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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan prestasi belajar biologi materi ekskresi 
dengan subjek penelitian siswa kelas XI MIPA 6 semester genap SMA N 1 Salatiaga tahun 2016/2017. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode jigsaw. Metode jigsaw ini dilakukan secara 
kooperatif dalam dua kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Aktifitas tersebut meliputi saling 
berbagi pengetahuan, ide, menyanggah, memberikan umpan balik dan mengajar rekan sebaya. Seluruh 
aktifitas tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, dimana siswa secara aktif melaksanakan 
tugas sehingga pembelajaran lebih bermakna. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan melalui dua siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Hasil 
penelitian menunjukkan pada siklus satu prestasi belajar serta kepedulian siswa terhadap pelajaran 
mengalami kemajuan, hal tersebut terlihat dari pencapaian  56,25 % siswa tuntas menjadi 68,75% dan 
pada siklus dua kepedulian terhadap pelajaran sangat tinggi, demikian juga prestasi belajar dari 68,75% 
siswa tuntas   menjadi  83,375%. Berdasarkan temuan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode 
jigsaw dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa materi sistem ekskresi kelas XI MIA 6 SMA N 1 
Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2016/2017. 

 
Kata kunci  : Motivasi, prestasi, sistem ekskresi dan jigsaw 
 

A. PENDAHULUAN 
Aktivitas belajar mengajar merupakan kegiatan yang pada akhirnya memperoleh hasil 

belajar. Hasil belajar yang optimal tentunya diperoleh melalui pembelajaran yang terorganisasi 
dan terencana dengan baik. Namun pada kenyataannya masih sering ditemui berbagai faktor 
penghambat untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Proses pembelajaran Biologi  SMA 
Negeri 1 Salatiga yang telah menerapkan kurikulum 13 menerapkan pembelajaran dengan 
menggunakan model saintifik, penyuguhan gambar, memberi kesempatan kepada siswa untuk 
berpendapat, berdiskusi, menelaah materi, kemudian mengkomunikasikan hasil diskusi. Namun 
dalam pelaksanaannya masih banyak siswa yang kesulitan memahami materi yang diberikan,  
khususnya di kelas XI MIA 6 SMA Negeri 1 Salatiga. Hal ini disebabkan siswa kurang bersemangat 
dalam menerima pelajaran, sering memanfaatkan temannya untuk menyelesaikan pekerjaannya, 
sering mengantuk, sering bermain hp pada saat guru menjelaskan materi, guru kurang tegas 
dengan anak yang pemalas, bila diajak berdiskusi siswa belum aktif mengeluarkan pendapatnya, 
serta guru kurang perhatian dengan siswa didik. 

Fakta tersebut juga dibuktikan dari masih rendahnya nilai rata-rata hasil ulangan harian 
siswa yang hanya mencapai nilai di bawah KKM 75. Hasil ulangan pada pra penelitian mencapai  
rata-rata kelas sebesar 71,59 dengan nilai terendah hanya 51 dan nilai tertinggi mencapai 89. Dari  
32 siswa terdapat sekitar 46,875 % siswa yang belum tuntas KKM.  

Pentingnya menstimulus motivasi siswa untuk berusaha belajar dengan maksimal 
(Hikmat, 2009). Karena menurut Hamalik (2010) bahwa ketika siswa dapat didorong motivasinya 
untuk berprestasi melalui aktivitas kerja yang maksimal maka akan memperoleh hasil yang 
maksimal pula. Senada dengan yang diungkapkan oleh Ahmadi dkk (2013) bahwa siswa akan 
dapat berusaha dan giat dalam bekerja untuk mencari jawaban serta solusi suatu masalah dalam 
pembelajaran. Dapat dilihat sebaliknya siswa akan tampak mudah putus asa dan perhatian tidak 
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lagi fokus dalam pembelajaran karena tidak memiliki motivasi sehingga pada akhirnya mengalami 
kesulitan dalam belajar. 

