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Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Biologi siswa dengan 
menggunakan strategi NHT (Numbered Head Together) dan strategi Jigsaw, di 
SMA Islam Karangrayung. Pengambilan sampel 114 siswa dari tiga kelas (2 kelas 
eksperimen dan 1 kelas kontrol). Pengambilan data hasil belajar Biologi siswa 
aspek kognitif menggunakan instrument tes (30 item soal) dan data hasil belajar 
Biologi siswa aspek afektif menggunakan lembar observasi. Hasil uji Pasca 
Anava atau uji lanjut Pos Hoc Tests dengan Scheffe diperoleh nilai probabilitas. 
Hasil belajar Biologi siswa aspek kognitif 0,014 dan aspek afektif 0,043, 
menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara strategi NHT (Numbered 
Head Together) dan strategi Jigsaw. Nilai rata-rata kelas X  dengan strategi 
NHT(Numbered Head Together) aspek kognitif 72,34 dengan ketuntasan 63,2% 
dan aspek afektif 10,16, sedangkan nilai rata-rata kelas X  dengan strategi Jigsaw 
aspek kognitif 81,50 dengan ketuntasan 84,2% dan aspek afektif 11,84.  
Kesimpulan menunjukkan bahwa hasil belajar Biologi siswa aspek kognitif dan 
afektif dengan pembelajaran strategi Jigsaw lebih baik dibandingkan dengan 
siswa dengan menggunakan strategi NHT (Numbered Head Together). 
 
Kata Kunci: Hasil belajar Biologi, strategi NHT (Numbered Head Together), 
strategi Jigsaw 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan di sekolah tidak 
dapat lepas dari proses 
pembelajaran dan interaksi antara 
guru dengan siswa. Menurut Jihad 
dan Haris (2008: 11), menyatakan 
bahwa pembelajaran merupakan 
suatu proses yang terdiri dari 
kombinasi dua aspek, yaitu belajar 
tertuju kepada apa yang harus 
dilakukan oleh siswa dan 
mengajar berorentasi pada apa 
yang harus dilakukan oleh guru 
sebagai pemberi pelajaran. Guru 
merupakan kunci utama dalam 
meningkatkan mutu pendidikan 
dan mempunyai tanggung jawab 
untuk mengatur, mengarahkan 
serta menciptakan suasana yang 
mendorong siswa untuk 
melaksanakan berbagai kegiatan 
dalam proses pembelajaran di 
kelas, sehingga hasil belajar siswa 
dapat maksimal, baik dalam aspek 
kognitif, afektif, maupun 
psikomotor.  

Hasil belajar Biologi siswa 
SMA secara nasional pada UN 
tahun 2011 merupakan nilai rata-
rata terendah kedua dari enam 
mata pelajaran program IPA, 
setelah mata pelajaran Bahasa 
Inggris. Hal ini dapat dilihat dari 
laporan hasil rata-rata nilai siswa 
se-Indonesia pada UN tahun 2011, 
yaitu nilai rata-rata mata pelajaran 
Fisika 8,40, Bahasa Indonesia 
8,31, Kimia 8,22, Matematika 
8,16, Biologi 8,13, dan Bahasa 
Inggris 7,91. Rendahnya hasil 
belajar Biologi ini tidak hanya 
bersumber pada kemampuan 
siswa yang kurang, tetapi ada 

faktor lain yang ikut menentukan 
keberhasilan belajar Biologi 
siswa, yaitu cara pembelajaran 
yang digunakan oleh guru 
(Anonim, 2011). 

Berdasarkan laporan hasil 
rata-rata nilai siswa se-Indonesia 
pada UN tahun 2011, maka 
peneliti berinisiatif melakukan 
eksperimen dengan menggunakan 
strategi NHT (Numbered Head 
Together) dan strategi Jisaw 
terhadap mata pelajaran Biologi, 
yaitu pada materi 
keanekaragaman hayati.  

Penelitian eksperimen ini 
dilakukan karena menurut hasil 
penelitian Nurhalimah (2008: 79), 
menunjukan bahwa pembelajaran 
matematika pada pokok bahasan 
himpunan dengan menggunakan 
strategi pembelajaran kooperatif 
STAD dan NHT terdapat 
perbedaan peningkatan yang 
signifikan pada prestasi belajar 
siswa, yaitu strategi STAD 
meningkat 28,05 dan strategi 
NHT meningkat 28,68. Hasil 
penelitian Ajarini (2008: 82), 
menunjukan bahwa pembelajaran 
Biologi pada materi reproduksi 
dengan menggunakan 
pembelajaran kooperatif Jigsaw 
(7,65) lebih baik dibandingkan 
dengan pembelajaran model 
portofolio (6,70). 

Keunggulan strategi NHT 
berbeda dengan keunggulan 
strategi Jigsaw. Strategi NHT 
lebih menekankan pada interaksi 
siswa untuk bekerja sama dalam 
kelompok kecil dengan cara 
berdiskusi, berbagi ide, dan 
mempertimbangkan jawaban yang 
paling tepat, sehingga mereka 
dapat saling membantu satu sama 
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lain, sedangkan strategi Jigsaw 
lebih menekankan pada keaktifan 
siswa secara individu untuk 
mencari materi baru dengan 
kelompok ahli serta keaktifan 
dalam mempresentasikan materi 
hasil diskusi dari kelompok ahli 
kepada kelompok asal (Lie, 2008: 
58-69). Kedua strategi ini cocok 
digunakan dalam mempelajari 
materi keanekaragaman hayati. 

