose kesulitan belajar siswa dan peramalan sukses belajar 

maupun bekerja siswa di masa depan. Untuk mencapai maksud-maksud 

tersebut diperlukan suatu penilaian atau evaluasi hasil belajar yang berbeda.  

Evaluasi dapat dilakukan dengan tes lisan, tes tulisan maupun tes 

perbuatan. Sedangkan evaluasi non tes dapat dilakukan dengan observasi, 

wawancara, lembar terinci dan lain-lain.  

Evaluasi hasil belajar dalam implementasi kurikulum berbasis 

kompetensi dapat dilakukan dengan : 
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    a. Penilaian Berbasis Kelas (PBK)  

Penilaian berbasis kelas ini dapat dilakukan dengan ulangan harian, 

ulangan umum dan ujian akhir. Penilaian berbasis kelas dilakukan oleh guru 

untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa 

kesulitan belajar, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses 

pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas.  

b. Tes Kemampuan Dasar  

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kompetensi dasar 

peserta didik, terutama dalam membaca, menulis, dan berhitung yang 

diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program 

remedial).  

Sedikitnya ada tiga hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan tes 

kemampuan dasar yaitu : (1) mendeskripsi kompetensi yang dipelajari dan 

kompetensi yang dinilai; (2) mengurutkan unjuk kerja secara khusus sesuai 

dengan peringkatnya; dan (3) membandingkan unjuk kerja peserta didik 

dengan standar kompetensi.  

c. Ujian Berbasis Sekolah (UBS) 

Ujian Berbasis Sekolah (UBS) dapat dilakukan pada setiap akhir 

jenjang sekolah, untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh 

mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu, dan 

keberhasilan sekolah secara keseluruhan. Hasil Ujian Berbasis Sekolah (UBS) 

dapat juga digunakan untuk sertifikasi, menilai kinerja dan menentukan hasil 

belajar yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). 
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b. Benchmarking  

Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang 

sedang berjalan, proses dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang 

memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan di tingkat sekolah, daerah, 

atau nasional. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga 

peserta didik dapat mencapai satuan tahap keunggulan pembelajaran yang 

sesuai dengan kemampuan usaha dan keuletannya.  

c. Penilaian Program  

Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum 

dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan 

tuntutan perkembangan masyarakat, dan kemajuan jaman.  

d. Portofolio  

Portofolio merupakan kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan peserta 

didik. Sehingga penilaian ini merupakan penilaian terhadap seluruh tugas yang 

dikerjakan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu.  

 

 4. Kompetensi Belajar IPA  

 a. Pengertian Kompetensi Belajar 

Kompetensi merupakan konsep yang bersifat multi-aspek. Konsep 

kompetensi merujuk pada ketrampilan dan kemampuan yang dikembangkan 

seseorang, pada derajat seseorang efektif dengan transaksinya dengan lingkungan, 

dan pada seberapa sukses seseorang menampilkan sesuatu (Schultheiss dan 

Brunstein, 2005 : 42). Mulyasa menyatakan bahwa kompetensi merupakan 
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perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi : "Is a knowledge, skills and 

abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or being 

to the exent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective and 

psychomotor behaviours" (Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, 

ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian 

dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya) (Mulyasa, 2002 : 37).   

 

b. Kompetensi Belajar IPA 

Pengetahuan IPA tidak ada artinya jika tidak diterapkan dalam kehidupan. 

Tujuan dari pendidikan IPA adalah bukan untuk mengubah setiap siswa menjadi 

seorang ilmuwan, tetapi untuk membantu siswa mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan IPA pada situasi sehari-hari. Keterampilan berfikir kritis dan 

memecahkan masalah yang dikembangkan dalam IPA akan memungkinkan siswa 

untuk menjadi warga negara yang lebih bahagia, dan lebih produktif (Candler,  

1995 : 63). 

IPA berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam secara 

sistematis, sehingga  bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. 
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Kompetensi belajar IPA dalam tulisan ini diartikan kemampuan yang 

mencakup penguasaan perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik yang dapat 

ditampilkan sebagai hasil belajar. Perilaku kognitif ditampilkan sebagai sikap 

ilmiah dan perilaku psikomotorik ditampilkan sebagai ketrampilan proses. 

Penguasaan konsep, ketrampilan proses dan sikap ilmiah akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

1) Penguasaan Konsep 

 Penguasaan konsep esensial merupakan salah satu kompetensi dasar yang 

mutlak harus dimiliki lulusan. Kriteria pemilihan konsep esensial antara lain, 

konsep dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan anak, konsep yang dipilih 

hendaknya merupakan prasyarat untuk mempelajari beberapa konsep lanjutan, 

yaitu konsep yang dipilih berada dalam lingkup pengalaman siswa (Karim 

Akarhami S, 2002 : 12). 

 Tingkat penguasaan konsep yang berdimensi kognitif dapat diukur dengan 

berbagai cara, baik dengan tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. Tes tertulis 

lebih tepat dilaksanakan apabila jumlah peserta tes relatif banyak. Hasil 

pengukuran atau evaluasi akan lebih obyektif jika semua jenis tes tertulis, baik 

yang berbentuk subyektif maupun dilaksanakan dengan baik (Muhibin Syah, 1999 

: 154). 

 

 

2). Ketrampilan Proses 
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Menurut Funck ada dua kelompok ketrampilan di dalam ketrampilan 

proses, yaitu ketrampilan dasar (basic skills) dan ketrampilan terintegrasi 

(integrated skills)  (Funck, 1999 : 140). Ketrampilan dasar terdiri atas enam 

ketrampilan, yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Ketrampilan terintegrasi terdiri atas 

mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk 

graflk, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah 

data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara 

operasional, merancang penelitian dan melaksanakan eksperimen. 

Ketrampilan proses merupakan kompetensi dasar IPA yang perlu 

dilatihkan selama proses pembelajaran IPA. Ketrampilan proses tersebut antara 

lain: ketrampilan mengamati, menafsirkan hasil pengamatan, menemukan pola 

keteraturan, meramalkan, mengukur, menyajikan hasil, mengajukan pertanyaan, 

menyusun hipotesis, menguji secara adil, merancang penelitian dan melaksanakan 

penelitian (Karim Akarhami S, 2002 : 13). 

Ketrampilan proses IPA yang perlu diperkenalkan antara lain: mengamati, 

menggolongkan atau mengkelaskan, mengukur, menggunakan alat, 

mengkomunikasikan hasil melalui berbagai cara seperti lisan, tertulis dan 29 

diagram, menafsirkan, memprediksi, menganalisis, mensintesis, melakukan 

percobaan secara terstruktur (Depdikbud, 2003 : 4). 

 

5. Minat Belajar 
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  Dalam proses pembelajaran siswa banyak dipengaruhi oleh faktor yang 

berasal dari dalam dirinya seperti minat, motivasi, psikis, dan sebagainya. Ada 

beberapa pengertian mengenai minat antara lain : 

a. Minat adalah kecenderungan yang menetap dalam diri seseorang tertarik pda 

bagian hal-hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu  

(Winkel, 1991 : 88). 

b. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan (Slameto, 1991 : 57). 

c. Minat adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan. Minat 

merupakan komponen psikis yang mampu memberikan kontribusi pada diri 

manusia untuk melakukan sesuatu seperti apa yang diinginkan, oleh karena itu 

agar dalam belajarnya berhasil maka siswa harus memiliki minat belajar yang 

tinggi (Sumadi Suryabrata, 1984 : 70-74). 

d. Ainley (2005, www.aare.edu.au/98pap/ain98054.htm) berpendapat bahwa 

minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi yang 

kompleks dari ketekunan, perhatian, konsentrasi, kegembiraan dan 

kenikmatan serta kecenderungan-kecenderungan lain yang bisa mengarahkan 

individu kepada suatu pilihan tertentu.  

 

 Pengertian minat berbeda dengan motivasi atau siukap (attitude) namun 

ketiga hal tersebut sulit dibedakan. Menurut Cony Semiawan menyatakan sebagai 

berikut : 
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“Menurut pengertian yang bersifat umum yang dimaksud dengan minat adalah 

suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terararh pada situasi atau obyek 

tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan kepadanya, selanjutnya 

motivasi dapat menimbulkan sikap yang merupakan kesiapan berbuat bila ada 

stimulasi sesuai dengan keadaan tersebut” (Cony Semiawan, 1982 : 61). 

Minat seseorang akan diketahui bila ada kecenderungan tertarik pada suatu 

obyek atas dasar rasa senang atau tidak senang. Minat mempunyai aspek-aspek 

antara lain : 

a. Ketertarikan pada suatu obyek tertentu 

Ketertarikan pada suatu obyek tertentu  pada suatu proses pembelajaran 

meliputi kelengkapan fasilitas belajar, minat atau rasa suka terhadap mata 

pelajaran, serta frekuensi kegiatan dalam periode waktu tertentu.  

b. Respon terhadap obyek tertentu 

 Respon terhadap obyek tertentu dalam proses pembelajaran meliputi 

penghargaan atau penggunaan pada waktu dalam belajar, orientasi pada hasil 

belajar yang telah dicapai, tingkatan aspirasi, keuletan dan ketabahan dalam 

menghadapi berbagai kesulitan untuk mencapai tujuan, dan arah sikap 

pebelajar terhadap sasaran kegiatan belajarnya. 

c. Keinginan terhadap suatu hal 

Keinginan terhadap suatu hal dalam proses pembelajaran meliputi 

kecenderungan untuk memahami suatu konsep, dan pengorbanan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Underwood, 2000 : 31). 
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  Dalam minat  terdapat unsur pengenalan (kognitif), emosi-emosi (efektif) 

dan kemauan untuk mencapai suatu obyek . dengan demikian minat mempunyai 

aspek-aspek antara lain : 

a. Kesadaran 

 Kesadaran adalah keadaan psikis yang merupakankeinsyafandan kerelaan hati 

untuk melakukan aktivitas. Kesadaran ini mempunyai korelasi yang positif 

terhadap perhatian individu. Sehingga  semakin diperhatikan suatu obyek, 

akan semakin disadari obyek itu dan makin jelas pula aktivitas bagi individu 

tersebut. 

b. Kemauan 

Kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup 

tertentu, dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Kemauan dapat 

menimbulkan pemusatan perhatian. Oleh karena itu dengan adanya kemauan 

timbullah aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang diharapkan. 

c. Kesenangan 

Kesenangan adalah rasa ketertarikan pada suatu obyek dalam melaksanakan 

aktivitas. Senang atau tidak senang merupakan dasar timbulnya suatu minat. 

d. Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu 

yang ditunjukan kepada sesuatu atau sekumpulan obyek. Perhatian ini erat 

hubungannya dengan aktivitas individu. Sehingga bila individu telah 

mempunyai minat terhadap suatu obyek, maka terhadap obyek itu secara 

spontan akan timbul perhatian dan kesadaran yang mendalam. Dalam 
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hubungannya dengan kegiatan belajar, maka bila siswa selalu dapat 

memusatkan perhatiannya terhadap pelajaran, akan mencapai hasil belajar 

yang tinggi (Kartini Kartono, 1985 : 78- 105). 