Oleh karena itu, agar prestasi belajar ssiwa dapat meningkat maka perlu dicari metode 
yang menstimulus dan mengembangkan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa. Karena menurut Brophy (2004) motivasi belajar melibatkan metode dan strategi 
belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu metode yang dapat memberikan 
suasana pembelajaran yang menyenangkan adalah metode jigsaw. Dengan menggunakan 
metode jigsaw diharapkan guru dapat mendorong siswa agar memiliki motivasi untuk belajar 
melalui kegiatan kerja sama, diskusi, dan bertanggung jawab pada tugasnya. Proses pembelajaran 
yang berlangsung dengan maksimal juga akan mempengaruhi profesionalitas kerja guru. 

Pada kondisi awal saat guru menerangkan dalam pembelajaran tentang sistem 
pernapasan terlihat banyak meja yang kosong, kondisi anak banyak yang ngantuk, bermain hp, 
ngomong sendiri dengan teman, bahkan ada yang bermalas-malas dan tidak respek pada proses 
pembelajaran. Dari kondisi seperti di atas  prestasi siswa jadi rendah. Rekapan peneliti pada 
kondisi awal siswa kelas XI MIA 6 SMAN 1 Salatiga adalah : 

 
Tabel 1.  Data kondisi Motivasi Awal Siswa 

No URAIAN KATEGORI 

1 Anak memperhatikan Sedang 

2 Anak mengantuk Sedang 

3 Anak malas Tinggi 

4 Anak berbicara dengan teman Sedang 

5 Anak bermain hp Sedang 

 
Metode jigsaw ini tidak hanya diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif, 

afektif, dan kemampuan psikomotorik tetapi juga dapat menimbulkan kesan mendalam dalam 
benak siswa tidak hanya sesaat, misal dengan kerja sama, saling tukar informasi, saling 
menghargai pendapat antar teman, berani menerima kritik dan saran dan siap mengakui 
kebenaran yang obyektif bukan karena subyektif. Maka dengan metode jigsaw harapan-harapan 
itu bisa terwujud, sehingga menghasilkan siswa yang berkarakter dan bukan siswa yang nakal 
tetapi siswa yang banyak akal. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sangat  diperlukan sekali untuk mengatasi proses 
pembelajaran yang kurang menghasilkan nilai dan proses pembelajaran yang menyenangkan. 
Adanya kesenjangan antara harapan dan  kenyataan ulangan yaitu hasil belajar biologi yang hanya 
mencapai batas tuntas 75  dan keinginan hasil belajar supaya meningkat maka perlu adanya 
upaya meningkatkan aktifitas dan hasil belajar biologi melalui penelitian tindakan kelas  dengan  
pembelajaran  kooperatif metode Jigsaw pada materi pelajaran Biologi pada  kondisi awal hanya 
56,25% yang mencapai batas ketuntasan 75  setelah dicoba dengan memanfaatkan pembelajaran  
kooperatif metode  Jigsaw diharapkan bisa mencapai 80%. Berdasarkan hal yang telah yang telah 
diuraikan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 
1. Apakah melalui pembelajaran kooperatif dengan metode Jigsaw dapat meningkatkkan 

motivasi belajar  Biologi Materi Sistem Ekskresi Siswa Kelas XI MIA 6 SMA Negeri 1 Salatiga 
Semester Genap  Tahun Pelajaran  2016 / 2017? 

2. Apakah melalui pembelajaran kooperatif dengan metode Jigsaw dapat meningkatkkan hasil  
belajar  Biologi Materi Sistem Ekskresi Siswa Kelas XI MIA 6 SMA Negeri 1 Salatiga Semester 
Genap  Tahun Pelajaran  2016 / 2017? 

3. Apakah melalui pembelajaran kooperatif dengan metode Jigsaw dapat meningkatkkan 
motivasi dan hasil belajar  Biologi Materi Sistem Ekskresi Siswa Kelas XI MIA 6 SMA Negeri 1 
Salatiga Semester Genap  Tahun Pelajaran  2016 / 2017? 