Keanekaragaman hayati 
merupakan keanekaragaman 
makhluk hidup diberbagai 
kawasan di muka bumi yang 
meliputi hewan, tumbuhan, dan 
mikroorgnisme. Keanekaragaman 
hayati tumbuh dan berkembang 
dari keanekaragaman gen, 
keanekaragaman jenis, dan 
keanekaragaman ekosistem. 
Materi keanekaragaman hayati ini 
dipilih sebagai bahan materi 
eksperimen karena pada materi 
pelajaran ini terdapat suatu 
konsep yang menuntut siswa 
untuk dapat berperan aktif dalam 
mempelajari dan memahaminya, 
sehingga siswa dapat mengetahui 
arti peranan keanekaragaman 
hayati bagi kehidupan. 

Berdasarkan uraian tersebut 
di atas, maka peneliti melakukan 
penelitian dengan judul 
“PERBANDINGAN HASIL 
BELAJAR BIOLOGI MELALUI 
PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF ANTARA 
STRATEGI NHT (Numbered 
Head Together) DAN STRATEGI 
JIGSAW PADA MATERI 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI KELAS X/II SMA 
ISLAM KARANGRAYUNG 
GROBOGAN TAHUN AJARAN 
2011/2012”. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang 
yang telah dikemukakan di atas, 
maka identifikasi masalah 
penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Rata-rata nilai Biologi siswa 

SMA se-Indonesia merupakan 
nilai terendah kedua setelah 
Bahasa Inggris dari enam mata 
pelajaran program IPA. 

2. Penelitian Nurhalimah 
(2008:79) berbeda dengan 
penelitian Ajarini (2008:82), 
dimana penelitian Nurhalimah 
dengan menggunakan strategi 
NHT lebih baik daripada 
STAD, sedangkan penelitian 
Ajarini dengan menggunakan 
strategi Jigsaw lebih baik 
daripada model portofolio. 

 
C. Pembatasan Masalah 
  Agar tidak terjadi perbedaan 

penafsiran mengenai judul 
penelitian, maka peneliti 
membatasi masalah yang akan 
diteliti yaitu sebagai berikut: 
1. Subyek Penelitian 
  siswa kelas X SMA Islam 

Karangrayung. 
2. Obyek Penelitian 
  pembelajaran Biologi dengan 

menggunakan strategi NHT 
(Numbered Head Together) 
dan strategi Jigsaw. 

3. Parameter Penelitian 
  hasil belajar Biologi siswa 

dengan menggunakan strategi 
NHT (Numbered Head 
Together) dan strategi Jigsaw 
yang ditujukan dalam aspek 
kognitif  (nilai post test) dan 
afektif (partisipasi atau 
keaktifan siswa saat proses 
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pembelajaran berlangsung di 
dalam kelas)  

4. Materi Pokok 
   keanekaragaman hayati. 

 
D. Perumusan Masalah 
  Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “bagaimana 
perbedaan hasil belajar Biologi 
siswa kelas X SMA Islam 
Karangrayung dengan 
menggunakan strategi NHT 
(Numbered Head Together) dan 
strategi Jigsaw?”. 

 
E. Tujuan Penelitian 
  Tujuan penelitian ini adalah 

“mengetahui perbedaan hasil 
belajar Biologi siswa kelas X 
SMA Islam Karangrayung dengan 
menggunakan strategi NHT 
(Numbered Head Together) dan 
Jigsaw”. 

 
F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 
 Dapat memberikan motivasi 

belajar, melatih keterampilan 
bertanggung jawab pada setiap 
tugasnya, mengembangkan 
kemampuan berpikir dan 
berpendapat positif serta 
memberikan bekal untuk dapat  
bekerjasama dengan orang lain, 
baik dalam belajar atau 
berpendapat.  

2. Bagi Guru 
 Menjadikan kedua strategi 

pembelajaran kooperatif 
tersebut sebagai salah satu 
alternatif dalam proses belajar 
mengajar. 

3. Bagi Sekolah 
 Memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka 

perbaikan strategi 
pembelajaran Biologi. 

4. Bagi Peneliti 
 Menyampaikan informasi 

tentang perbedaan hasil belajar 
melalui pembelajaran 
kooperatif strategi NHT 
(Numbered Head Together) 
dan Jigsaw. 

 

BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
A. Tinjauan Pustaka 

Pembelajaran kooperatif 
(Cooperative Learning) 
merupakan suatu model 
pembelajaran yang saat ini 
banyak digunakan untuk 
mewujudkan kegiatan belajar 
mengajar yang berpusat pada 
siswa (student oriented), 
terutama untuk mengatasi 
permasalahan yang ditemukan 
guru dalam mengaktifkan siswa 
yang tidak dapat bekerjasama 
dengan orang lain, siswa yang 
agresif dan tidak peduli pada 
orang lain. Dalam model 
pembelajaran ini, guru tidak lagi 
mendominasi seperti lazimnya 
pada saat ini, sehingga siswa 
dituntut untuk berbagi informasi 
dengan siswa lainnya dan saling 
belajar mengajar sesama teman 
(Isjoni, 2010: 16-17). 