Selain mengandung aspek-aspek diatas minat juga dapat dibedakan 

menjadi dua alternatif yaitu minat sebagai sebab yang merupakan kekuatan 

pendorong yang memaksa seseorang untuk menaruh perhatian kepada orang lain 

dan minat sebagai akibat adalah pengalaman efektif yang distimulir oleh hadirnya 

seseorang atau obyek, atau karena berpartsipasi dalam suatu aktivitas (Dimyati 

Mahmud, 1982 : 164). 

Minat memiliki relevansi personal dan merupakan pilihan diri sendiri; 

melibatkannya membutuhkan adanya kesatuan keterampilan-keterampilan,  

pengembangan perspektif, dan suatu gambaran akan identitas diri di dunia. Minat 

membutuhkan banyak sumber daya; kepuasan, eksplanasi/penjelasan, dan 

tantangan (Smith, 2005 http://home.pacific.net.au/~greE.hub/interests.html). 

Dari hal tersebut dapat dikatakan minat belajar IPA dapat diekspresikan 

melalui suatu penyataan yang menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai 

pembelajaran IPA dari pada hal lainnya yang dapat dimanifestasikan melalui 

partisipasi dalam suatu aktivitas. Anak didik yang memiliki minat terhadap 

pembelajaran IPA akan cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar 

terhadap pembelajaran IPA tersebut. Minat yang besar merupakan modal untuk 

mencapai tujuan yang diminati tersebut. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

IPA selalu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tertentu di mana dia berada. 
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Seseorang yang memiliki minat belajar IPA akan merasa tertarik dan melakukan 

berbagai kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan hal tersebut dan ditandai rasa 

senang. Dengan adanya rasa senang atau menyukai akan menggunakan apa saja 

yang dimiliki untuk melakukan atau melibatkan diri dalam kegiatan yang 

berkaitan dengan apa yang diminatinya. Jadi minat belajar IPA adalah suatu 

aktivitas seseorang untuk melakukan kegiatan belajar IPA dengan dorongan 

perubahan tingkah laku pada diri siswa atau seseorang baik sikap maupun 

penguasaan ilmu pengetahuan. Minat dalam perkembangannnya dipengaruhi 

adanya kemauan seseorang untuk menyesuaikan diri, dan orang yang memiliki 

kemampuan penyesuaian diri dapat mempercepat kemampuan berasimilasi dan 

berfikir. Minat dalam perkembangannya dipengaruhi oleh faktor dari diri sendiri 

dalam kaitannya dengan lingkungan dan keturunan, tempat mereka berinteraksi 

dengan sesamanya. 

Berdasarkan pengertian di atas minat penting untuk membantu mencapai 

peningkatan pemahaman dalam materi pelajaran yang diberikan. Ciri-ciri siswa 

yang mempunyai minat terhadap mata pelajaran IPA (Endang Purwaningsih 

Agustina, 2004 : 73-74) dapat dilihat melalui:  

a. Senang membaca buku-buku pelajaran IPA.  

b. Senang membuat catatan mata pelajaran IPA. 

c. Lebih menguasai mata pelajaran IPA dari pada mata pelajaran yang lain,  

d. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

e. Dapat menceritakan atau menerangkan pada orang lain tentang mata pelajaran 

IPA. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitiannya menyimpulkan secara umum efek interaksi terlihat 

bahwa model pembelajaran jigsaw untuk kelompok minat tinggi menghasilkan 

prestasi belajar yang tinggi sedangkan untuk minat rendah menghasilkan prestasi 

belajar agak tinggi. Hal ini berarti dengan menggunakan model pembelajaran 

yang tepat akan meningkatkan minat siswa yag pada akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya (Endang Purwaningsih Agustina, 2004 : 130-

135). Saran-saran:  

1. Guru hendaknya merancang materi pembelajaran secara terprogram dengan  

    memperhatikan kondisi siswa dan materi bahasan, sehingga pembelajaran dapat   

    berlangsung efektif dan dengan demikian siswa tidak cepat bosan.  

2. Sebagai pengajar guru perlu memberikan kesempatan pada seluruh siswa   

    semaksimal mungkin untuk mengutarakan pendapat yang berhubungan dengan   

    materi pembelajaran. 

Dalam penelitiannya menyimpulkan kelompok siswa yang mempunyai 

minat belajar tinggi hasil belajar  IPA  lebih baik dibandingkan dengan kelompok 

siswa yang memiliki minat belajar rendah, yang belajar dengan menggunakan 

media model  (Abdullah Zailani, 2003 : 103-109). Saran-saran: (a) para guru 

diharapkan senantiasa memperhatikan aspek minat belajar siswa pada pelajaran 

IPA, (b) Untuk menumbuhkembangkan minat siswa dalam belajar IPA dapat 

dilakukan dengan cara: menerapkan prinsip prinsip AMBAK (Apa Manfaat 

Bagiku), menerapkan sistem persaingan sehat atau meritokrasi antar siswa yaitu 
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dengan membuat kondisi siswa berkompetisi dalam belajar untuk meraih prestasi 

terbaik. 

 

C. Kerangka Berfikir 

1. Perbedaan pengaruh metode pembelajaran Jigsaw dan Problem Based  

Learning terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA. 

Penggunaan metode Jigsaw melibatkan partisipasi aktif individu dan 

kerjasama kelompok. Dengan penyusunan pelajaran sedemikin rupa sehingga 

setiap anggota kelompok memiliki informasi yang unik dan pengaruh tertentu. 

Hasil kelompok tidak lengkap bila tanpa masing-masing kelompok melakukan 

bagiannya. Setiap anggota kelompok diberi tugas yang berbeda dan anggota 

kelompok lain yang memiliki tugas sama harus bekerja sama untuk 

menyelesaikan tugas tersebut dalam suatu kelompok yang disebut kelompok 

expert. Apabila tugas setiap siswa telah selesai, mereka kembali ke kelompoknya 

dan menjalankan tugasnya. Siswa hanya belajar pada bagiannya sendiri, sehingga 

mereka akan mendengarkan secara rinci tentang apa yang diterangkan oleh teman 

kelompoknya. Mereka akan termotivasi untuk saling belajar, dan selanjutnya 

menyiapkan untuk tes individu. 

Problem Based Learning (PBL) merupakan rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang 

dihadapi secara ilmiah. Ada tiga ciri utama pembelajaran Problem Based 

Learning. Pertama: Merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran; artinya dalam 

implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Dalam 
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pembelajaran Problem Based Learning (PBL ) menuntut siswa secara aktif terlibat 

berkomunikasi, mengembangkan daya fikir, mencari dan mengolah data serta 

menyusun kesimpulan bukan hanya sekedar mendengarkan, mencatat, atau 

menghafal materi pembelajaran. Kedua: Ativitas pembelajaran diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah, tanpa masalah pembelajaran tidak akan terjadi. Ketiga: 

Pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan berfikir ilmiah. Proses berfikir 

ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya cara berfikir 

dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses 

penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. 

  Dilihat dari aspek psikologi belajar, Problem Based Learning (PBL ) 

didasarkan pada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Belajar bukan 

sekedar menghafal sejumlah fakta tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara 

individu dan lingkungannya. Melalui Problem Based Learning (PBL ), diharapkan 

siswa dapat berkembang di berbagai aspek baik kognitif, afektif maupun 

psikomotor melalui penghayatan problema yang dihadapinya. 

2. Perbedaan pengaruh minat belajar tinggi dan rendah siswa terhadap 

pencapaian kompetensi belajar IPA. 

Minat merupakan niat seseorang terhadap sesuatu kegiatan, sumber 

motivasi yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya, 

rangsangan yang terkondisi berkaitan dengan obyek sasaran dan kesukaan atau 

ketidaksukaan yang diungkapkan terhadap suatu kegiatan, benda dan karakteristik 

orang di lingkungan. Bila mereka melihat sesuatu yang memberikan manfaat, 
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mereka akan memperoleh kepuasan dan mereka akan berminat pada hal tersebut 

Minat seseorang terhadap suatu obyek akan kelihatan dari cara seseorang 

bertindak, memperhatikan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

obyek tersebut. Minat dapat diekspresikan melalui suatu penyataan yang 

menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya 

yang dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Anak didik 

yang memiliki minat terhadap subjek tertentu akan cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Minat yang besar merupakan 

modal untuk mencapai tujuan yang diminati tersebut. Dengan minat belajar siswa 

yang lebih tinggi terhadap mata pelajaran IPA, siswa akan merasa tertarik dan 

melakukan berbagai kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan hal tersebut 

dengan rasa senang. Dengan adanya rasa senang atau menyukai, maka siswa akan 

menggunakan apa saja yang dimiliki untuk melakukan atau melibatkan diri dalam 

kegiatan yang berkaitan dengan apa yang diminatinya. Dengan begitu siswa akan 

lebih siap dan sanggup untuk mengikuti pelajaran berikutnya dan diharapkan akan 

memperoleh kompetensi belajar IPA yang lebih tinggi dibanding dengan siswa 

yang mempunyai minat belajar lebih rendah. 

 

 

3. Interaksi pengaruh penggunaan metode Pembelajaran dan minat belajar 

siswa terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA. 