 



Seminar Nasional Pendidikan Sains II UKSW 2017 157 

 

 

B. METODE PENELITIAN 
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dari bulan Januari  sampai bulan April 

2017 di SMA Negeri 1 Salatiga pada semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI MIA 6 yang berjumlah 32 terdiri 17 siswa putra 17 15 siswa putri. 
Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah pembelajaran dengan metode jigsaw untuk 
meningkatkan motivasi dan prestasi siswa materi sistem ekskresi. 

Pada siklus I pembelajaran dengan metode jigsaw dilakukan tanpa presentasi dengan 
materi struktur organ ekskresi. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok (tiap kelompok 8 siswa), 
kemudian tiap kelompok dipilih satu pakar dan tiap pakar bergabung lagi dengan pakar-pakar dan 
akan kembali ke kelompok semula. Bahan/materi pelajaran diberikan dalam bentuk tulisan, setiap 
siswa punya tanggung jawab atas tulisan teks yang jadi tanggung jawabnya. Anggota dari 
beberapa tim yang tidak sama bertanggung jawab mempelajari bagian materi yang sama dan 
membentuk dalam satu kelompok untuk memecahkan materinya ini disebut kelompok pakar 
(expect group). Kelompok pakar setelah selesai mengerjakan tugasnya, akan kembali ke kelompok 
asal/(home teams) untuk menjelaskan pada kelompok kecilnya tentang materi yang dipelajari saat 
berada di kelompok pakar. Penulis menggunakan metode ini untuk meningkatkan motivasi belajar 
peserta didik terutama materi sistem ekskresi. Dengan metode ini siswa bisa bekerja sama, 
bertanggungjawab, tidak membedakan kemampuan masing-masing. Dengan demikian diharapkan 
motivasi dan hasil belajar siswa meningkat.  

Pada siklus II pembelajaran materi mekanisme kerja organ ekskresi (kulit, hati, ginjal dan 
paru-paru) menggunakan metode jigsaw  dengan presentasi untuk meningkatkan prestasi siswa 
kelas XI MIA 6 semester genap SMA Negeri 1 Salatiga Tahun pelajaran 2016/2017.  Dari data di 
atas ada 2 sumber yang akan diambil oleh penulis, yaitu: Sumber primer, diambil dari  tiga data 
yaitu, nilai  hasil belajar kondisi awal, nilai hasil belajar  siklus I dan nilai hasil belajar yang 
diperoleh dari  siklus II  siswa kelas XI MIA 6, Sumber sekunder, berdasarkan observasi dan catatan 
buku nilai mata pelajaran biologi di kelas XI MIA 6.  

 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi yang 
dilakukan observer/kolaborator dan guru pada pelaksanaan dan ketika berlangsungnya proses 
pembelajaran, teknik dokumentasi berupa daftar nilai pada kelas XI MIA 6, dokumentasi 
gambar/photo saat siswa belajar dan teknik tes berupa tes tertulis dengan materi struktur organ 
ekskresi pada siklus I dengan bentuk tes pilihan ganda, dan mekanisme kerja organ ekskresi pada 
siklus II dengan bentuk tes uraian.  

Dari kondisi awal siswa yang kurang termotivasi, penulis mencoba menggunakan metode 
jigsaw  pada siklus I maupun siklus II. Dengan metode ini diharapkan siswa  mempunyai motivasi 
dalam mengikuti pelajaran biologi khususnya materi sistem ekskresi. Motivasi peserta didik pada 
siklus I dan siklus II dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan penulis bersama teman 
sejawat atau berkolaborasi dengan teman, baik dalam membuat kisi-kisi, maupun  isi soal yang 
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.  

Pada validasi data pada Y2 atau data prestasi  materi sistem ekskresi penulis 
menggunakan  tes pada siklus I dengan soal pilihan ganda dan siklus II dengan soal uraian.  