Strategi NHT (Numbered 
Head Together) merupakan 
strategi yang memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
saling membagikan ide-ide dan 
mempertimbangkan jawaban 
yang paling tepat. Selain itu, 
teknik ini juga mendorong siswa 
untuk meningkatkan semangat 
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kerjasama antar siswa. Dalam 
teknik ini lebih menekankan 
pada interaksi siswa untuk 
bekerja sama dalam kelompok 
kecil dengan cara berdiskusi, 
berbagi ide, dan 
mempertimbangkan jawaban 
yang paling tepat, sehingga 
mereka dapat saling membantu 
satu sama lain. Teknik ini bisa 
digunakan dalam semua mata 
pelajaran dan untuk semua 
tingkatan usia anak (Lie, 2008: 
58). 

Teknik Jigsaw digunakan 
untuk mengembangkan konsep 
dalam menguasai materi serta 
diskusi dan tugas kelompok. 
Teknik ini menggabungkan 
kegiatan membaca, menulis, 
mendengar, dan berbicara serta 
lebih menekankan pada 
keaktifan siswa secara individu 
untuk mencari materi baru 
dengan kelompok ahli serta 
keaktifan dalam 
mempresentasikan materi hasil 
diskusi dari kelompok ahli 
kepada kelompok asal. 
Pendekatan ini dapat juga 
digunakan dalam beberapa mata 
pelajaran, seperti Ilmu 
Pengetahuan Alam, Ilmu 
Pengetahuan Sosial, 
Matematika, Agama, dan 
Bahasa. Dalam teknik ini, guru 
memperhatikan skema atau latar 
belakang pengalaman siswa dan 
membantu siswa mengaktifkan 
skema ini agar bahan pelajaran 
lebih bermakna. Selain itu, siswa 
bekerja dengan sesama siswa 
dalam suasana gotong royong 
dan mempunyai banyak 
kesempatan untuk mengolah 
informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi 
(Lie, 2008: 69). 

Keanekaragaman hayati 
adalah keanekaragaman 
makhluk hidup diberbagai 
kawasan di muka bumi. 
Keanekaragaman makhluk hidup 
meliputi hewan, tumbuhan, dan 
mikroorgnisme. 
Keanekaragaman hayati tumbuh 
dan berkembang dari 
keanekaragaman gen, 
keanekaragaman jenis, dan 
keanekaragaman ekosistem. Hal 
ini menunjukkan adanya 
berbagai macam variasi, bentuk, 
penampilan, jumlah, dan sifat 
yang terlihat pada berbagai 
tingkat gen, tingkat jenis, dan 
tingkat ekosistem (Nurhayati, 
2007: 209-211). 

 
B. Kajian Penelitian yang 

Relevan 
Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Nurhalimah (2008: 79), 
menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan peningkatan yang 
signifikan pada prestasi belajar 
Matematika pada materi 
himpunan antara model 
pembelajaran kooperatif tipe 
NHT dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD.  

Dari hasil penelitian yang 
dilakukan Ajarini (2008: 82), 
menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan hasil belajar Biologi 
pada materi reproduksi pada 
manusia antara pembelajaran 
model portofolio (6,70) dengan 
pembelajaran metode jigsaw 
(7,65). 

Hasil penelitian Yulia (2007: 
31), menunjukkan bahwa 
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terdapat perbedaan yang 
signifikan diantara  pengajaran 
membaca terhadap siswa kelas 
dua SMA yang diajar dengan 
menggunakan metode jigsaw 
dan metode GTM. 

 
C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang 
dan deskripsi teoritis, maka 
peneliti menyusun kerangka 
pemikiran guna untuk 
menentukan jawaban sementara 
atau hipotesis. Pada penelitian ini, 
peneliti ingin mengetahui 
perbedaan hasil belajar Biologi 
siswa (aspek kognitif dan afektif) 
pada materi keanekaragaman 
hayati setelah diberi perlakuan 
melalui pembelajaran kooperatif 
antara strategi NHT dan strategi 
Jigsaw dan dikontrol dengan 
pembelajaran konvensional atau 
ceramah. Hasil belajar setelah 
diberi perlakuan dianalisis, 
sehingga dapat ditarik suatu 
kesimpulan.  

  
D. Hipotesis 

Berdasarkan deskripsi teoritis 
dan kerangka pemikiran tersebut 
di atas, maka hipotesis penelitian 
yang diajukan dirumuskan bahwa 
“ada perbedaan hasil belajar 
Biologi siswa melalui 
pembelajaran kooperatif antara 
strategi NHT (Numbered Head 
Together) dan Jigsaw”. 

 
BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen pendidikan. 
Penelitian ini dilakukan dalam 

rangka memberikan perlakuan 
dalam tiga kelas yang berbeda 
untuk mengetahui perbedaan hasil 
belajar Biologi siswa SMA Islam 
Karangrayung. Kelas pertama 
(kelas eksperimen pertama) 
diberikan perlakuan dengan 
menggunakan strategi NHT, kelas 
kedua (kelas eksperimen kedua) 
diberikan perlakuan dengan 
menggunakan strategi Jigsaw, 
sedangkan Kelas ketiga (kelas 
kontrol) diberi pembelajaran 
konvensional atau ceramah. 
Sebelum perlakuan, ketiga kelas 
tersebut dipastikan memiliki 
kemampuan awal yang sama. 
Sebagai tahap akhir penelitian ini, 
masing-masing kelompok diberi 
tes kemampuan akhir atau post 
test untuk mengukur hasil belajar 
setelah mendapat perlakuan. 
Penelitian ini menggunakan 
desain eksperimen True 
Experiment, bentuk posttest only 
control group design. 
Diasumsikan ada perbedaan hasil 
belajar Biologi karena adanya 
perlakuan.  