Dari uraian kerangka berfikir 1 dan 2 di atas, dapatlah dikatakan bahwa 

pembelajaran IPA menggunakan metode Jigsaw diduga akan meningkatkan 
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kompetensi belajar IPA dan jika pembelajaran IPA menggunakan metode Problem 

based learning diduga pencapaian kompetensi belajar siswa kurang optimal, 

materi ajar menjadikannya pengait dan menjaga keterkaitan antara informasi lama 

dan informasi baru yang memiliki kemiripan substansial. Antara informasi lama 

dan informasi baru jelas terdapat relevansi yang akan memperkuat struktur 

kognitif yang membantu daya ingat siswa lebih lama. Telah dijelaskan di atas 

bahwa minat belajar siswa yang tinggi diduga akan meningkatkan kompetensi 

beiajar siswa, namun jika pembelajaran jigsaw dan minat belajar siswa disertakan 

dalam mendesain pembelajaran, ada dugaan bahwa terdapat interaksi pengaruh 

terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA. Pembelajaran jigsaw disertai minat 

belajar siswa yang tinggi akan lebih memudahkan siswa dalam pembelajaran 

jigsaw dan berinteraksi lebih positif dibandingkan dengan pembelajaran PBL 

yang disertai minat belajar siswa yang rendah terhadap pencapaian kompetensi 

belajar IPA. Konstelasi pengaruh antara minat belajar dan metode pembelajaran 

terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA disajikan pada tabel 2. 

 

 

 

Tabel 2. Konstelasi pengaruh antara minat belajar dan metode pembelajaran 

Minat Belajar 
(B) 

Metode Pembelajaran Jigsaw dengan Metode Pembelajaran 
Problem Based Learning 

Metode Jigsaw (Al) Metode PBL (A2) 

Tinggi(Bl) A1B1 A2B1 

Rendah (B2) A1B2 A2B2 
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BI+B2 Al A2 

 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir, maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan pengaruh dalam metode pembelajaran jigsaw dan PBL 

terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh minat belajar tinggi dan rendah siswa terhadap 

pencapaian kompetensi belajar IPA 

3. Terdapat interaksi pengaruh penggunaan metode pembelajaran dan minat 

belajar siswa terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA. 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Sekolah Dasar di Kecamatan Wonogiri, 

Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada gugus sekolah Mawar 
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Kecamatan Wonogiri yakni : kelompok eksperimen pada SDN 1 Pokoh Kidul, 

sedangkan kelompok eksperimen kontrol SDN 2 Pokoh Kidul. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 

2008/2009. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada proses pembelajaran yang 

diatur dalam kalender pendidikan sekolah.  

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 

harapan memberi manfaat terutama untuk menentukan bagaimana dan mengapa 

pembelajaran terjadi.“Metode eksperimen adalah prosedur penelitian yang 

dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat antara variabel yang 

disengaja diadakan terhadap variabel yang diteliti” (Hadari dan Mimi, 1996 : 

130). Metode tersebut bertujuan untuk menyelidiki dan memperoleh bukti-bukti 

yang meyakinkan mengenai pengaruh satu variabel terhadap variabel lain.  

         C. Rancangan Penelitian dan Variabel Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental, karena hasil penelitian ini akan 

menegaskan bagaimana pengaruh antara variabel-variabel yang akan diteliti, 

tujuannya terletak pada penemuan fakta-fakta penyebab dan fakta-fakta akibat 

Rancangan yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan teknik 

analisis varian (ANAVA) Rancangan atau desain eksperimental adalah kerangka 

konseptual pelaksanaan eksperimen. Suatu desain yang mempunyai dua fungsi : a. 
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menciptakan kondisi bagi perbandingan yang diperlukan oleh hipotesis 

eksperimen dan, b. melalui analisis data secara statistik, memungkinkan peneliti  

2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam 

penelitian. Variabel adalah gejala yang bervariasi,yang menjadi obyek penelitian 

(Suharsimi, 1998: 111). Selanjutnya Sutrisno Hadi menyatakan bahwa variabel 

adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenisnya maupun 

tingkatannya (Sutrisno Hadi, 1996 : 20). Dalam penelitian ini ada tiga variabel 

pokok yakni variabel bebas (independent variable) sebanyak 1 variabel, satu 

variabel independen atributif, dan satu variabel terikat (dependent variable). 

a. Variabel Bebas : Pendekatan Pembelajaran Jigsaw dan Pendekatan PBL. 

b. Variabel Independen atributif : Minat belajar yang dibedakan minat belajar 

tinggi dan minat belajar rendah. 

c. Variabel Terikat : prestasi belajar IPA. 

 

      3. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas variabel tersebut, dapat dijelaskan definisi operasional 

sebagai berikut : 

a. Pendekatan Pembelajaran Model Jigsaw 

Pendekatan Pembelajaran Model Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang 
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bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu 

mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. 

b. Pendekatan Pembelajaran Problem Based Learning 

Pembelajaran PBL adalah pembelajaran yang menuntut pola berfikir 

ilmiah, maka sebuah konsep, teori, hipotesis harus dibuktikan secara empiris 

untuk mencapai kebenaran ilmiah. Dalam tahap ini siswa dibimbing untuk 

mencari dan  mengumpulkan data untuk menjawab atau membuktikan hipotesis 

yang telah mereka rumuskan.  

c. Minat Belajar 

Minat belajar adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon 

terararah pada situasi atau obyek tertentu yang menyenangkan dan memberi 

kepuasan kepadanya, selanjutnya motivasi dapat menimbulkan sikap yang 

merupakan kesiapan berbuat bila ada stimulasi sesuai dengan keadaan 

tersebutdapat dikatakan sebagai suatu keseluruhan daya penggerak psikis dalam 

diri siswa yang mampu membangkitkan atau menimbulkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar itu demi mencapai suatu tujuan. 

d. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar IPA adalah tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai 

kompetensi dasar  IPA di sekolah dasar yang dinyatakan dalam bentuk skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi yang disampaikan dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran model jigsaw dan pendekatan PBL. 
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               D. Populasi , Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian  (Suharsimi Arikunto,  

1998 : 115). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek, subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kecamatan Wonogiri yang 

termasuk dalam gugus (Mawar Sugiyono, 1999 : 170). 

 

 

 

                                            2. Sampel dan Tehnik Sampling 

Populasi biasanya berjumlah besar. Oleh karena itu, perlu diambil 

sebagian dari populasi tersebut agar mudah dalam melaksanakan penelitian yang 

dikenal dengan sampel. 

Sampel merupakan sebuah himpunan bagian dari sebuah populasi yang 

berisi sebagian dari elemen-elemen populasi (Abdulhakim, 2001 : 10). Menurut 

Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 109). Sementara itu, Djanvanto berpendapat bahwa 

sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki 

(Djanvanto, 1990 : 43). Jumlah elemen-elemen dalam sampel lebih sedikit dari 

pada elemen populasinya. 
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Cara pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling. 

Teknik cluster random sampling digunakan untuk memilih siswa yang akan 

dijadikan subyek penelitian untuk dianalisis. Teknik random sampling digunakan 

untuk memilih secara acak sekolah yang akan dijadikan subyek penelitian. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan cara undian. Dikatakan menggunakan teknik 

purposif mengingat pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan 

tertentu. Sementara teknik cluster sampling melibatkan seleksi kluster-kluster 

yang terpilih dimasukkan dalam sampel (Wiersma, 2000 : 279). Adapun langkah-

langkah pengambilan sampel dilakukan dalam dua tahap yaitu: 

a. Memilih (dengan cara undian) terlebih dahulu dua Sekolah Dasar Negeri yang 

akan digunakan sebagai tempat penelitian dari keseluruhan lima puluh empat 

yang ada di Kec. Wonogiri. Sekolah yang terpilih adalah SDN 1 Pokoh Kidul 

dan SDN II Pokoh Kidul. 

b. Menentukan sekolah yang akan menggunakan metode pembelajaran jigsaw 

dengan Metode PBL dengan penggunaan metode pembelajaran dipilih secara 

undian dari dua sekolah yang akan diteliti. Hasilnya SDN II Pokoh Kidul 

sebagai kelompok kontrol dengan penerapan metode pembelajaran PBL dan 

SDN I Pokoh Kidul sebagai kelompok eksperimen 1 dengan penerapan 

metode pembelajaran  jigsaw. Untuk menyajikan kesetaraan maka diperlukan 

sampel tersebut, uji kesetaraan dengan menggunakan data nilai akhir semester 

satu kelas V pada bidang studi IPA yang diuji dengan teknik uji t. Rumus t-

test untuk sampel yang berasal dari populasi yang sama adalah sebagai 

berikut: 
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1. Uji beda kelompok uji coba dengan kelompok eksperimen 

Two-Sample T-Test and CI: UJI COBA, EKSPERIMEN 

Two-sample T for UJI COBA vs EKSPERIMEN 

           N      Mean     StDev   SE Mean 

UJI COBA  30     7.147     0.646      0.12 

EKSPERIM  30     7.187     0.498     0.091 

 

Difference = mu UJI COBA - mu EKSPERIMEN 

Estimate for difference:  -0.040 

95% CI for difference: (-0.338, 0.258) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.27  

P-Value = 0.789  DF = 58 

Both use Pooled StDev = 0.577 

 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji – t diperoleh nilai P-value 

> nilai P alpha atau 0,789 > 0,05, dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan mean antara kedua kelompok yang dapat juga 

dikatakan bahwa kemampuan kedua kelompok adalah sebanding. 
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2. Uji beda kelompok uji coba dengan kelompok kontrol 

Two-Sample T-Test and CI: UJI COBA, KONTROL 

Two-sample T for UJI COBA vs KONTROL 

           N      Mean     StDev   SE Mean 

UJI COBA  30     7.147     0.646      0.12 

KONTROL   30     7.120     0.454     0.083 

 

Difference = mu UJI COBA - mu KONTROL 

Estimate for difference:  0.027 

95% CI for difference: (-0.262, 0.315) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.18  

P-Value = 0.854  DF = 58 

Both use Pooled StDev = 0.558 

 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji – t diperoleh nilai P-value 

> nilai P alpha atau 0,854 > 0,05, dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan mean antara kedua kelompok yang dapat juga 

dikatakan bahwa kemampuan kedua kelompok adalah sebanding. 

 

 

3. Uji beda kelompok  eksperimen dengan kelompok kontrol 

Two-Sample T-Test and CI: EKSPERIMEN, KONTROL 

Two-sample T for EKSPERIMEN vs KONTROL 
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           N      Mean     StDev   SE Mean 

EKSPERIM  30     7.187     0.498     0.091 

KONTROL   30     7.120     0.454     0.083 

 

Difference = mu EKSPERIMEN - mu KONTROL 

Estimate for difference:  0.067 

95% CI for difference: (-0.180, 0.313) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.54  

P-Value = 0.590  DF = 58 

Both use Pooled StDev = 0.477 

 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji – t diperoleh nilai P-value 

> nilai P alpha atau 0,590 > 0,05, dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan mean antara kedua kelompok yang dapat juga 

dikatakan bahwa kemampuan kedua kelompok adalah sebanding. 