 
Prosedur Tindakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Dengan 
penelitian tindakan kelas peneliti dapat mencermati suatu subyek dalam hal ini siswa, 
menggunakan pendekatan atau model pembelajaran tertentu untuk meningkatkan prestasi 
biologi materi sistem ekskresi kelas XI MIA 6 Semester genap SMA Negeri 1 Salatiga  Tahun 2017. 
Melalui tindakan  yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu dalam bentuk rangkaian siklus 
kegiatan. Harapan penulis perkembangan dalam setiap kegiatan dapat terpantau. 
a. Siklus I 
Pada siklus I hal yang dilakukan peneliti : 
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1. Apresisasi  
Guru menggali pengetahuan siswa tentang pengertian ekskresi dan struktur organ-organ 
ekskresi. 

2. Memotivasi 
Guru menanyakan kesiapan anak untuk menerima pelajaran hari ini. Guru menyampaikan 
manfaat mempelajari materi tentang sistem ekskresi pada manusia, mampu menjaga organ 
ekskresi agar dapat hidup sehat. 

3. Kegiatan Inti 
Pada pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I dengan menerapkan metode jigsaw  tiap siklus 
sesuai rencana 3 kali pertemuan. Pada saat pertemuan tahap 1 siswa diberi tahu bahwa akan 
memberi pembelajaran dengan  metode jigsaw pada materi struktur organ ekskresi tanpa 
presentasi. Kelas dibagi mejadi 4kelompok dan masing – masing memiliki satu pakar dan tiap 
pakar bergabung lagi dengan pakar-pakar dan akan kembali ke kelompok semula. Tiap 
kelompok akan diberi Bahan / materi pelajaran dalam bentuk tulisan, setiap siswa punya 
tanggung jawab atas tulisan  teks yang jadi tanggung jawabnya. Anggota dari beberapa tim 
yang tidak sama bertanggung jawab mempelajari bagian materi yang sama dan membentuk 
dalam satu kelompok untuk memecahkan materinya ini disebut kelompok pakar  (expect 
group). Pada tahap 2 kelompok pakar setelah selesai mengerjakan tugasnya, akan kembali ke 
kelompok asal /(home teams) untuk menjelaskan pada kelompok kecilnya tentang materi yang 
dipelajari saat berada di kelompok pakar.   Pada saat siswa pakar sudah kembali di kelompok 
asal dan berdiskusi, guru dan kabolator  mengamati dan menilai siswa secara individu.  

4. Kegiatan akhir 
Kegiatan akhir di adakan evaluasi sekaligus memberi motivasi pada mereka masih belum 
maksimal dalam beraktivitas. 

b. Siklus II 
Pada siklus I hal yang dilakukan peneliti : 
1. Apresisasi  

Menggali pengetahuan siswa tentang fungsi kulit, hati, dan paru-paru sebagai sistem ekskresi. 
2. Memotivasi 

Menjelaskan kepada siswa, pentingnya mempelajari kulit dan hati agar senantiasa menjaganya 
sehingga terhindar dari gangguan atau penyakit organ  tersebut. 

3. Kegiatan Inti 
Pada saat pertemuan tahap 1 siswa diberi tahu bahwa akan memberi pembelajaran dengan  
metode jigsaw pada materi mekanisme organ ekskresi dengan presentasi. Kelas dibagi mejadi 
4 kelompok dan masing-masing memiliki satu pakar dan tiap pakar bergabung lagi dengan 
pakar-pakar dan akan kembali ke kelompok semula. Tiap kelompok akan diberi Bahan/materi 
pelajaran dalam bentuk tulisan, setiap siswa punya tanggung jawab atas tulisan teks yang jadi 
tanggung jawabnya. Anggota dari beberapa tim yang tidak sama bertanggung jawab 
mempelajari bagian materi yang sama dan membentuk dalam satu kelompok untuk 
memecahkan materinya ini disebut kelompok pakar  (expect group). Pada tahap 2  kelompok 
pakar setelah selesai mengerjakan tugasnya, akan kembali ke kelompok asal/(home teams) 
untuk menjelaskan pada kelompok kecilnya tentang materi yang dipelajari saat berada di 
kelompok pakar. Pada saat siswa pakar sudah kembali di kelompok asal dan berdiskusi, pakar 
siap mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, guru dan  kabolator  mengamati dan 
menilai siswa secara individu.  

