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Pendahuluan  

Memasuki abad ke-21, sistem pendidikan nasional 

menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam 

menyiapkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu 

bersaing diera global.Upaya yang tepat untuk 

menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang 

berkualitas dan satunya-satunya wadah yang dapat 

dipandang sebagai alat untuk membangun sumber daya 

manusia yang bermutu tinggi adalah pendidikan. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 

pemerintah telah menyelenggarakan perbaikan-

perbaikan peningkatan mutu pendidikan pada setiap 
jenjang pendidikan. Menuurut Khabibah dalam Trianto 

(2009:5), bahwa pendidikan yang baik adalah 

pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para 

siswanya untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk 

meyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya pelajaran 

biologi  berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sitematis sehingga IPA bukan hanya 
penguasan kumpulan berupa fakta-fakta, konsep-kon-

sep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses berfikir. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelejari 

diri sendiri dan alam sekitarnya. 

Berdasarkan informasi guru dari bidang studi 

biologi SMP Muhammadiyah 3 Mlati diketahui bahwa 

proses pembelaran biologi disekolah cenderung berpu-

sat pada guru. Hal ini disebabkan dominannya model 

pembelajaran konvensional. Meskipun demikian, guru 

lebih suka menerapkan pembelajaran tersebut, sebab 
tidak memerlukan alat dan bahan praktik, serta waktu 

yang banyak, cukup dengan menjelaskan konsep-konsep 

yang ada pada buku ajar atau referensi lain. Padahal hal 

tersebut kurang menguntungkan siswa dalam mema-

hami konsep, yang pada akhirnya menimbulkan kurang 

minat belajar dan kejenuhan pada siswa.Sehingga 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa terutama 

pada ranah kognitif. 

Kata kunci: Model Pembelajaran Tipe Jigsaw, Model Pembelajaran Think Pair Share 

(TPS),Efektivitas. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar ranah kognitif C1-C3 siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan siswa yang menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share, untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih efektif 
atau tidak dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experiment) yang dilaksanakan pada siswa 
kelas VIII semester genap.Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII, sejumlah tiga kelas. Sampel 
penelitian ditentukan teknik simple  random sampling yang terdiri dari dua kelas. Satu kelas dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dan satu kelas menggunakanmodel pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share.Pengumpulan data menggunakan teknik tes untuk prestasi belajar.Uji hipotesis penelitian 
menggunakan uji t dengan menggunakan program SPSS versi 16. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan prestasi belajar ranah kognitif C1-C3 antara 
siswa kelas VIII A yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan siswa kelas VIII B 
yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada materi sistem peredaran darah 
pada manusia. Prestasi belajar (kognitif C1-C3) siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw lebih efektif dibandingkan dengan prestasi belajar (kognitif C1-C3) siswa yang menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada materi sistem peredaran darah pada manusia.. 

Efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih besar 22,78%. 
 
 

Efektivitas Prestasi Belajar (Kognitif C1-C3) dari Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw  dengan Tipe Think Pair  Share 

(Tps) Siswa Kelas VII Materi Sistem Peredaran Darah Manusia 
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Model pembelajaran kooperatif mengacu pada 

model pembelajaran dimana siswa dibuat berkelompok 

untuk bekerja sama dalam kelompok dan saling mem-

bantu dalam belajar dan menyelesaikan permasalahan 

msuatu teori yang disajikan. Sehingga pembelajaran 

kooperatif efektivitas tergantung pada kelompok-kelom-

pok yang telah dibentuk. 

Pembelajaran kooperatif memiliki dampak positif 

untuk siswa yang rendah prestasi belajarnya.Hal terse-
but disebabkan model pembelajaran kooperatif meman-

faatkan kerjasama antar anggota kelompok.Siswa secara 

aktif berpartisipasi dalam kelompok kecil berbagi dan 

membantu temannya belajar dalam menghadapi kesuli-

tan belajar, dan secara bersamaan siswa mengembang-

kan sikap demokrasi dan ketrampilan berpikir logis. 

Model pembelajaran tipe Jigsaw dan tipe Think 

Pair Share (TPS) merupakan model pembelajaran yang 

termasuk pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning). Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep yang sulit jika mereka saling 
berdiskusi dengan temannya. Model pembelajaran tipe 

Jigsaw dan tipe TPS termasuk dalam student center 

dimana siswa yang lebih aktif sedangkan guru sebagai 

fasilitator dan evaluator dalam proses belajar mengajar. 

Dalam model pembelajaran tipe Jigsaw siswa akan 

berdiskusi secara berkelompok dan akan mendapat 

peran yang berbeda antar teman satu kelompok, 

sedangkan model pembelajaran tipe TPS siswa diminta 

menjawab permaslahan-permasalahan yang diberikan 

(think), kemudian siswa diperintahkan untuk 

berpasangan dan berdiskusi membahas permasalahan 
(pairing), kemudian siswa diminta kedepan kelas untuk 

mempresentasikan jawaban dan tanggapan dari 

permasalahan yang telah diberikan guru.  