 

 

                          E.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan meliputi: 

1. Tahap persiapan pembelajaran 

2. Tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

a. Uji coba angket minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. 

b. Kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran jigsaw (penjelasan 

prosedur, penyajian masalah, diskusi pengarahan, kegiatan penemuan, 
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diskusi akhir, pemantapan dan pengembangan masalah, melaksanakan 

tes). 

3. Tahap pasca eksperimen. Langkah terakhir setelah diberikan periakuan maka 

kedua kelompok diberi tes kompetensi belajar IPA. 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, perlu dipertimbangkan dari berbagai 

segi. Kualitas data ditentukan oleh alat ukurnya, kalau alat pengukurnya valid dan 

reliabel. Karena data merupakan faktor penting yang harus dikumpulkan dan siap 

untuk diolah. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data atau 

keterangan yang benar, dapat dipercaya dalam penelitian. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik tes dan teknik angket. 

Teknik tersebut menggunakan instrumen penelitian yang terdiri: 

1. Teknik Angket. 

Angket dalam penelitian ini merupakan instrumen untuk memperoleh  data 

tentang minat belajar siswa. Konsep minat dijajabarkan dalam komponen-

komponen/ indikator menjadi deskriptor kemudian dalam bentuk 

pernyataan/pertanyaan. Instrumen angket berbentuk skala, karena skala 

merupakan seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada tingkah laku untuk 

mengukur minat belajar terhadap prestasi belajar IPA.  Minat dapat diukur dengan 

menggunakan alat ukur tes minat verbal dan skala sikap kreatif (Utami Munandar, 

1999: 70). Skala adalah alat untuk mengukur nilai, sikap, minat, perhatian, 
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motivasi yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai dan hasilnya dalam 

bentuk rentangan nilai angka sesuai dengan kreteria yang dibuat peneliti. Oleh 

sebab itu pernyataan yang diajukan ada dua kategori, yakni pernyataan positif dan 

pernyataan negatif. Skala sikap yang digunakan dalam penelitian pendidikan ini 

adalah skala model Likert dengan 4 rentangan pilihan, yaitu:  Sangat Sering = SS.  

Sering = S.  Jarang = J   Tidak Pernah = TP. 

2. Teknik Tes 

Tes sebagai alat pengumpulan data, berupa suatu daftar pertanyaan atau 

butir-butir soal yang harus dijawab oleh responden. Tes yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah tes obyektif yang disusun oleh peneliti berdasarkan  

rancangan pembelajaran dan kisi-kisi tes. Tes prestasi belajar mengukur 

penguasaan atau abilitas yang di ukur  serta proporsinya  sebagai hasil dari proses 

belajar (Nana Sudjana, 2004 : 10). Tes yang berisi perolehan hasil belajar  tersebut 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang prestasi belajar IPA.  Tes prestasi 

belajar IPA  terdiri atas 30 butir pertanyaan yang berupa pilihan ganda biasa 

dengan 4 pilihan. Sebelum tes digunakan untuk menguji subyek penelitian,  tes 

tersebut  diujicobakan terlebih dahulu pada siswa  kelas V SDN 4 Wonoboyo 

sebanyak 30 siswa  yang tidak  termasuk sebagai subyek penelitian.  

 
 
 

    3. Uji Coba Instrumen 

a. Uji Validitas Instrumen 

  Uji validitas digunakan untuk mengetahui bahwa instrumen tersebut valid 

atau tidak. Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 65

dan kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut 

mengukur apa yang hendak diukur (Suharsimi Arikunto, 2006 : 65) . Validitas 

adalah merupakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi karena suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan 

fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang terjadi dengan dilaksanakannya 

pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini uji validitas tes yang digunakan adalah 

validitas isi dan validitas konstruk.. Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan 

alat penilaian dengan mengukur isi yang seharusnya sehingga tes tersebut mampu 

mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur (Nana 

Sudjana, 2001 : 13). Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur 

tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang 

diberikan. Validitas isi diperoleh dengan cara menyusun tes berdasarkan kisi-kisi 

tes  dan tujuan pembelajaran pada rancangan pembelajaran IPA atau berdasarkan 

pada kesesuaian antara isi kurikulum IPA dengan soal tes yang telah disusun  

(Suharsimi Arikunto,  2006 : 67). Dengan demikian validitas isi dapat diketahui 

dengan membandingkan antara isi yang terkandung dalam tes prestasi belajar atau 

tes angket dengan indikator-indikator dalam rencana pembelajaran yang 

disesuaikan dengan kurikulum. Sedangkan validitas konstruk diperoleh dari 

dengan analisis butir soal yang meliputi daya beda dan tingkat kesulitan tiap butir 

soal. Sebuah tes memiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal yang 

membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir yang disebutkan dalam 

indikator-indikator. Analisis butir soal untuk mengetahui bahwa butir dalam 

instrumen mencerminkan indikator variabel yang dimaksud atau atribut yang 
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hendak diukur dengan cara skor-skor yang ada pada tiap butir yang dimaksud (X) 

dikorelasikan dengan skor total (Y) selanjutnya hasil korelasi tersebut 

dikonsultasikan dengan tabel nilai korelasi Product Moment pada taraf signifikan 

5 %. Setiap buitr soal dikatakan valid bila r hitung > rtabel.Uji validitas konstruk  

terhadap prestasi belajar IPA dan tes minat belajar siswa menggunakan rumus 

korelasi product moment dari Pearson sebagai berikut : 

 

                          n Σ xy – (Σx)( Σy) 
 rxy   =  
  
 {n Σx2 – (Σx)2}{n Σy2 – (Σy)2} 

keterangan : 

rxy   :  koefisien korelasi antara x dan y 

x     :  skor tiap item  

y : skor total 

n : jumlah subyek (Suharsimi Arikunto. 2006 : 72 ). 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan rumus product moment 

dari Pearson yang dibantu dengan menggunakan Program statistik SPSS dapat 

diketahui bahwa dari 40 pernyataan, 3 (6,31,32) dinyatakan tidak valid, karena   

r hitung < r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 30 dengan nilai kritis 0,361. 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan rumus product moment 

dari Pearson yang dibantu dengan menggunakan Program statistik SPSS dapat 

diketahui bahwa dari 30 pertanyaan, 4 (7,8,11,16) dinyatakan tidak valid, 

karena   r hitung < r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 30 dengan nilai kritis 

0,361. 
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b.  Uji Reliabilitas Instrumen 

  Setelah dilakukan uji validitas selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas juga dilakukan untuk kedua instrumen tersebut untuk mengetahui 

tingkat reliabilitas yaitu keadaan yang menggambarkan tingkat keajegan atau 

kepercayaan dari hasil suatu pengukuran. Dalam uji reliabilitas untuk tes minat 

belajar IPA yang menggunakan skala berjenjang dengan  rumus koefisien alpha 

sebagai berikut : 

 

          r11   =    n         1 -    Σσ2x 

    n – 1   σ2y 

keterangan : 

r11  : reliabilitas instrumen 

n  : banyaknya butir pertanyaan atau soal 

Σσ2x : jumlah varian skor tiap-tiap butir soal 

σ2y  : varians total (Suharsimi Arikunto. 2006 : 109). 

Dari Hasil Perhitungan diperoleh Reliabilitas sebesar 0,911. Karena r11 > 0,6 

atau  0,911 > 0,6 maka item pernyataan angket tersebut Reliabel. 

  Sedangkan untuk uji reliabilitas untuk tes prestasi belajar IPA yang 

berbentuk pilihan ganda dengan menggunakan rumus korelasi produk moment 

yang kemudian dilanjutkan dengan metode belah dua atau split-half method yang 
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menggunakan rumus Spearman Brown untuk mengetahui harga kedua belahan 

(ganjil-genap) sebagai berikut : 

 

     2 X r1/2.1/2 
  r11 =   
    (1 + r1/2.1/2) 

Keterangan : 

R11  : korelasi reabilitas yang telah disesuaikan 

r1/2.1/2 : koefisien antara skor-skor setiap belahan tes (Suharsimi Arikunto, 2006 : 

93). 

Dari Hasil diperoleh Reliabilitas dengan rumus Spearman Brown sebesar 

0,946. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada tingkat 

signifikansi 5% dengan n = 30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r11 

> rt atau  0,946 > 0,361 maka item pertanyaan tes tersebut Reliabel. 

   Adapun langkah selanjutnya adalam menentukan derajat kesukaran dan 

daya pembeda . Derajat kesukaran bertujuan untuk menyisihkan butir-butir soal 

yang terlalu mudah atau terlalu sukar. Adapun analisis tingkat kesukaran dengan 

menggunakan rumus : 

            B 
           P  = 
           JS 
 
Keterangan :  

P  : tingkat kesukaran 

B  : Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS  : jumlah peserta tes (Suharsimi Arikunto, 2006 : 208). 
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Berdasarkan hasil perhitungan  diperoleh hasil 24 soal sedang dan 6 soal 

mudah. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.4. 