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 
  Penelitian ini telah 

dilaksanakan di SMA Islam 
Karangrayung yang beralamat 
di Jalan Raya Karangrayung-
Godong, Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten 
Grobogan. 

2. Waktu Penelitian 
  Penelitian ini telah 

dilaksanakan pada tanggal 31 
Januari sampai 9 Februari 2012 
dengan menyesuaikan jadwal 
dan alokasi waktu mata 
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pelajaran Biologi SMA Islam 
Karangrayung.  

C. Populasi, Sampel, dan Sampling 
1. Populasi 
  seluruh siswa SMA Islam 

Karangrayung, sedangkan 
populasi target dalam 
penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas X SMA Islam 
Karangrayung. 

2. Sampel 
siswa kelas X SMA Islam 

Karangrayung yang diambil 
tiga kelas dari empat kelas, 
yaitu kelas X ,  XD, dan X  

3. Sampling 
  Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan 
teknik probability sampling 
dengan cara simple random 
sampling, yaitu cara 
pengambilan sampel dari 
populasi dilakukan secara acak 
dengan lotre (Sugiono, 2010: 
117-120). Teknik ini 
digunakan karena jumlah 
populasi dan karakteristik 
siswa kelas X relatif homogen.  

 
D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas atau 
Independent  

       strategi NHT (Numbered 
Head Together) sebagai 
variabel bebas pertama dan 
strategi Jigsaw sebagai 
variabel bebas kedua. 

2. Variabel Terikat atau 
Dependent  

 hasil belajar Biologi siswa 
dalam aspek kognitif (nilai 
post test) dan aspek afektif 
(partisipasi atau keaktifan 
siswa saat proses 
pembelajaran berlangsung di 
dalam kelas). 

 
E. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan 
  Dialog awal dengan guru 

bidang studi Biologi untuk 
menentukan kelas yang akan 
dijadikan subyek penelitian, 
yaitu kelompok kelas 
eksperimen yang akan diberi 
perlakuan dengan strategi NHT 
(Numbered Head Together) 
dan Jigsaw serta kelas kontrol 
yang akan diberi perlakuan 
dengan pembelajaran 
konvensional. Selain itu juga 
untuk menentukan kelas yang 
akan dijadikan subyek try out, 
yaitu kelas yang akan 
mengerjakan instrument soal. 
Setelah semua kelas yang 
dijadikan sebagai subyek 
penelitian dan sebagai subyek 
try out telah ditentukan oleh 
guru bidang studi Biologi, 
kemudian peneliti memberikan 
soal try out  (tanggal 30 Januari 
2012) pada kelas yang 
dijadikan kelas try out. Dari 
dialog awal ini, peneliti juga 
menanyakan kondisi kelas dan 
hasil belajar Biologi siswa 
selama ini. 

2. Pelaksanaan 
a. Memberikan treatment 

(perlakuan) pada kelas yang 
dijadikan subyek penelitian 
pada materi pelajaran 
keanekaragaman hayati 
dengan strategi NHT 
(Numbered Head Together) 
dan Jigsaw. 

b. Memberikan tes 
kemampuan akhir (post test) 
tentang keanekaragaman 
hayati pada dua kelas 
eksperimen yang dijadikan 
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subyek penelitian tersebut 
dengan soal-soal yang sama 
untuk masing-masing kelas. 

c. Mengujikan tes kemampuan 
akhir (post test) pada kelas 
kontrol yang diberikan 
pembelajaran konvensional 
atau ceramah dengan soal-
soal yang sama seperti kelas 
eksperimen pertama dan 
kedua.  

d. Menilai hasil tes yang 
diperoleh siswa dari kedua 
kelas (kelas eksperimen 
pertama yang diberi 
perlakuan dengan strategi 
NHT dan kelas eksperimen 
kedua yang diberi perlakuan 
dengan strategi Jigsaw) dan 
juga kelas kontrol, 
selanjutnya data yang telah 
diperoleh dianalisis dan 
dipersiapkan untuk 
membuat laporan penelitian. 
  

F. Teknik Pengumpulan Data 
1. Tes 

Tes merupakan alat 
untuk memperoleh data hasil 
belajar siswa dari aspek 
kognitif dengan cara 
memberikan post test pada 
kelas yang dijadikan subyek 
penelitian setelah diberi 
perlakuan dengan strategi 
NHT dan Jigsaw serta kelas 
yang diberi pembelajaran 
konvensional atau ceramah. 
Data hasil penelitian yang 
diperoleh dari tes hasil belajar 
Biologi siswa pada materi 
keanekaragaman hayati 
berupa skor nilai, sebelum tes 
diberikan terlebih dahulu 
dilakukan uji coba atau try 
out (tanggal 30 Januari 2012) 

untuk mendapatkan materi tes 
yang valid dan reliabel. 
Adapun untuk analisis butir 
soal terlebih dahulu 
dilakukan uji instrument yang 
meliputi validitas butir soal, 
reliabilitas tes, analisis 
tingkat kesukaran, dan 
analisis daya beda. 