4. Kegiatan Akhir  
Kegiatan akhir sambil beristirahat peserta didik berkumpul dan guru memberi evaluasi dari apa 
yang telah dilakukan. Tahap-tahap dalam penelitian setiap siklus adalah sebagai berikut : 

 Planning ( Perencanaan Tindakan ) 
Tahap awal  dengan pembuatan RPP yang sesuai dengan KD, yang dilengkapi pada tahap 
inti menggunakan metode jigsaw dalam pembelajaran. 
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 Acting ( Pelaksanaan Tindakan ) 
Pada tahap ini penulis melaksanakan kegiatan sesuai rencana, yaitu sesuai RPP yang dibuat. 
Karena kegiatan siklus I adalah meningkatkan motivasi. Peningkatan motivasi ini dengan 
menggunakan metode jigsaw  tanpa presentasi. 

 Observasi  ( Mengamati hasil tindakan  yang dilakukan ). 
Tahap ini penulis mengamati dari tindakan yang telah dilakukan pada siklus I. Dengan 
menggunakan metode jigsaw tanpa presentasi  untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 
Ternyata dengan metode ini  peserta didik  termotivasi  belajarnya. Motivasi  itu dapat 
dilihat dengan peserta didik sudah tidak ada yang ngantuk, peserta didik tidak ada yang 
ngomong sendiri pada saat pelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh guru 
kolaborasi terhadap proses belajar mengajar berlangsung. 

 Refleksi ( Reflecting ) 
Refleksi digunakan pada akhir proses belajar mengajar berlangsung untuk mengetahui 
hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian hasil dari refleksi 
pada siklus I merupakan acuan  bagi peneliti  untuk melakukan apakah hasil belajar 
menunjukkan peningkatan 75 % dari jumlah siswa kelas bersangkutan  sesuai penetapan  
dari KKM, indikator? Bila belum sesuai makan akan dilanjutkan siklus berikutnya. 
 

Teknik analisis data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif.  Hasil belajar kognitif dianalisis dengan menentukan persentase siswa yang telah 
mencapai KKM dengan nilai 75 dengan indicator ketercapaian sebesar 75%. Analisis motivasi juga 
menggunakan teknik persentasi jumlah siswa yang masuk kategori baik.  

 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
SIKLUS I 

Pembelajaran pada siklus I membahas pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan 
seberapa baik tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang sistematis yang 
pelaksanaannya harus sesuai rencana yang telah dibuat oleh seorang guru. Salah satu bagian dari 
pekerjaan mengajar antara lain membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ) yang di 
dalamnya terdapat proses, pemilihan standar kompetensi, metode pembelajaran, indikator, 
tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang digunakan penulis untuk bahan 
penelitian. 

Sesuai rencana awal pelaksanaan metode jigsaw dilakukan dengan membentuk kelompok 
kecil, dan dari tiap kelompok kecil ini dipilih satu pakar, dan tiap pakar dari kelompok disatukan 
yang disebut dengan kelompok pakar. 