  Daya pembeda merupakan ukuran sejauh mana butir tertentu mampu 

membedakan antara kelompok yang berkemampuan tinggi dengan yang 

berkemampuan rendah. Analisis daya pembeda menggunakan rumus : 

      BA - BB 
           D   = 
      JA  -  JB 
 
Keterangan :  

D  : daya pembeda 

BA  : kelompok atas yang menjawab benar 

BB  : kelompok bawah yang menjawab benar 

JA  : jumlah subyek kelompok atas 

JB  : jumlah  subyek kelompok bawah 

Nilai-nilai P (indek pembeda) hendaknya terletak antara 0,30 dan 0,70 (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 213). 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil 11 soal sangat membedakan 

dan 19 soal membedakan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.4. 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

1.  Uji Prasayarat Analisis 

  Sebelum dilakukan pengujian hipotesis lebih lanjut maka terlebih dulu 

dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 
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a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diperoleh dari 

hasil penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal menggunakan 

rumus Chi- kuadrat dengan taraf signifikan 5 % sebagai berikut : 

     k  (oi – ei )2 
    χ2   =  Σ                     χ2 (k – 3) 
             i =  1     ei 
keterangan 

χ2  : Chi-kuadrat 

oi  : frekuensi observasi sampel 

ei  : frekuensi yang diharapkan (Boediono. 2004 : 170). 

b. Uji Homogenitas 

  Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan varian X1 terhadap Y 

dengan menggunakan uji Bartlett sebagai berikut : 

                     1 
    [ (s1

2)n
1 – 1  (s2

2)n
2 – 1……(sk

2)n
k – 1   ]N-k 

           b  = 
      sP

2 
 
    
              
 

2. Uji Hipotesis 

  Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini  dengan menggunakan 

analisis varians (analysis of variance) atau ANAVA  dua jalan dengan taraf 

signifikansi α : 0,05. Adapun prosedur analisis variansi dua jalan sebagai berikut : 

 

 

a. hipotesis 
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 1)  HoA  :  tidak ada perbedaan efek/pengaruh antar baris terhadap variabel 

terikat 

   H1A  :   ada perbedaan efek/pengaruh antar baris terhadap variabel 

terikat 

 2)  HoB   :  tidak ada perbedaan efek/pengaruh antar kolom terhadap 

variabel terikat 

   H1B   :       ada perbedaan efek/pengaruh antar kolom terhadap variabel 

terikat 

 3)  HoAB  :  tidak ada interaksi antar baris  dan kolom terhadap variabel 

terikat 

   H1AB  :   ada interaksi antar baris  dan kolom terhadap variabel terikat 

b. Komputasi 

 Untuk memudahkan perhitungan maka disefinisikan besaran-besaran sebagai 

berikut : 

       G2              Ai 2 

   (1)  =   --------               (2)  =  Σ Xijk
2          (3) = Σ  ------- 

      N   i,j,k           i      nq 
 
       Bj

2       ABij 2 

  (4)   =  Σ  -----   (5)  = Σ -------- 
    j     np             ij          n 
 
 Menentukan lima jumlah kuadrat pada analisis variansi dua jalan yaitu : 

 JKA = (3) – (1) 

 JKB = (4) – (1) 

 JKAB = (1) + (5) – (3) – (4) 

 JKG = (2) – (5) 
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 JKT = (2) – (1) 

 Atau JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

 Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut adalah : 

 dkA = p – 1 

 dkB = q – 1 

 dkAB = pq(n-1) = N – pq 

 dkT = N – 1 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing diperoleh 

rataan kuadrat sebagai berikut : 

    JKA     JKAB 
 RKA   =  --------   RKAB    =   ----------- 
    dkA     dkAB 
 
    JKB     JKG 
 RKB   =  --------   RKAB    =   ----------- 
    dkB     dkG 
 
 
 
c. Statitistik Uji 

 Statistik uji analisis variansi dua jalan dengan sel sama adalah : 

1). Untuk HoA adalah Fa = 
RKG
RKA  yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 dan  N – pq 

 2). Untuk HoB adalah Fb = 
RKG
RKB  yang merupakan nilai dari variabel random    

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan q – 1 dan  N – pq 
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 3). Untuk HoAB adalah Fab = 
RKG
RKAB  yang merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 dan  N – pq 

 
d. Daerah kritik 

 Untuk masing-masing nilai F diatas, daerah kritiknya adalah : 

 1). Daerah kritik untuk Fa  adalah  DK  = { F|  F >  F α ; p – 1, N -pq } 

 2). Daerah kritik untuk Fb  adalah  DK  = { F|  F >  F α ; q – 1, N -pq } 

 3). Daerah kritik untuk Fab  adalah  DK  = { F|  F >  F α ; ( p – 1)(q-1), N -pq } 

 
e. Rangkuman analisis 

Sumber JK dk RK Fobs F α p 

 

Baris (A) 

Kolom (B) 

Interaksi (AB) 

Galat 

 

JKA 

JKB 

JKAB 

JKG 

 

p - 1 

q  - 1 

(p-q)(q-1) 

N-pq 

 

RKA 

RKB 

RKAB 

RKG 

 

Fa 

Fb 

Fab 

- 

 

F* 

F* 

F* 

- 

 

< α atau > α 

< α atau > α 

< α atau > α 

- 

Total JKT N-1     

 

Keterangan :  

p     adalah probabilitas amatan 

F*   adalah nilai F yang diperolah dari tabel 

( Boediono. 2004 : 211 – 213) 

  Dalam penelitian ini hipotesis statistik sebagai berikut : 

1). HoA  :  µ SPJSW  =  µ SPKNV  

 H1A  :  µ  SPJSW  ≠  µ SPKNV 
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2). HoB  :  µ MBT  =  µ MBR 

 H1B  :  µ MBT  ≠  µ MBR 

3). HoAB  :  SP x  MB = 0 

 H1AB  :  SP x  MB ≠ 0 

Keterangan : 

SPJSW  : Strategi Pembelajaran Model Jigsaw 

SPKNV : Strategi Pembelajaran PBL 

MBT  : Minat Belajar Tinggi 

MBR  : Minat Belajar Rendah 

SP   : Strategi Pembelajaran 

MB  : Minat Belajar 

 

3. Uji Komparasi Ganda 

  Dalam pengujian dengan menggunakan analisis variansi dua jalur terdapat 

juga uji lanjutan yaitu uji komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe 

untuk menghasilkan cacah beda rataan signifikan paling sedikit. Uji Scheffe ini 

digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata diantara ketiga strategi 

pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA. 

 

 

 
BAB IV 

HASIL, ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
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A. Deskripsi Data 

Disajikan lima kandidat Gugus Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

Wonogiri sebelum akhirnya terpilih satu sebagai sampel penelitian yaitu : 1. 

Gugus Melati, 2. Gugus Mawar, 3. Gugus Anggrek, 4. Gugus Teratai dan, 5. 

Gugus Dahlia. Dengan metode Cluster Random Sampling  terpilih satu gugus 

sekolah dasar sebagai bahan penelitian yaitu Gugus Mawar kecamatan Wonogiri, 

Kabupaten Wonogiri. 

Data hasil penelitian yang diperoleh dari populasi siswa Sekolah Dasar 

(SD) Negeri di Gugus Sekolah Mawar Kecamatan Wonogiri, Kabupaten 

Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, yang memiliki sepuluh sekolah dasar negeri 

dengan jumlah sampel sebesar 60 siswa, dijadikan responden penelitian disajikan 

dalam bentuk deskripsi data semua sel yang meliputi : 1. Data kompetensi belajar 

IPA dengan metode pembelajaran jigsaw dan memiliki minat belajar rendah, 2. 

Data kompetensi belajar IPA dengan metode pembelajaran jigsaw dan memiliki 

minat belajar tinggi, 3. Data kompetensi belajar IPA dengan metode pembelajaran 

PBL dan memiliki minat belajar rendah, dan 4. Data kompetensi belajar IPA 

dengan metode pembelajaran PBL dan memiliki minat belajar tinggi. Deskripsi 

data khusus dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Rangkuman Data Kompetensi Belajar IPA 

Minat Belajar 
Sumber 

Statistik 

Metode Pembelajaran (A) 
Jumlah 

Jigsaw (A1) PBL (A2) 

Minat 

Belajar   

Tinggi 

(B1) 

N 16 14 30 

 1.371 1.023 2.394 
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(B) ² 118.687 75.723 194.410 

 85,688 73,071 79,800 

SD 8,979 8,642 10,778 

Rendah 

(B2) 

N 14 

977 

69.031 

69,786 

8,088 

16 

1.106 

76,806 

69,125 

4,856 

30 

2.083 

145.837 

69,433 

6,452 

 

² 

 

SD 

JUMLAH 

N 60 

2.348 

187.718 

60 

2.129 

152.259 

60 

4.477 

340.247 

 

² 

 78,267 70,967 74,617 

SD 11,668 7,049 10,241 

 
Berdasar tabel tersebut di atas dapat dijabarkan hasil sebagai berikut: 

 

1. Deskripsi Data Kompetensi Belajar IPA dengan Pendekatan 

Pembelajaran Jigsaw 

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 30 siswa 

dengan skor tertinggi = 96 dan skor terendah = 58, mean ( ) = 78,27, median 

(Me) = 77, Trimmed-mean = 78,46 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi () = 11,67, Standar error of mean (SE) = 2,13, kwartil I (Q1) = 

69, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 69, kwartil 3 (Q3) = 89 yang 

artinya 25% dari responden memiliki skor > 89. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A1B2 dan Grafik 

histogramnya: 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Data Kompetensi Belajar IPA dengan 

Pendekatan Pembelajaran Jigsaw  

Kelas Interval f f(%) Kumulatif 
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f f(%) 
58 - 64 3 10% 3 10% 

65 - 71 5 17% 8 27% 

72 - 78 8 27% 16 53% 

79 - 85 5 17% 21 70% 

86 - 92 6 20% 27 90% 

93 - 99 3 10% 30 100% 

JUMLAH 30 100%     

 
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 

bentuk diagram histogram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Histogram Data Kompetensi Belajar IPA dengan 

Pendekatan Pembelajaran Jigsaw  

 

2. Deskripsi Data Kompetensi Belajar IPA dengan Pendekatan 

Pembelajaran PBL 

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 30 siswa 

dengan skor tertinggi = 92 dan skor terendah = 62, mean ( ) = 70,97, median 

(Me) = 69, Trimmed-mean = 70,31 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi () = 7,05, Standar error of mean (SE) = 1,29, kwartil I (Q1) = 

65, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 65 , kwartil 3 (Q3) = 74 
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yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 74. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A2B1 dan Grafik 

histogramnya: 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Data Kompetensi Belajar IPA dengan 

Pendekatan Pembelajaran PBL 

 

Kelas Interval f f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 
62 - 67 9 30% 9 30% 

68 - 73 14 47% 23 77% 

74 - 79 4 13% 27 90% 

80 - 85 2 7% 29 97% 

86 - 91 0 0% 29 97% 

92 - 97 1 3% 30 100% 

JUMLAH 30 100%     

 
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 

bentuk diagram histogram sebagai berikut: 
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Gambar 2. Grafik Histogram Data Kompetensi Belajar IPA dengan 

Pendekatan Pembelajaran PBL 

3. Deskripsi Data Kompetensi Belajar IPA Bagi Siswa dengan Minat 

Belajar Rendah 

Data penelitian menunjukkan bahwa: jumlah responden (N) = 30 siswa 

dengan skor tertinggi = 81 dan skor terendah = 58, mean ( ) = 69,43, median 

(Me) = 69, Trimmed-mean = 69,42 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi () = 6,45, Standar error of mean (SE) = 1,18, kwartil I (Q1) = 

65, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 65, kwartil 3 (Q3) = 74, 

yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 74. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A2B2 dan Grafik 

histogramnya: 

 

 

 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Data Kompetensi Belajar IPA Bagi Siswa 

dengan Minat Belajar Rendah 

 

Kelas Interval f f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 
58 - 61 3 10% 3 10% 

62 - 65 7 23% 10 33% 

66 - 69 9 30% 19 63% 

70 - 73 4 13% 23 77% 

74 - 77 5 17% 28 93% 

78 - 81 2 7% 30 100% 

JUMLAH 30 100%     
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 

bentuk diagram histogram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Histogram Data Kompetensi Belajar IPA Bagi Siswa 

dengan Minat Belajar Rendah 

 

4. Deskripsi Data Kompetensi Belajar IPA Bagi Siswa dengan Minat 

Belajar Tinggi 

Data penelitian menunjukkan bahwa: jumlah responden (N) = 30 siswa 

dengan skor tertinggi = 96 dan skor terendah = 62, mean ( ) = 79,80, median 

(Me) = 79, Trimmed-mean = 79,92 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi () = 10,78, Standar error of mean (SE) = 1,97, kwartil I (Q1) = 

73, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 73, kwartil 3 (Q3) = 92, 

yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 92. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A2B2 dan Grafik 

histogramnya: 
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Tabel 8. Distribusi Frekuensi Data Kompetensi Belajar IPA Bagi Siswa 

dengan Minat Belajar Tinggi 

 

Kelas Interval f f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 
62 - 67 4 13% 4 13% 
68 - 73 9 30% 13 43% 
74 - 79 2 7% 15 50% 
80 - 85 5 17% 20 67% 
86 - 91 2 7% 22 73% 
92 - 97 8 27% 30 100% 

JUMLAH 30 100%     

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 

bentuk diagram histogram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik Histogram Data Kompetensi Belajar IPA Bagi Siswa 

dengan Minat Belajar Tinggi 
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5. Deskripsi Data Kompetensi Belajar IPA dengan Pendekatan 

Pembelajaran Jigsaw dan memiliki Minat Belajar Rendah 

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 14 siswa 

dengan skor tertinggi = 81 dan skor terendah = 58, mean ( ) = 69,79, median 

(Me) = 71, Trimmed-mean = 69,83 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi () = 8,09, Standar error of mean (SE) = 2,16, kwartil I (Q1) = 

63,25, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 63,25, kwartil 3 (Q3) = 

77 yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 77. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A1 dan Grafik 

histogramnya: 

 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Data Kompetensi Belajar IPA dengan 

Pendekatan Pembelajaran Jigsaw dan memiliki Minat Belajar 

Rendah  

Kelas Interval f f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 
58 - 62 3 21% 3 21% 

63 - 67 2 14% 5 36% 

68 - 72 2 14% 7 50% 

73 - 77 5 36% 12 86% 

78 - 82 2 14% 14 100% 

JUMLAH 14 100%     
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 

bentuk diagram histogram sebagai berikut: 
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Gambar 5. Grafik Histogram Data Kompetensi Belajar IPA dengan 

Pendekatan Pembelajaran Jigsaw dan memiliki Minat Belajar 

Rendah 

 

6. Deskripsi Data Kompetensi Belajar IPA dengan Metode Pembelajaran 

Jigsaw dan memiliki Minat Belajar Tinggi 

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 16 siswa 

dengan skor tertinggi = 96 dan skor terendah = 69, mean ( ) = 85,69, median 

(Me) = 88, Trimmed-mean = 86,14 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi () = 8,98, Standar error of mean (SE) = 2,24, kwartil I (Q1) = 

78, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 78, kwartil 3 (Q3) = 92 yang 

artinya 25% dari responden memiliki skor > 92. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A2 dan Grafik 

histogramnya: 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Data Kompetensi Belajar IPA dengan Metode 

Pembelajaran Jigsaw dan memiliki Minat Belajar Tinggi 

Kelas Interval f f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 
69 - 74 3 19% 3 19% 

75 - 80 1 6% 4 25% 

81 - 86 3 19% 7 44% 

87 - 92 6 38% 13 81% 

93 - 98 3 19% 16 100% 

JUMLAH 16 100%     
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 

bentuk diagram histogram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik Histogram Data Kompetensi Belajar IPA dengan Metode 

Pembelajaran Jigsaw dan memiliki Minat Belajar Tinggi 

7. Deskripsi Data Kompetensi Belajar IPA dengan Metode Pembelajaran 

PBL dan memiliki Minat Belajar Rendah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 86

0
1

2
3

4
5

6
7

8

f

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 16 siswa 

dengan skor tertinggi = 77 dan skor terendah = 62, mean ( ) = 69,13, median 

(Me) = 69, Trimmed-mean = 69,07 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi () = 4,86, Standar error of mean (SE) = 1,21, kwartil I (Q1) = 

65, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 65, kwartil 3 (Q3) = 72 yang 

artinya 25% dari responden memiliki skor > 72. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel B1 dan Grafik 

histogramnya: 

 

 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Data Kompetensi Belajar IPA dengan Metode 

Pembelajaran PBL dan memiliki Minat Belajar Rendah 

Kelas Interval f f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 
62 - 64 2 13% 2 13% 

65 - 67 3 19% 5 31% 

68 - 70 7 44% 12 75% 

71 - 73 1 6% 13 81% 

74 - 77 3 19% 16 100% 

JUMLAH 16 100%     

 
 
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 

bentuk diagram histogram sebagai berikut: 
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Gambar 7. Grafik Histogram Data Kompetensi Belajar IPA dengan Metode 

Pembelajaran PBL dan memiliki Minat Belajar Rendah 

8. Deskripsi Data Kompetensi Belajar IPA dengan Metode Pembelajaran 

PBL dan memiliki Minat Belajar Tinggi 

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 14 siswa 

dengan skor tertinggi = 92 dan skor terendah = 62, mean ( ) = 73,07, median 

(Me) = 73, Trimmed-mean = 72,42 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi () = 8,64, Standar error of mean (SE) = 2,31, kwartil I (Q1) = 

65, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 65, kwartil 3 (Q3) = 78 yang 

artinya 25% dari responden memiliki skor > 78. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A1B1 dan Grafik 

histogramnya: 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Data Kompetensi Belajar IPA dengan Metode 

Pembelajaran PBL dan memiliki Minat Belajar Tinggi 

Kelas Interval f f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 
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62 - 68 4 29% 4 29% 

69 - 75 6 43% 10 71% 

76 - 82 2 14% 12 86% 

83 - 89 1 7% 13 93% 

90 - 96 1 7% 14 100% 

JUMLAH 14 100%     

 
 
 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 

bentuk diagram histogram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik Histogram Data Kompetensi Belajar IPA dengan Metode 

Pembelajaran PBL dan memiliki Minat Belajar Tinggi 

B. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Sebelum data penelitian dianalisis, ada beberapa asumsi yang harus 

terpenuhi untuk dapat diteruskan dalam pengujian hipotesis. Uji Peryaratan dalam 

analisis ini adalah sebagai berikut: 
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1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan uji Chi Square. Uji dilakukan terhadap data Kompetensi 

Belajar IPA. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui hasil seperti yang 

terlihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 13. Uji Normalitas dengan Chi-Square 

Metode ²hitung ²tabel Keterangan 

Chi Square 14,745  9,49 Tidak Normal 
Lampiran 4.  

Dari hasil di atas dapat diketahui ²h < ²t, maka dapat kita lihat bahwa data 

terdistribusi tidak normal. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas variansi yang digunakan adalah dengan menggunakan 

uji Dari hasil uji Homogenitas Variansi diperoleh ²hitung = 6,012, hasil ini 

kemudian dikonsultasikan dengan tabel ² dengan taraf signifikansi 0.05 dan dk = 

3 diperoleh hasil 7,84, karena ²hitung >  ²tabel berarti bahwa variansi tidak 

homogen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varians keempat kelompok 

sampel tersebut homogen. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4. 

Tabel 14. Uji Homogenitas Variansi 
 

Analisis Fhitung Ftabel Keterangan 
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Uji Bartlett 6,012 7,84 Homogen 
 

 

Walaupun syarat uji normalitas tidak terpenuhi dan uji homogenitas 

variansi terpenuhi, tidak berarti analisis variansi tidak dapat diteruskan untuk 

dipergunakan sebagai alat analisis data dengan pandangan sebagai berikut : 

Welkowitz, Ewen & Cohen (1982 : 251) menyatakan bahwa penggunaan anova 

sebaiknya memenuhi persyaratan antara lain : 

1. Observasi masing-masing kelompok adalah independen 

2. Setiap kelompok (perlakuan) memiliki variansi yang sama (homogen) 

3. Populasi berdistribusi tidak normal, namun demikian analisis ini tetap tegar 

(robust) dan akan memberikan hasil yang akurat meskipun variansi yang 

dimaksud tidak homogen dan bahkan populasinya tidak berdistribusi normal. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang 

dirumuskan dapat teruji  kebenarannya atau tidak terbukti. Maka untuk pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik ANAVA dua jalan. 

Untuk pengujian hasil analisis data yang diperoleh dari hasil perhitungan 

dengan menggunakan uji Analisis Variansi twoway, maka hipotesis yang telah 

dirumuskan dapat terjawab dalam table sebagai berikut : 
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Tabel 15. Hasil Uji Analisis Variansi  Two Way 

 
Sumber Variasi JK db MK Fo Ft 

X1 (Metode) 

X2 (Minat) 

X1*X2 (Interaksi) 

Dalam (e) 

658,09 

1.470,75 

533,61 

3.384,47 

1 

1 

1 

56 

658,09 

1.470,75 

533,61 

60,44 

10,89 

24,34 

8,83 

4,02 

4,02 

4,02 

Total 6.188,18 59    

Sumber : Lampiran 5.2. 
 