Model pembelajaran kooperatif efektif untuk 

mengembangkan ketrampilan sosial peserta didik, 

model pembelajaran tipe Jigsaw dan tipe TPS 

merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi biologi yang mempelajari fakta-

fakta ilmiah serta berpijak pada pikiran logis, kritis, dan 

analisis. Materi biologi khususnya materi sistem 

peredaran darah pada manusia, memiliki karakteristik 
kompleks dan abstrak yaitu dengan berisi fakta-fakta 

adanya sel-sel (sel darah merah, sel darah putih, dan 

trombosit), jaringan dan organ peredaran darah (seperti 

jantung, pembuluh darah, dan lain-lain) serta 

mekanisme aliran darah yang sulit diamati secara 

langsung. Dengan demikian materi sistem pelajaran 

darah pada manusia cocok di ajarkan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan tipe 

TPS sehingga siswa secara bersana temannya 

memecahkan dan memahami materi dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik 

melakukan penelitian untuk mengetahui model 
pembelajaran kooperatif yang lebih efektif, dan memilih 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan Think 

Pair Share (TPS). 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

eksperimen semu (quasi exsperiment). Analisi data 

yang di gunakan menggunakan adalah uji perbedaan 

(gain score) antara nilai pretest dan posttest. Uji t ini 

selanjutnya digunakan untuk menentukan keefektivan 

prestasi belajar kognitif C1-C3. Kriteria pengujian 

adalah terima 𝐻0 jika 𝑡hitung ≤ 𝑡tabel , dengan derajat 

kebebasan (dk) = n1+n2-2 dan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan ini dibantu menggunakan program SPSS 

versi 16. 

Uji t berpasangan (paired samples t-test) digunakan 

untuk mengetahuiapakah terdapat perbedaan yang 

signifikan antara prestasi belajar ranah kognitif C1-C3 

siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dan siswa yang menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

pada kelas VIII materi sistem peredaran darah pada 
manusia. 

Uji hipotesis satu pihak digunakan untuk 

mengetahui prestasi belajar (kognitif C1-C3) siswa 

yang menggunakanmodel pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw lebih efektif atau tidak dibandingkan dengan 

prestasi belajar (kognitif C1-C3) siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share pada materi sistem peredaran darah 

pada manusia. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil nilai pre-test pada Tabel 1. baik 

kelas VIII A maupun kelas VIIIB didapatkan rata-rata 

nilai yang hampir sama sehingga dapat disimpulkam 

bahwa kemampuan atau prestasi belajar ranah kognitif 

C1-C3 awal siswa kedua kelas tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan. Sehingga kelas VIIIA diberi perlakuan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dan kelas VIIIB diberi perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran TPS. Setelah diberi 

perlakuan dan melakukan pembelajaran materi sistem 

peredaran darah pada manusia pada kelas VIII A 

maupun kelas VIII B diberikan post-test (test prestasi 
belajar kognitif siswa) pada Tabel 2. untuk mengetahui 

tingkat prestasi belajar ranah kognitif siswa didapatkan 

bahwa hasil nilai post-test kelas VIII A maupun VIII B 

terjadi peningkatan prestasi belajar kognitif siswa, 

namun hasil post-test dan gain score (selesih nilai antara 

nilai pre-test dan post-test)pada Tabel 3. VIII A lebih 

besar dari kelas VIII B. 

Tabel 1. Skor Pre-Test Siswa Kelas VIII A dan VIII B  
Skor pre-test Kelas VIII A Kelas VIII B 

Tertinggi 67 60 

Terendah 33 33 

Rata-rata 52,28 52.94 

Tabel 2. Post-Test Siswa Kelas VIII A dan VIII B 
Skor pre-test Kelas VIII A Kelas VIII B 

Tertinggi 67 60 

Terendah 33 33 

Rata-rata 52,28 52.94 

Pada awalnya penelitian siswa yang menjadi subjek 

pada kelas VIII A maupun kelas VIII B mengalami 

kebingungan dan mendapat beban yang lebih karena 

menerapkan model pembelajaran yang belum pernah 

mereka alami (terapkan) sebelumnya namun setelah 

dibimbing oleh guru dan dijelaskan sintak-sintaknya 
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siswa mulai memahami dan mampu menerapkan model 

pembelajaran dengan mengikuti sintak-sintak model 
pembelajaran yang diterapkan. 

Tabel 3. Hasil Paired Samples t-test Model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dengan tipe Think Pair 

Share (TPS) 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif 

Rata-

rata 

Gain 

score 

𝑡hitung  df Sig. 𝑡tabel  

Jigsaw 

(VIII A) 
24,82 

2,580 17 0,019 2,110 
Think Pair 

Share (VIII B) 
15,61 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan tipe 

TPS memiliki keunggulan yaitu membangun keaktifan 

siswa pada proses pembelajaran berlangsung. Pada 

pembelajaran jigsaw strateginya adalah dengan membagi 

menjadi empat kelompok dan setiap kelompok terdapat 

kelompok ahli, kelompok ahli ini berkumpul dan 

berdiskusi membahas materi sistem peredaran darah 
pada manusia kemudian setelah selesai kelompok ahli 

akan kembali kedalam kelompok asal dan mengajari 

teman-temannya dikelompok asal. Keaktifan sangat 

diperlukan dalam model pembelajaran tipe jigsaw agar 

siswa dapat mengkaji bahan yang sedang didiskusikan. 

