
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kelestarian dan kemajuan 

bangsa.  Pendidikan di Indonesia terus diusahakan agar lebih maju dan 

bermutu.  Upaya peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan antara lain 

dengan mengusahakan penyempurnaan proses belajar mengajar.  Proses 

belajar mengajar meliputi seluruh aktivitas yang menyangkut pemberian 

materi pelajaran agar siswa memperoleh kecakapan dan pengetahuan 

bermanfaaat.  Peningkatan mutu dan penyempurnaan proses belajar mengajar 

bertujuan agar siswa memperoleh prestasi belajar yang lebih baik (Feriyati, 

2008: 3). 

 

Pada kenyataannya bahwa proses pembelajaran di Indonesia masih belum 

optimal.  Hal ini terungkap dalam hasil Programme for International Student 

Assesment (PISA). Hasil studi PISA tahun 2009 menyatakan peringkat 

Indonesia untuk IPA hanya menduduki rangking 61 dari 65 negara dengan 

rata-rata skor 371, sementara rata-rata skor internasional pada saat itu adalah 

496 (Wardhani dan Rumiati, 2011: 1).  Hal ini menunjukkan prestasi 

pendidikan Indonesia berada di bawah rata-rata skor internasional yaitu 500 

dan berada jauh di bawah negara tetangga lainnya seperti Thailand, Malaysia 
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dan Singapura (Lince, 2012: 1).  Berdasarkan informasi PISA terlihat bahwa 

kualitas proses pembelajaran yang dilakukan di Indonesia kurang optimal  

sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa.  Rendahnya hasil 

belajar siswa disebabkan karena proses pembelajaran masih didominasi oleh 

guru. 

 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru SMA Negeri 1 Kedondong 

mengenai pembelajaran biologi terutama pada materi sistem pencernaan 

menyatakan bahwa hasil belajar pada materi pokok sistem pencernaan siswa 

kelas XI IPA diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa masih rendah yaitu 

63.  Nilai tersebut belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan sekolah yaitu 70.  Rendahnya nilai rata-rata pelajaran Biologi 

di SMA tersebut karena guru masih mengajar secara konvensional yaitu 

menggunakan metode ceramah belum menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw maupun NHT.  Aktivitas siswa pada proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah hanya duduk, diam, 

mendengarkan dan mengerjakan tugas dari guru.  Siswa tidak banyak terlibat 

baik dari segi berpikir maupun bertindak, siswa hanya menerima informasi 

yang telah diberikan oleh guru akibatnya siswa tidak dapat mengembangkan 

pengetahuannya secara mandiri sehingga hasil belajar siswa menjadi kurang 

optimal.  

 

Model pembelajaran yang dianggap dapat mengatasi masalah tersebut salah 

satunya dengan menggunakan model  pembelajaran  kooperatif.  Banyak 
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pilihan model kooperatif yang dapat digunakan pada saat ini diantaranya tipe 

Jigsaw dan NHT.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memacu siswa meningkatkan rasa 

tanggung jawab siswa, siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan 

tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengerjakan materi tersebut 

pada anggota kelompoknya yang lain sehingga pengetahuannya jadi 

bertambah, menerima keragaman dan menjalin hubungan sosial yang baik 

dalam hubungan dengan belajar, meningkatkan berkerja sama secara 

kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan (Silberman, 2009: 180). 

Sedangkan model pembelajaran NHT membantu siswa berinteraksi baik antar 

siswa, bertanggung jawab, meningkatkan semangat kerjasama, meningkatkan 

sikap positif positif terhadap pelajaran (Lie, 2004: 59). 

 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif memberikan dampak yang positif bagi siswa terutama bagi yang 

memiliki hasil belajar yang rendah.  Hal ini sesuai dengan penelitian 

pembelajaran kooperatif  yang telah dilakukan Riad (2005: 34) menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2010: 50) 

menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa.  Mengacu pada kedua hasil penelitian 

tersebut, peneliti yakin bahwa kedua tipe model pembelajaran kooperatif  

tersebut apabila diterapkan pada siswa yang sebelumnya masih menggunakan 

pembelajaran yang bersifat konvensional akan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  Akan tetapi dari kedua tipe pembelajaran kooperatif  tersebut 
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belum diketahui manakah yang cocok apabila diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMA Negeri 1 Kedondong demi tercapainya hasil belajar  yang 

diinginkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perbandingan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw dan NHT terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Pokok Sistem 

Pencernaan.  (Kuasi Eksperimental pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 

Kedondong Kabupaten Pesawaran Semester Genap Tahun  Pelajaran 

2013/2014)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manakah rata-rata hasil belajar siswa  yang lebih tinggi antara pembelajaran 

yang menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw dengan NHT pada materi 

pokok sistem pencernaan? 