Berdasarkan table di atas dapat di interpretasikan hasil sebagai berikut : 

 

a. Perbedaan Pengaruh Metode Pembelajaran Jigsaw  dan Pembelajaran 

PBL Terhadap Penguasaan Kompetensi Belajar IPA 

Untuk menguji Hipotesis yang menyatakan Terdapat perbedaan pengaruh 

yang signifikan dalam metode pembelajaran jigsaw terhadap pencapaian 

kompetensi belajar IPA. Digunakan analisis variansi Two Way. Berdasarkan hasil 

perhitungan analisis variansi dua jalan, diperoleh Fobservasi = 10,89 (Lampiran 5.2.). 

Hasil perhitungan ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel F dengan Dk pembilang 

= 1 dan Dkpenyebut = 56, dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh F tabel = 4,02, karena 

F observasi > F tabel atau 10,89 > 4,02, sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan 

pengaruh yang signifikan dalam metode pembelajaran jigsaw terhadap pencapaian 

kompetensi belajar IPA.   
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b. Perbedaan Pengaruh Minat Belajar Tinggi dan Rendah Siswa Terhadap 

Penguasaan Kompetensi Belajar IPA 

Untuk menguji Hipotesis yang menyatakan Terdapat perbedaan pengaruh 

yang signifikan minat belajar siswa terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA 

digunakan analisis variansi Two Way. Berdasarkan hasil perhitungan analisis 

variansi dua jalan, diperoleh Fobservasi = 24,34 (Lampiran 5.2.). Hasil perhitungan 

ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel F dengan Dk pembilang = 1 dan Dkpenyebut 

= 56, dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh F tabel = 4,02, karena F observasi > F tabel 

atau 24,34 > 4,02, sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan perbedaan 

pengaruh yang signifikan minat belajar siswa terhadap pencapaian kompetensi 

belajar IPA. 

 

c. Interaksi Pengaruh Antara Metode Pembelajaran  Dan Minat Belajar 

Siswa Terhadap Penguasaan Kompetensi Belajar IPA 

Untuk menguji Hipotesis yang menyatakan Terdapat interaksi pengaruh 

yang signifikan penggunaan metode pembelajaran dan minat belajar siswa 

terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA, digunakan analisis variansi two Way 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi dua jalan, diperoleh Fobservasi  = 

8,38 (Lampiran 5.2.). Hasil perhitungan ini kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel F dengan Dk pembilang = 1 dan Dkpenyebut = 56, dan taraf signifikansi 0,05 

diperoleh F tabel = 4,04, karena F observasi > F tabel atau 8,38 > 4,02, sehingga dapat 

dikatakan ada interaksi pengaruh yang signifikan penggunaan metode 
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pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap pencapaian kompetensi belajar 

IPA. 

D. Rangkuman Pengujian Hipotesis 

Dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel maka dapat diketahui 

keputusan ditolak atau diterimanya hipotesis nihil. Untuk itu secara keseluruhan 

dapat dilihat rangkuman dari hasil uji statistik secara uji F seperti yang tampak 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 16. Tabel Kesimpulan Hasil Penelitian 

No. Hipotesis Nihil Fhitung Ftabel Kesimpulan 
pada =0,05 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 

Tidak terdapat perbedaan 
pengaruh dalam metode 
pembelajaran jigsaw terhadap 
pencapaian kompetensi 
belajar IPA. 
 
Tidak Terdapat pengaruh 
minat belajar siswa terhadap 
pencapaian kompetensi 
belajar IPA 
 
Tidak Terdapat interaksi 
pengaruh penggunaan metode 
pembelajaran dan minat 
belajar siswa terhadap 
pencapaian kompetensi 
belajar IPA 
 

10,89 
 
 
 
 
 

24,34 
 
 
 
 

8,38 
 

4,02 
 
 
 
 
 

4,02 
 
 
 
 

4,02 
 
 

Ditolak 
 
 
 
 
 

Ditolak 
 
 
 
 
 
 
 

Ditolak 
 

 

Sumber: Lampiran 5.3.6.3 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dapat diketahui adanya 

interaksi pengaruh antara metode pembelajaran  dan minat belajar siswa terhadap 

penguasaan kompetensi belajar IPA, selanjutnya dilakukan analisis lanjut dengan 

menggunakan uji Scheffe untuk mengetahui sejauhmana perbedaan interaksi 
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masing-masing perlakuan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada 

lampiran 5.4,  dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan mean kompetensi belajar IPA  dengan penerapan 

pembelajaran jigsaw antara siswa yang memiliki minat belajar rendah dengan  

tinggi. (31,240 > 4,02) 

2. Tidak terdapat perbedaan mean kompetensi belajar IPA  bagi siswa yang 

memiliki minat belajar rendah antara penerapan pembelajaran jigsaw dengan 

pembelajaran PBL. (0,054 < 4,02) 

3. Tidak terdapat perbedaan mean kompetensi belajar IPA  siswa antara 

penerapan pembelajaran jigsaw dan memiliki minat belajar rendah dengan 

penerapan pembelajaran PBL dan memiliki minat belajar tinggi. (1,250 < 

4,02) 

4. Terdapat perbedaan mean kompetensi belajar IPA  siswa antara penerapan 

pembelajaran jigsaw dan memiliki minat belajar tinggi dengan penerapan 

pembelajaran PBL dan memiliki minat belajar rendah. (36,311 > 4,02) 

5. Terdapat perbedaan mean kompetensi belajar IPA  siswa antara penerapan 

pembelajaran jigsaw dan memiliki minat belajar tinggi dengan penerapan 

pembelajaran PBL dan memiliki minat belajar tinggi.  (19,664 > 4,02). 

6. Tidak terdapat perbedaan mean kompetensi belajar IPA  dengan penerapan 

pembelajaran PBL antara siswa yang memiliki minat belajar tinggi dengan  

rendah. (1,924 < 4,02). 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 95

E. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang disusun secara sistematik 

yang dapat digunakan atau dipilih oleh guru/dosen untuk menyajikan materi 

pelajaran dan mengatur keefektifan siswa/mahasiswa dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru sangat 

beragam diantaranya adalah metode pembelajaran cooperative learning jigsaw 

dan metode Probelm based Learning (PBL). 

 

1. Perbedaan Pengaruh yang Signifikan antara Siswa yang Diberi Pelajaran 

dengan Menerapkan Metode Cooperative Learning Model Jigsaw dengan 

Metode Problem Based Learning (PBL ) Terhadap Penguasaan Kompetensi 

Belajar IPA 

Metode pembelajaran jigsaw adalah salah satu bentuk belajar kooperatif 

yang pada hakekatnya melibatkan tugas yang memungkinkan siswa saling 

membantu dan mendukung satu sama lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas 

tersebut. Dalam model pembelajaran ini siswa akan memiliki persepsi bahwa 

mereka mempunyai tujuan yang sama, mempunyai tanggung jawab dalam materi 

yang dihadapi, saling membagi tugas dan tanggung jawab yang sama besarnya 

dalam kelompok, belajar kepemimpinan sementara mereka 

mempertanggungjawabkan secara individu materi yang dibahas dalam kelompok. 

Langkah-langkah dalam menggunakan model pembelajaran Jigsaw dalam proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 1) semua siswa dalam kelas dibagi dalam 

kelompok-kelompok dengan anggota sekitar 5 siswa; 2) setiap kelompok diberi 
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lembar kegiatan berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan jumlah 

anggota kelompoknya, sehingga setiap anggota kelompok berusaha menjawab 

satu pertanyaan dan memahaminya betul; 3) anggota kelompok yang sudah bisa 

menjawab dan memahami, menjelaskan kepada anggota lain dalam satu kelompok 

yang sama; 4) dirumuskan hasil-hasil pemahaman setiap anggota kelompok dalam 

bentuk kesimpulan bersama; 5) guru membimbing diskusi kelompok dan diskusi 

kelas untuk mendapatkan kesimpulan akhir; 6) diberikan tes kooperatif sebagai 

ulangan harian (Kagan, 1985 : 71;  Arends, 1997 : 139). 

Metode Problem Based Learning  (PBL) merupakan rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang 

dihadapi secara ilmiah. Ada tiga ciri utama pembelajaran Problem Based 

Learning, yaitu (1)  pembelajaran PBL menuntut siswa secara aktif terlibat 

berkomunikasi, mengembangkan daya fikir, mencari dan mengolah data serta 

menyusun kesimpulan  bukan hanya sekedar mendengarkan, mencatat, atau 

menghafal materi pembelajaran, (2) Akivitas pembelajaran diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah, tanpa masalah pembelajaran tidak akan terjadi, (3) 

Pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan berfikir ilmiah yang dilakukan 

secara sistematis dan empiris (Wina Sanjaya, 2006: 212 ). Langkah-langkah 

dalam penggunaan metode PBL adalah (1) orientasi pembelajaran menuju 

kesadaran adanya masalah, (2) merumuskan masalah, (3) merumuskan hipotesis, 

(4) pengumpulan data, (5) menguji hipotesis, (6) penyusunan laporan hasil (Anita 

Lie, 2002 : 77). 
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2. Pengaruh yang Signifikan antara Siswa yang Mempunyai Minat Belajar 

Tinggi dengan Siswa yang Mempunyai Minat Belajar Rendah Terhadap 

Penguasaan Kompetensi Belajar IPA 

Selain metode pembelajaran, tidak kalah pentingnya adalah minat belajar 

siswa. Minat dapat diartikan sebagai suatu perasaan suka atau ketertarikan 

terhadap suatu bidang tertentu (Winkel, 1991 : 88). Seseorang yang memilki 

minat terhadap sesuatu hal, maka akan memiki ketertarikan yang kuat pada obyek 

tersebut, memiliki respon terhadap obyek tersebut  dan memiliki rasa 

keingintahuan yang kuat terhadap obyek tersebut. Seseorang yang memiliki minat 

terhadap sesuatu dia akan memiliki kesadaran, kemauan,kesenangan dan perhatian 

yang kuat yang ditunjukan kepada sesuatu atau sekumpulan obyek. Seorang siswa 

yang berminat terhadap suatu mata pelajaran tertentu akan selalu berusaha untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar dan dapat mempelajari mata pelajaran 

tersebut secara sungguh sungguh tanpa ada yang menyuruh dengan rasa senang 

(Kartini Kartono, 1985 :78- 105). 