Sedangkan model pembelajaran kooperatif siswa diberi 

waktu untuk berfikir individu kemudian berpasangan 

untuk berdiskusi saling menguatkan dan membantu 

teman yang belum dapat menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan oleh guru dan selanjutnya akan 

membentuk kelompok besar untuk berbagi dan 

membantu teman lain, selanjutnya berbagi untuk semua 
anggota kelas menyampaikan pendapat atau argument 

serta jawaban dari permasalahan yang telah diberikan 

oleh guru sehingga siswa dapat memahami materi secara 

utuh. 

Untuk mengetahui adanya perbedaan prestasi 

dilakukan uji hipotesis (paired sample t-test). Dari hasil 

analisis dengan taraf signifikan 5% dan df 17 maka 

diperoleh 𝑡hitung   = 2,580  > 𝑡tabel  = 2,110 maka yang 

berarti tolak 𝐻0danterima 𝐻1 , maka terdapat perbedan 

yang signifikan antara prestasi belajar kognitif siswa 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan tipe TPS. 

Secara umum adanya perbedaan prestai belajar 

kognitif C1-C3 siswa antara kelas yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan kelas 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS dikembangkan kerampilan siswa dalam bekerja 
sama, berkomunikasi, dan menerima orang lain untuk 

menyelesaikan tugas secara bersama sehingga 

memotivasi siswa untuk belajar dan akhirnya 

berpengaruh terhadap prestasi belajar kognitif C1-C3 

siswa. 

Kemudian untuk mengetahui tujuan nomor dua 

digunakan uji independent samples t-test terhadap gain 

score siswa kelas A maupun kelas B. berdasarkan 

analisis dengan taraf signifikan 5% dan df 35 maka 

diperoleh nilai 𝑡hitung   = 2,599 dan nilai 𝑡tabel  = 2,04 

yang berarti tolak 𝐻0dan terima 𝐻1  yang tertera pada 

Tabel 4., yang berarti prestasi belajar (kognitif C1-C3) 

siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw lebih efektif dibandingkan dengan 

prestasi belajar (kognitif C1-C3) siswa yang 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share pada materi sistem peredaran darah pada 

manusia. 

Tabel 4. Hasil independent samples t-test Model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan 

tipe Think Pair Share (TPS) 

𝑡hitung  Df Sig. 𝑡tabel  

2,599 35 0,014 2,04 

Efektivitas model pembelajaran ditinjau dari hasil 
kenaikan prestasi belajar siswa, dengan melihat selisih 

rata-rata nilai gain score dapat diketahui model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memiliki nilai 

efektifitas yang lebih tinggi dibanding nilai efektivitas 

model pembelajaran tipe TPS, dengan besaran efektfitas 

sebesar 22,78%.  Hal ini juga menunjukkan bahwa siswa 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw lebih baik dari siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS. Dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi 

sistem peredaran darah pada manusia dapat mencapai 

prestasi belajar kognitif yang optimal sesuai dengan 
kemampuannya, dapat meningkatkan kecakapan atau 

memahami materi secara mandiri atau kerjasama dengan 

teman kelompok dan melatih tanggung jawab tanpa 

bergantung pada guru.  

Pembelajaran Jigsaw yang tidak begitu menyita 

waktu lama menjadikan lebih unggul dibandingkan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS karena cukup 

menyita waktu, sehingga siswa berfokus terhadap 

permasalahan yang diberikan guru menyebabkan materi 

yang diulas siswa tidak sebanyak model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw, terlebih siswa saat berkelompok 
menjadi ramai dan bercanda dan kurang fokus pada 

pembelajran yang berlangsung, selain itu pada model 

pembelajaran Jigsaw permasalahan timbul dari siswa 

yang mengakibatkan siswa lebih memahami dari materi 

tersebut sedaangkan pada model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS permasalhan muncul atau 

dimunculkan oleh guru. Hal inilah yang menyebabkan 

prestasi belajar kognitif siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih baik dari 

siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS. 
 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar 

ranah kognitif C1-C3 antara siswa kelas VIII A yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan siswa kelas VIII B yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

pada materi sistem peredaran darah pada manusia. 

Prestasi belajar (kognitif C1-C3) siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw lebih efektif dibandingkan dengan prestasi 
belajar (kognitif C1-C3) siswa yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

pada materi sistem peredaran darah pada manusia. 
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Saran 

Model pembelajaran Jigsaw dan Think Pair  Share 

ini sangat cocok untuk meningkatkan ranah kognitif 

secara pembelajaran kooperatif. Peneliti menyarankan 

bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian seperti 

ini dapat meningkatkan ranah kognitif sampai C4.  
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