 
 

a. Uji Validitas Butir Soal 
 Validitas tes ini dicari melalui 

uji coba tes hitung korelasi 
antara skor items dengan skor 
total. Pengukuran validitas soal 
ini menggunakan rumus korelasi 
Product Moment dengan angka 
kasar, yaitu: 

r ∑ (∑ )(∑ )
{ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }

  
keterangan: 
r   : koefisien korelasi 

antara item dengan skor total 
N      : banyaknya subjek 
X   : skor item 
Y   : skor total 
Dasar pengambilan keputusan: 
1) Jika (푟 ) r   >  

r  , maka 
instrumen atau item 
pertanyaan dinyatakan valid. 

2) Jika (푟 )  r   <  
r  , maka 
instrumen atau item 
pertanyaan dinyatakan tidak 
valid (Arikunto, 2009: 69-
81). 

b. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui konsistensi alat ukur, 
apakah alat ukur yang digunakan 
dapat diandalkan dan tetap 
konsisten jika pengukuran 
tersebut diulang. Rumus 
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reliabilitas mengunakan rumus K-
R. 20, yaitu sebagai berikut: 

r  = 
∑

 
Keterangan: 
r     :  reliabilitas tes atau 
instrumensecara keseluruhan 
n     :  banyaknya item pertanyaan 
S    :  standar deviasi dari tes (akar 

varian) 
p : proporsi subjek yang 

menjawab item pertanyaan 
dengan betul (proporsi 
subjek yang mempunyi skor 
1) 

q : proporsi subjek yang 
menjawab item pertanyaan 
dengan salah (proporsi 
subjek yang mepunyai skor 
0) 

 Harga r  yang diperoleh disebut 
r , harga tersebut kemudian 
dikonsultasikan dengan 
r  , sehingga 
diketahui signifikan atau tidaknya 
korelasi tersebut. 
Jika r >
r   , maka korelasi 
tersebut signifikan dan berarti soal 
reliabel (Arikunto, 2009: 100-
102). 

c. Analisis Tingkat Kesukaran 
 Untuk mendapatkan soal 
yang tidak terlalu sulit dan tidak 
terlalu mudah, maka soal dalam 
penelitian ini dicari tingkat 
kesukarannya. Besarnya tingkat 
kesukaran dapat dihitung dengan 
rumus: 
P=  
keterangan: 
P: indeks kesukaran 

B : banyaknya siswa atau subjek 
yang menjawab 
betul 

JS : jumlah siswa atau subjek 
peserta tes (Arikunto, 2009:   
207-210).  

d. Analisis Daya Beda 
 Analisis daya beda soal berfungsi 

untuk mengetahui perbedaan 
tingkat kemampuan antara siswa 
yang pandai dengan siswa yang 
kurang pandai. Hal ini berarti, 
apabila soal diberikan kepada 
siswa pandai hasilnya akan 
menunjukkan nilai yang tinggi, 
sebaliknya apabila soal diberikan 
pada siswa kurang pandai, maka 
hasilnya akan menunjukkan nilai 
yang rendah. Cara menghitung 
analisis daya beda ini dengan 
membagi kelompok peserta tes 
menjadi dua sama besar yaitu 
50% kelompok atas dan 50 % 
kelompok bawah. Adapun rumus 
yang digunakan dalam analisis 
daya beda setiap butir soal sebagai 
berikut: 
D= −  
keterangan: 
D    : daya pembeda butir soal 
B     : banyaknya subjek 
kelompok atas yang menjawab 
betul 
J     : banyaknya subjek 
kelompok atas 
B    : banyaknya subjek 
kelompok bawah yang menjawab 
betul 
J      : banyaknya subjek 
kelompok bawah (Arikunto, 2009: 
211-218). 

2. Teknik Observasi 
  Teknik observasi digunakan 

untuk mengambil tanggapan dan 
tingkah laku siswa dengan cara 
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mengadakan pengamatan pada 
subyek penelitian. Observasi 
dilakukan pada saat proses belajar 
mengajar pada pembelajaran 
Biologi berlangsung di dalam 
kelas dengan bantuan lembar 
observasi keaktifan siswa. Dalam 
hal ini peneliti berkolaborasi 
dengan guru untuk menjadi 
observer. 

3. Teknik Dokumentasi 
  Teknik dokumentasi 

dilakukan untuk memperoleh data 
proses belajar mengajar di dalam 
kelas, berupa dokumentasi foto. 
Foto yang telah didokumentasikan 
dikumpulkan sebagai lampiran 
hasil penelitian. 