Kelompok pakar berdiskusi tentang struktur sistem ekskresi dengan mencari  literatur 
yang sudah dipersiapkan. Sedangkan kelompok kecil yang ditinggalkan membuka dan 
mempelajari materi sambil menunggu kelompok pakar berdiskusi. Setelah kelompok pakar selesai 
berdiskusi, tiap pakar kembali ke kelompok kecilnya dan menjelaskan hasil diskusinya bersama 
kelompok pakar. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode jigsaw pada siklus I dengan 
materi sistem ekskresi kelas XI MIA 6 SMAN 1 Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 
masih belum memenuhi keinginan peneliti, karena masih ada beberapa siswa yang belum tuntas 
KKM. Pada siklus I, persentase jumlah siswa yang memenuhi nilai KKM 75 mencapai 68.75% 
dengan nilai rata-rata sebesar 77. Dari data yang diperoleh ada kondisi awal prestasi siswa kelas XI 
MIA 6 Semester 2 tahun pelajaran 2016 / 2017 SMA N 1 Salatiga dapat disimpulkan dibawah ini : 
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Tabel 2. Hasil Refleksi Hasil Belajar Kognitif Siswa Pada Siklus I 

No Kondisi Awal Siklus I Refleksi 

1 Prestasi Rendah Agak 
Tinggi 

Diskripsi : Prestasi siswa materi sistem ekskresi  
meningkat dari siswa kelas XI MIA 6 semester 2  SMAN 1 
Salatiga  tahun pelajaran 2016 / 2017. 
Kesimpulan : dengan menggunakan metode jigsaw pada 
materi sistem ekskresi dapat meningkatkan prestasi siwa 
dari kondisi awal ke siklus I. 

 
   Pada pembelajaran awal di siklus I dengan metode jigsaw terlihat sebagian siswa yang 

mengikuti pelajaran masih ada beberapa yang ngobrol dengan teman, dan tidak bersemangat 
dalam mengikuti proses awal pembelajaran sistem ekskresi yang diberikan oleh guru. Setelah 
dibagi dalam kelompok asal dan kelompok pakar kelihatan siswa bersemangat untuk 
menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, hal tersebut terlihat semangat siswa 
pakar menggali materi dai buku lietratur maupun dari internet melalui HP. Setelah dari kelompok 
pakar, tiap pakar akan kembali ke kelompok semula, terlihat pada gambar siswa pakar dengan 
semangatnya menerangkan materi yang dia dapat dari kelompok pakar. Demikian juga kelompok 
semula juga bersemangat menerima materi dari siswa pakar. 

Dari hasil pengamatan terhadap motivasi siswa yang dilakukan oleh guru dan 
kolaboratorterlihat hasil seabgai berikut. 

 
Tabel 3. Hasil Refleksi Terhadap Motivasi Siswa Pada Siklus I 

No Kondisi Awal Siklus I Refleksi 

1 Motivasi rendah Motivasi 
agak 
tinggi 

Deskripsi : motivasi belajar dengan metode jigsaw dari 
kondisi awal yang motivasinya rendah ke siklus I agak 
tinggi. 
Kesimpulan : Melalui  metode jigsaw tanpa prestasi dapat 
meningkatkan motivasi siswa kondisi awal ke siklus I 

 
SIKLUS II 

Berdasarkan nilai tes pada siklus II ini terlihat persentase jumlah siswa yang tuntas KKM 
mencapai 83.375% dengan nilai rata-rata 80,2. Rekap Hasil belajar kognitf siswa pada siklus II 
serta hasil refleksinya juga dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.1 Tabel 4. Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Siklus II 

Keterangan Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

Rata-rata siswa remidi 43,75 31,25 15,625 

Nilai Terendah 51 62 70 

Nilai Tertinggi 89 92 95 

Tabel 4.2  
Tabel 4.3 Tabel 5. Hasil Refleksi Hasil Belajar Kognitif Siswa Pada Siklus II 

No Kondisi Awal Siklus 2 Refleksi 

1 Y 2 Rendah Y 2 (prestasi) rata-
rata meningkat 

Diskripsi : prestasi siswa meningkat dengan 
metode jigsaw. 
Kesimpulan : melalui pembelajaran dengan 
metode jigsaw dapat meningkatkan prestasi siswa, 
hal ini dapat dilihat dari perbandingan prestasi 
siswa  dari kondisi awal rendah dengan hasil 
prestasi  di siklus 2. 