2. Manakah rata-rata aktivitas siswa yang lebih tinggi antara pembelajaran 

yang menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw dengan NHT pada materi 

pokok sistem pencernaan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rata-rata. 

1. Hasil belajar siswa yang lebih tinggi antara pembelajaran model kooperatif 

tipe Jigsaw dengan NHT pada materi pokok sistem pencernaan. 

2. Aktivitas siswa yang lebih tinggi antara pembelajaran yang menggunakan 

model kooperatif tipe Jigsaw dengan NHT pada materi  pokok sistem 

pencernaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi. 

 

1. Peneliti, yaitu memberikan wawasan serta pengalaman baru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif  tipe Jigsaw dan NHT. 

2. Guru, yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

tipe NHT diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi pokok sistem 

pencernaan. 

3. Siswa, yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

tipe NHT diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang 

berkesan bagi siswa, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas siswa khususnya pada materi pokok sistem pencernaan. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang dibahas 

maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dilaksanakan dengan membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok diberi materi yang 

berbeda untuk dipahami (tim asal), anggota dari kelompok yang berbeda 

dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi (tim ahli), siswa itu 

kembali ke tim asal untuk menjelaskan kepada anggota kelompok, 

presentasi masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil diskusi agar 

guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah 

didiskusikan. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah strategi pembelajaran 

yang dilaksanakan melalui tahap pembentukan kelompok, penomoran 

anggota kelompok, pembagian bacaan tentang materi, diskusi, memanggil 

nomor anggota atau pemberian jawaban hasil diskusi dan memberi 

kesimpulan. 

3. Aktivitas belajar siswa yang diamati selama proses pembelajaran dalam 

penelitian ini meliputi: 1) bekerjasama dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas kelompok; 2) mengemukakan pendapat; 3) 

mempresentasikan hasil diskusi.  

4. Hasil belajar pada aspek kognitif yang diukur berdasarkan nilai yang 

diperoleh dari pretes, postes dan N-gain pada materi sistem pencernaan.  
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1. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA1 (sebagai kelas 

eksperimen Jigsaw) dan kelas XI  IPA2 (sebagai kelas eksperimen NHT)  

2. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem 

pencernaan dengan KD 3.3 yaitu “menjelaskan keterkaitan antara struktur, 

fungsi dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem 

pencernaan makanan pada manusia dan hewan (misalnya ruminansia)”. 

 

F. Kerangka Pikir 

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi pendidikan di Indonesia saat 

ini adalah berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang 

dipandang masih belum efektif karena guru masih menggunakan metode 

ceramah sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa yang rendah, untuk 

meningkatkan hasil belajar maka guru harus merubah metode ceramah yang 

telah dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif karena 

dengan pembelajaran kooperatif dapat menumbuh rasa saling membutuhkan, 

hormat menghormati, dan tanggung jawab bersama mengenai tugas-tugas 

yang diberikan kepada kelompok.  Saat ini berbagai macam model 

pembelajaran kooperatif digunakan sebagai acuhan pembelajaran kelas untuk 

merangsang aktivitas siswa dalam mengembangkan pengetahuan untuk 

meningkatkan hasil belajar adalah model Jigsaw dan NHT.  

 

 Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat melatih siswa untuk aktif 

dalam mencari informasi, mendorong tumbuhnya kesadaran individu, 

kerjasama antar siswa dan rasa saling ketergantungan positif antar anggota 

kelompok.  Adanya tanggung jawab mengajarkan materi kepada anggota 
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kelompok lain dapat meningkatkan dorongan dan kebutuhan belajar serta 

melatih rasa percaya diri siswa.  Melalui pembelajaran kooperatif Jigsaw 

ketekunan siswa untuk mengerjakan tugas dapat ditingkatkan, karena siswa 

harus melaksanakan tugas membaca agar dapat mengajarkan materi kepada 

anggota kelompok sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas belajar siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT sangat baik untuk meningkatkan 

tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok, melatih siswa untuk 

saling berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat serta berbicara dengan 

penuh perhitungan sehingga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

Penelitian ini mengenai hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dengan NHT.  Untuk memperjelas faktor-faktor yang 

diteliti maka faktor tersebut dibedakan dalam bentuk variabel.  Variabel 

bebasnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw (X1) dan NHT 

(X2), sedangkan variabel terikat (Y) adalah hasil belajar siswa. 

Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat digambarkan dengan diagram 

berikut ini: 

 

 

Keterangan:  Tipe teoritis variabel bebas perbandingan model pembelajaran  

                      koperatif tipe Jigsaw (X1) dan model pembelajaran kooperatif  

                      tipe NHT (X2) terhadap variabel terikat (Y) hasil belajar siswa. 
 
Gambar 1.  Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

X1 

X2 

Y 
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 Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. H0 : rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran  

kooperatif tipe Jigsaw sama dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

H1: rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw lebih tinggi dari siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