 
G. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data 
digunakan untuk membuktikan 
kebenaran hipotesis yang 
diajukan. Uji hipotesis dilakukan 
secara analisis statistik deskriptif, 
yaitu menggunakan metode 
statistik parametrik melalui 
analisis varinsi satu jalan (one 
way anava). Untuk membuktikan 
kebenaran hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini, maka 
terlebih dahulu dilakukan uji 
prasyarat sebagai berikut:  
1. Teknik Uji Prasyarat 
 Setelah data-data diperoleh, 

maka terlebih dahulu perlu 
dilakukan uji prasyarat analisis 
uji normalitas dan 
homogenitas. 

a. Uji Normalitas 
  Dilakukan untuk mengetahui 

apakah populasi data yang 
diperoleh berdistribusi normal 
atau tidak. Perhitungan 
dilakukan dengan 
menggunakan bantuan uji 

Kolmogorov-Smirnov 
(digunakan karena jumlah 
sampelnya banyak di atas 30 
siswa per kelas). 
1) Hipotesis 
 H  = data berdistribusi 

normal. 
 H  = data berdistribusi tidak 

normal. 
2) Pengambilan keputusan  

a) Jika nilai probabilitas 
> 0,05, maka H  
diterima atau H  
ditolak.  

b) Jika nilai 
probabilitas < 0,05, 
maka H  ditolak atau 
H   diterima 
(Widiyanto, 2010: 46-
50). 

b. Uji Homogenitas 
 Dilakukan untuk mengetahui 
apakah varian dari beberapa 
populasi sama atau tidak.  
1) Hipotesis  

H  = kelompok populasi 
mempunyai variansi yang 
sama  (homogen). 
H  = kelompok populasi 
mempunyai variansi yang 
tidak sama (heterogen). 

2) Pengambilan keputusan  
a) Jika nilai probabilitas > 

0,05, maka H  diterima 
atau H  ditolak. 

b) Jika nilai probabilitas <
 0,05, maka H  ditolak 
atau H  diterima 
(Widiyanto, 2010: 51-
55). 

2. Teknik Uji Hipotesis 
a. Analisis Variansi Satu Jalan 

(One Way Anava) 
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  Analisis Variansi Satu Jalan 
(One Way Anava) dalam 
penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya 
perbedaan rata-rata pada 
kelompok populasi.  

1) Hipotesis  
 H  = ketiga rata-rata 
populasi adalah sama 
 H  = ketiga rata-rata 
populasi adalah tidak sama 

2) Pengambilan keputusan  
a) Jika nilai probabilitas > 

0,05, maka H  diterima 
atau H  ditolak. 

b) Jika nilai probabilitas < 
0,05, maka H  ditolak atau 
H  diterima (Widiyanto, 
2010: 71-74). 

b. Uji Pasca Anava atau Uji 
Lanjut Post Hoc Tests dengan 
Scheffe 

  Apabila hasil analisis variansi 
satu jalan (one way anava) 
menunjukkan bahwa ada 
perbedaan yang signifikan 
diantara ketiga rata-rata 
populasi, maka dilanjutkan 
dengan uji Pasca Anava atau 
Uji Lanjut Post Hoc Tests 
dengan Scheffe yang bertujuan 
untuk membahas kelompok 
mana saja yang berbeda dan 
kelompok mana saja yang tidak 
berbeda (sama).  
1) Perbedaan rata-rata hasil 

belajar Biologi siswa 
antara strategi NHT dan 
strategi Jigsaw 
a) Hipotesis  
H = tidak ada perbedaan 

yang signifikan pada 
rata-rata hasil belajar 
Biologi siswa antara 

strategi NHT dan 
strategi Jigsaw. 

H = ada perbedaan yang 
signifikan pada 
rata-rata hasil 
belajar Biologi 
siswa antara 
strategi NHT dan 
strategi Jigsaw. 

 
b) Pengambilan keputusan  

Jika nilai probabilitas > 
0,05, maka H  diterima 
atau H  ditolak 
Jika nilai probabilitas < 
0,05, maka H  ditolak atau 
H  diterima 

2) Perbedaan rata-rata hasil 
belajar Biologi siswa antara 
strategi NHT dan ceramah 
a) Hipotesis  

H = tidak ada perbedaan 
yang signifikan pada 
rata-rata hasil belajar 
Biologi siswa antara 
strategi NHT dan 
ceramah. 

H = ada perbedaan yang 
signifikan pada rata-
rata hasil belajar 
Biologi siswa antara 
strategi NHT dan 
ceramah. 

b) Pengambilan keputusan  
Jika nilai probabilitas > 
0,05, maka H  diterima atau 
H  ditolak. 
Jika nilai probabilitas < 
0,05, maka H  ditolak atau 
H  diterima 

3) Perbedaan rata-rata hasil 
belajar Biologi siswa antara 
strategi Jigsaw dan ceramah 
a) Hipotesis  
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H = tidak ada perbedaan yang 
signifikan pada rata-rata 
hasil belajar Biologi 
siswa antara strategi 
Jigsaw dan ceramah. 

H = ada perbedaan yang 
signifikan pada rata-rata 
hasil belajar Biologi 
siswa antara strategi 
Jigsaw dan ceramah. 

b) Pengambilan keputusan  
Jika nilai probabilitas > 0,05, 
maka H  diterima atau H  
ditolak. 
Jika nilai probabilitas < 0,05, 
maka H  ditolak atau H  
diterima (Widiyanto, 2010: 75-
79). 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
 