 



Seminar Nasional Pendidikan Sains II UKSW 2017 161 

 

 

Seperti yang dilakukan di siklus I guru juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana 
yang telah dibuat dalam RPP, yaitu langkah-langkah yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti 
dan menutup pembelajaran. Pada siklus II di tahap inti guru membentuk kelompok besar yang 
terdiri dari 8 siswa, kemudian tiap kelompok besar dipilih satu pakar dan tiap pakar dari kelompok 
disatukan yang disebut dengan kelompok pakar. Kelompok  pakar berdiskusi tentang mekanisme 
organ ekskresi dengan mencari  literatur yang sudah dipersiapkan. Sedangkan kelompok besar 
yang ditinggakan membuka dan mempelajari materi sambil menunggu kelompok pakar 
berdiskusi. Setelah kelompok pakar selesai berdiskusi, tiap pakar kembali ke kelompok besarnya 
dan menjelaskan hasil diskusinya bersama kelompok besar, kemudian hasil diskusinya akan di 
presentasikan di depan. 
 
Tabel 6. Hasil Refleksi Terhadap Motivasi Siswa Pada Siklus II 

No Kondisi Awal Siklus 2 Refleksi 

1 Y 1 Rendah Y 1   Tinggi 
Dibuktikan dengan 
peningkatan 
kepedulian terhadap 
pelajaran 

Diskripsi : motivasi belajar siswa dengan 
metode jigsaw meningkat dari kondisi awal 
sampai siklus II 
Kesimpulan : melalui metode jigsaw dapat 
meningkatkan motivasi siswa dari kondisi 
awal rendah ke motivasi disiklus 2 tinggi. 

 
Pada kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok, setiap kelompok memperhatikan  

presentasi kelompok lain dan aktif untuk bertatnya. Guru dan kolaborator mendampingi 
presentasi setiap kelompok besar dan memberi intruksi bila ada pertanyaan atau jawaban yang 
tidak jelas. Pada siklus ini siswa sudah menggunakan metode jigsaw dengan presentasi untuk 
pembelajaran. Semua kelompok besar berkesempatan untuk mempresentasikan penulis 
mempunyai harapan dapat meningkatkan prestasi siswa lebih baik dari siklus I. 

Kondisi awal siklus II berjalan dengan siswa mendengarkan guru yang membuka 
pelajaran dengan seksama, menjelaskan KD, serta tujuan  pembelajaran. Namun, masih 
ada siswa yang tidak memperhatikan guru yang sudah ada di depan kelas. Pada siklus II ini 
guru berperan sangat aktif untuk mengaktifkan semua siswa di kelas. Siswa yang tidak 
memperhatikan pelajaaran  langsung ditunjuk sebagai ketua kelompok sekaligus 
perwakilan kelompok untuk menjadi pakar dan guru meminta mencari 7 teman untuk 
bergabung dalam satu kelompok besar. Suasana menjadi aktif karena harus memilih 
teman untuk bergabung.  
 
D. KESIMPULAN 

1. Melalui metode jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar  siswa materi sistem 
ekskresi kelas XI MIA 6 semester 2 SMA Negeri 1 Salatiga tahun pelajaran 2016/2017, 
baik secara teoritis maupun secara empiris atau kenyataan. 

2. Melalui metode jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar  siswa materi sistem 
ekskresi kelas XI MIA 6 semester 2 SMA Negeri 1 Salatiga tahun pelajaran 2016/2017, 
baik secara teoritis maupun secara empiris atau kenyataan.  

3. Melalui metode jigsaw dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar  siswa 
materi sistem ekskresi kelas XI MIA 6 semester 2 SMA Negeri 1 Salatiga tahun 
pelajaran 2016/2017, baik secara teoritis maupun secara empiris atau kenyataan. 
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