Demikian halnya dengan siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi 

akan merasa tertarik dan melakukan berbagai kegiatan atau usaha yang berkaitan 

dengan hal tersebut dan ditandai rasa senang. Dengan adanya rasa senang atau 

menyukai akan menggunakan apa saja yang dimiliki untuk melakukan atau 

melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan sesuatu yang disenangi tersebut. 

jadi dengan adanya minat belajar yang tinggi tentunya akan meningkatkan prestasi 

belajar siswa.  
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Kompetensi belajar IPA merupakan kemampuan minimal yang harus 

dimiliki oleh peserta didik dalam mata pelajaran sains. Dimana mata pelajaran 

sains mencakup pengetahuan tentang Biologi, Fisika, Kimia dan Ilmu Antariksa. 

Kompetensi belajar IPA sangat ditentukan oleh kegiatan pembelajarannya. 

Kegiatan pembelajaran ini dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah metode 

dalam pembelajaran dan minat belajar siswa. Guru harus mampu memilih metode 

pembelajaran yang paling efektif dan mampu menempatkan siswa sebagai subyek 

didik dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran IPA, kompetensi dasar siswa 

akan lebih baik jika digunakan metode jigsaw dibandingkan dengan metode PBL. 

Hal tersebut karena dalam metode pembelajaran jigsaw, setiap siswa tidak hanya 

dituntut untuk mempelajari sutau kompetensi tertentu, tetapi harus mampu 

menerangakan dan menjelasakan kompetensi tersebut kepada temanya dalam satu 

kelompok, sehingga materi pembelajaran yang dipelajari akan lebih mudah 

diterima, diingat dan dipahami secara mendalam. Terlebih lagi apabila didukung 

dengan minat belajar yang tinggi, maka siswa tersebut akan selalu bersemangat 

dan aktif dalam melalukan kegiatan belajar sehingga saemua kompetensi dalam 

mata pelajaran IPA dapat dikuasai dengan optimal. 
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3. Interaksi Pengaruh Metode Pembelajaran (Cooperative Learning Model 

Jigsaw dengan Problem Based Learning (PBL) ) dan Minat Belajar Siswa 

Terhadap Penguasaan Kompetensi Belajar IPA 

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari kedua metode tersebut, 

metode jigsaw lebih efektif dibandingkan dengan metode PBL jika diterapkan 

dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Hal ini dapat dijunjukan dari rata-rata 

hasil belajar jika digunakan metode jigsaw adalah 78,267 dan jika digunakan 

metode PBL adalah 70,967. Metode jigsaw lebih efektif karena dalam metode ini 

menekankan pada penguasaan materi pelajaran, dimana siswa selain harus 

menjawab permasalahan pada salah satu kompetensi dia juga harus mengajarkan 

konsep dari kompetensi tersebut kepada anggota kelompoknya secara bergantian 

kemudian diambil kesimpulan bersama untuk masing-msaing kompetensi 

tersebut, sehingga materi materi pelajaran bukan hanya sebagai hafalan saja tetapi 

menjadi suatu penguasaan konsep yang lenih bermakna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan penggunaan metode 

pembelajaran jigsaw dan PBL terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA. 

Berdasarkan hasil analisis dan data dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

pembelajaran jigsaw terbukti memberikan pengaruh yang lebih baik daripada 

penggunaan metode pembelajaran PBL terhadap pencapaian kompetensi belajar 

IPA, maka hipotesis pertama yang berbunyi terdapat perbedaan pengaruh 

penggunaan metode pembelajaran jigsaw dan metode pembelajaran PBL terhadap 

pencapaian kompetensi belajar IPA dapat diterima. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara siswa yang memiliki minat 

tinggi dengan siswa yang memiliki minat belajar rendah terhadap pencapaian 

kompetensi belajar IPA. Berdasarkan hasil analisis dan data dapat disimpulkan 

bahwa siswa dengan minat belajar tinggi terbukti memberikan pengaruh yang 

lebih baik dalam pencapaian kompetensi belajar IPA daripada kompetensi belajar 

IPA siswa dengan minat belajar rendah, maka hipotesis kedua yang berbunyi 

terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar siswa terhadap pencapaian 

kompetensi belajar IPA dapat diterima. 

3.  Terdapat interaksi pengaruh yang signifikan penggunaan metode pembelajaran 

dan minat belajar siswa terhadap pencapaian kompetensi belajar IPA. Berdasarkan 
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hasil analisis dan data dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi pengaruh antara 

siswa dengan penggunaan metode pembelajaran jigsaw maupun PBL dan minat 

belajar siswa baik yang berminat tinggi maupun rendah terhadap pencapaian 

kompetensi belajar IPA, hipotesis ketiga yang berbunyi terdapat interaksi 

pengaruh penggunaan metode pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap 

pencapaian kompetensi belajar IPA dapat diterima. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa penguasaan kompetensi belajar 

IPA siswa akan dapat ditingkatkan dengan penerapan metode jigsaw dengan 

didukung oleh minat belajar yang tinggi dari siswa.  

Model Pembelajaran adalah mengarahkan untuk membangun 

kemampuan berfikir dan menguasai materi pelajaran, sebab pengetahuan itu 

sumbernya dari luar diri, seperti informasi, ide atau gagasan, ketrampilan, pola 

berpikir, tidak diperoleh dengan cara transfer dari orang lain, tetapi dibentuk dan 

dibangun oleh individu itu sendiri. Kesalahan memilih strategi dalam 

pembelajaran akan berdampak pada rendah dan kurang berkembangnya proses 

pembelajaran yang dilaksanakan.  

Oleh karena itu seorang guru sangat perlu memiliki kemampuan dalam 

menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi, serta menyelesaikan berbagai 

masalah tentang pembelajaran yang muncul pada proses belajar mengajar, maka 

diharapkan dapat mengembangkan berbagai macam model pembelajaran di kelas 

sesuai karakteristik peserta didik yang berorientasi terhadap siswa aktif (student-
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centred learning) dan menciptakan kemandirian siswa. Ada beberapa metode 

pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam kegiatan belajar mengajar 

diantaranya adalah dengan metode jigsaw dan PBL. Dalam penelitian ini guru 

menerapkan dua metode untuk mengetahui metode yang lebih baik untuk 

diterapkan  dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat meningkatkan 

penguasaan kompetensi siswa.  

Dalam penelitian ini penulis mencoba bereksperimen dengan 

menerapkan pembelajaran jigsaw dan pembelajaran PBL dalam pembelajaran. 

Dalam penerapan model pembelajaran Jigsaw siswa selain aktif mempelajari 

materi pelajaran secara mandiri, siswa juga dituntut untuk mampu menerangkan 

hasil belajarnya kepada siswa yang lain dan secara berkompok dituntut untuk 

mampu mempresentasikan semua materi yang telah mereka pelajari. Metode  

pembelajaran Jigsaw juga di desain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab 

siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa 

tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap 

memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompok yang lain. 

Selain metode pembelajaran tak kalah pentingnya unsur keberhasilan 

siswa dalam penguasaan kompetensi adalah minat belajar siswa. Ada tiga aspek 

yang berkaitan dengan minat belajar siswa yaitu 1). Ketertarikan terhadap obyek 

tertentu, memiliki rasa ingin tahu, dengan adanya rasa ingin tahu ini akan 

mendorong siswa untuk mengetahui atau mempelajari lebih jauh pengetahuan 

yang didapatnya serta memahaminya apa dan bagaimana tentang pengetahuan 

yang didapatnya itu, 2). Respon terhadap suatu obyek tertentu, dan 3). Keinginan 
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terhadap sesuatu. Siswa yang memiliki ciri-ciri tersebut dapat dipastikan akan 

memiliki minat yang tinggi, dan hal ini akan menjadikan siswa dapat 

mengambangkan dirinya baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotoriknya 

menjadi lebih baik dan tentunya penguasaan kompetensi dasarnyapun akan dapat 

ditingkatkan secara optimal.  

Dari uraian tersebut diatas jelas sekali bahwa dengan penerapan 

pembelaaran akan dapat menumbuhkan minat belajar siswa yang tinggi sehingga 

hal ini akan dapat meningkatkan penguasaan kompetensi belajar IPA. 

 

C.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka 

dapatlah penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

a. Untuk dapat meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran yang 

disampaikan sebaiknya guru dapat menerapkan beberapa metode 

pembelajaran yang akan digunakan dalam penyampaian materi pelajaran, 

yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik siswa dan juga tingkat 

kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. 

b. Model pembelajaran klasikal yang selama ini banyak digunakan oleh guru 

dalam penyampaian materi pelajaran sedapat mungkin harus dikolaborasi 

dengan metode pendekatan pembelajaran yang lain, mengingat model ini 

terpusat pada guru, hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan 

metode Jigsaw akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa secara 
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optimal karena dengan metode ini yang bersifat student-centred learning, 

siswa akan aktif dalam pembelajaran sehingga materi pelajaran bukannya 

sebagi sebuah hafalan tetapi dapat dikusai secara mendalam sebagai 

sebuah konsep.   

c. Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif hendaknya guru juga 

aktif dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa karena 

bukan tidak mungkin siswa akan mengalami kesulitaan dalam 

pemahaman tentang metode yang diberikan, mengingat hal ini merupakan 

suatu hal yang baru yang diterima oleh siswa 

2. Bagi Siswa 

a. Hendaknya selalu aktif dalam segala kegiatan pembelajaran, aktif disini 

dalam arti berani untuk mengeluarkan pendapat, serta ide-ide yang 

dimiliki dan juga bertanya bila mendapat kesulitan. 

b. Dengan penerapan model jigsaw diharapkan siswa akan dapat 

menumbuhkan minat yang tinggi dalam pembelajaran, karena dengan 

model ini dimana siswa dilatih untuk belajar secara berkelompok untuk 

membahas suatu masalah yang diberikan, sehingga dihaapkan akan 

mampu menghasilkan suatu konsep belajar yang sesuai dengan pribadi 

masing-masing siswa. 

3. Bagi Sekolah 

a. Profesionalitas guru sangat dituntut untuk dapat mengembangkan 

teknologi pendidikan, karena itu hendaknya guru dapat mengambangkan 

diri dengan mengikuti pelatihan atau seminar tentang pembelajaran dan 
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juga membuka pikiran untuk dapat mengembangkan metode yang sesuai 

dengan pelajaran yang disampaikan. Sehubungan dengan hal ini dukungan 

daripihak sekolah sangatlah dibutuhkan karena karena suatu metode 

pendekatan juga membutuhkan fasilitas pendukung, karena itu alangkah 

baiknya pihak sekolah juga mengimbangi denmgan fasilitas yang 

dibutuhkan guru untuk mengembangkan metode pembelajaran. 
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