1. Persiapan Penelitian 
 Sebelum melakukan penelitian, 

terlebih dahulu diadakan 
persiapan agar hasil yang dicapai 
maksimal. Adapun hal-hal yang 
perlu dipersiapkan dalam 
penelitian, yaitu:  

a. Menentukan Subyek Sampel 
  Sampel penelitian ini 

mengambil tiga kelas dari empat 
kelas di SMA Islam 
Karangrayung, yaitu kelas X , 
X , dan  X , kemudian sisanya 
dijadikn sebagai kelas try out, 
yaitu kelas X . Kelas X  (kelas 
eksperimen pertama) sebanyak 
38 siswa diberi perlakuan 
dengan menggunakan strategi 
NHT, kelas X  (kelas 
eksperimen kedua) sebanyak 38 
siswa diberi perlakuan dengan 
menggunakan strategi Jigsaw, 
sedangkan kelas X  (kelas 

kontrol) sebanyak 38 siswa 
diberi perlakuan dengan 
menggunakan pembelajaran 
konvensional atau ceramah. 

b. Uji Keseimbangan 
   Dari hasil uji keseimbangan 

kelas eksperimen pertama, kelas 
eksperimen kedua, kelas kontrol, 
dan kelas try out memiliki 
kemampuan awal aspek kognitif 
dan afektif yang sama. Hal ini 
disebabkan hasil analisis aspek 
kognitif dan afektif dengan 
menggunakan analisis variansi 
satu jalan (one way anava) 
sama-sama menunjukkan bahwa 
nilai probabilitas >  0,05, yaitu 
aspek kognitif 0,984 dan aspek 
afektif 1,000.  

c. Uji Coba (try out) instrument  
  Uji coba atau try out 

instrumen dilakukan oleh siswa 
kelas X  SMA Islam 
Karangrayung pada tanggal 30 
Januari 2012. Soal try out terdiri 
dari 30 butir soal tentang materi 
keanekaragaman hayati. Uraian 
selengkapnya sebagai berikut: 

1) Uji Validitas Butir Soal  
    Soal tes terdiri dari 30 butir 

soal. Hasil uji validitas 
dikategorikan menjadi dua, yaitu 
valid dan tidak valid. Valid 
apabila r  >
 r  , sedangkan 
tidak valid apabila r  < 
r  . 
r   dalam uji 
validitas ini adalah 0,349 dengan 
N: 32 (jumlah siswa yang 
mengerjakan soal try out) dan 
taraf signifikansi 0,05. 

    Berdasarkan data hasil uji 
validitas dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 6 butir soal yang 
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tidak valid dan 24 butir soal 
yang valid. 24 butir soal yang 
valid digunakan sebagai soal-
soal post test, sedangkan 6 butir 
soal yang tidak valid tidak 
digunakan sebagai soal-soal post 
test, tetapi diganti soal-soal yang 
lain, sehingga total butir soal 
genap 30 butir. 

2) Uji Reliabilitas  
   Uji reliabilitas soal tes 

menggunakan rumus K.R 20. 
Dari hasil perhitungan diperoleh 
r : 0,804, dan untuk nilai 
r  = 0,349 
karena r  >  r푝푟표푑푢푐푡 푚표푚푒푛푡 
(0,804 > 0,349), maka soal tes 
yang digunakan adalah reliabel 
dan berkriteria sangat tinggi.  

3) Analisis Tingkat Kesukaran 
    Analisis tingkat kesukaran ini 

berfungsi untuk mengetahui 
seberapa besar indeks tingkat 
kesukaran instrument dari 30 
butir soal. Dari 30 butir soal 
terdapat dua kriteria, yaitu 
mudah dan sedang. Tingkat 
kesukaran soal berkriteria 
mudah terdapat 11 soal 
(digunakan untuk soal pos test) 
dan tingkat kesukaran berkriteria 
sedang terdapat 19 soal 
(digunakan untuk soal pos test).  

4) Analisis Daya Beda 
    Analisis daya beda ini 

berfungsi untuk mengetahui 
perbedaan tingkat kemampuan 
siswa. Berdasarkan hasil analisis 
daya beda butir soal, terdapat 
tiga kriteria, yaitu baik, cukup, 
dan jelek. Daya beda soal 
berkriteria baik, terdapat 6 soal 
(digunakan untuk soal post test), 
berkriteria cukup terdapat 18 
soal (digunakan untuk soal post 
test), sedangkan yang berkriteria 

jelek terdapat 6 soal (tidak 
digunakan untuk soal post test). 

2. Deskripsi Data Hasil 
Penelitian 

 Penelitian ini melibatkan guru 
bidang studi Biologi SMA Islam 
Karangrayung sebagai observer 
dan peneliti menerapkan 
pembelajaran kooperatif strategi 
NHT di kelas X  dan strategi 
Jigsaw di kelas X , sedangkan di 
kelas X   (kelas kontrol) peneliti 
sebagai observer dan guru 
bidang studi Biologi 
menerapkan pembelajaran 
konvensional atau ceramah. Data 
yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah data hasil 
belajar Biologi siswa yang 
diperoleh dengan menggunakan 
instrument tes hasil belajar yang 
diberikan sebagai tes 
kemampuan akhir (pos test). 
Penelitian ini juga didukung 
dengan menggunakan lembar 
observasi untuk mengamati 
keaktifan setiap siswa selama 
kegiatan pembelajaran 
berlangsung.  

 Data hasil belajar Biologi siswa 
yang telah dikumpulkan oleh 
peneliti, baik nilai aspek kognitif 
dan nilai aspek afektif dianalisis 
menjadi data deskripsi statistik 
menggunakan metode statistik 
parametrik dengan bantuan 
SPSS 17.0. Dari hasil analisis 
data deskripsi statistik, nilai 
aspek kognitif pada kelas 
eksperimen pertama nilai 
tertinggi 100 dan nilai terendah 
47 dengan nilai rata-rata 72,34, 
sedangkan pada nilai aspek 
afektif tertinggi 18 dan nilai 
terendah 4 dengan nilai rata-rata 
10,16. Pada kelas eksperimen 
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kedua nilai aspek kognitif 
tertinggi 100 dan nilai terendah 
57 dengan nilai rata-rata 81,50, 
sedangkan pada aspek afektif 
nilai tertinggi 19 dan nilai 
terendah 7 dengan nilai rata-rata 
11,84. Pada kelas kontrol nilai 
aspek kognitif tertinggi 90 dan 
nilai terendah 33 dengan nilai 
rata-rata 65,00, sedangkan pada 
aspek afektif nilai tertinggi 13 
dan nilai terendah 4 dengan rata-
rata 8,76. Jika dibandingkan 
berdasarkan nilai rata-rata 
(mean), maka strategi pada kelas 
eksperimen kedua lebih baik 
daripada kelas eksperimen 
pertama, tetapi strategi pada 
kelas eksperimen pertama lebih 
baik daripada  kelas kontrol. Hal 
ini menunjukkan bahwa strategi 
pada kelas eksperimen lebih baik 
daripada kelas kontrol.  

 Untuk membuktikan kebenaran 
hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini, maka terlebih 
dahulu dilakukan uji prasyarat, 
yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas. Uji normalitas 
digunakan untuk mengetahui 
data penelitian yang diperoleh 
berdistribusi normal atau tidak, 
sedangkan uji homogenitas 
digunakan untuk mengetahui 
apakah varian dari beberapa 
populasi sama atau tidak. 
Apabila kedua syarat tersebut 
menunjukkan data berdistribusi 
normal dan populasi data yang 
diperoleh mempunyai variansi 
yang homogen, maka dapat 
dilanjutkan uji hipotesis dengan 
analisis variansi satu jalan (one 
way anava), kemudian baru 
dilanjutkan uji pasca anava atau 
uji lanjut Post Hoc Tests dengan 

Scheffe untuk membahas 
kelompok mana saja yang 
berbeda dan kelompok mana 
saja yang tidak berbeda (sama). 
Hal ini dilakukan apabila hasil 
akhir analisis variansi satu jalan 
(one way anava) menunjukkan 
bahwa ada perbedaan yang 
signifikan diantara ketiga rata-
rata populasi.  

a. Uji Normalitas 
       Hasil analisis uji normalitas 

diperoleh data dari tabel 
signifikan Kolmogorov-
Smirnov, baik pada nilai aspek 
kognitif dan afektif pada ketiga 
kelas sama-sama menunjukkan 
nilai probabilitas > 0,05 (aspek 
kognitif 0,149; 0,200; dan 0,200 
dan aspek afektif 0,200; 0,064; 
dan 0,200), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H  diterima 
atau data tersebut berdistribusi 
normal. Uji Homogenitas 

       Dari tabel uji homogenitas 
diperoleh data hasil belajar 
Biologi siswa, baik pada nilai 
aspek kognitif dan afektif sama-
sama menunjukkan nilai 
probabilitas > 0,05 (aspek 
kognitif 0,313 dan aspek afektif 
0,142), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H  diterima 
atau data hasil belajar Biologi 
siswa aspek kognitif dan afektif 
pada kelompok populasi (kelas 
eksperimen dan kelas kontrol) 
mempunyai variansi yang sama 
atau homogen.  

b. Uji Hipotesis dengan Analisis 
Variansi Satu Jalan (One Way 
Anava) 

      Hasil analisis variansi satu 
jalan (one way anava), baik pada 
nilai aspek kognitif dan afektif 
diperoleh nilai probabilitas < 
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0,05, dimana nilai aspek kognitif 
dan afektif sama-sama 
menunjukkan nilai probabilitas 
0,000, sehingga H  ditolak atau 
ketiga rata-rata populasi, baik 
pada nilai aspek kognitif dan 
afektif adalah tidak sama atau 
berbeda nyata. Uji  Pasca Anava 
atau Uji Lanjut Post Hoc Tests 
dengan Scheffe 

      Hasil uji pasca anava atau uji 
lanjut Post Hoc Tests dengan 
Scheffe, baik hasil belajar 
Biologi siswa aspek kognitif dan 
afektif pada kelas eksperimen 
dan kelas kontrol adalah sebagai 
berikut: 

1) Perbedaan rata-rata hasil belajar 
Biologi siswa antara strategi 
NHT dan strategi Jigsaw 

 Uji signifikansi perbedaan mean 
antara strategi NHT dan strategi 
Jigsaw aspek kognitif dan afektif 
sama-sama menunjukkan bahwa 
nilai probabilitas < 0,05, yaitu 
aspek kognitif 0,014 dan aspek 
afektif 0,043, sehingga H  
ditolak atau ada perbedaan yang 
signifikan pada rata-rata hasil 
belajar Biologi siswa antara 
strategi NHT dan strategi 
Jigsaw. Perbedaan rata-rata hasil 
belajar Biologi siswa antara 
strategi NHT dan ceramah 

 Uji signifikansi perbedaan mean 
antara strategi NHT dan ceramah 
aspek kognitif dan afektif sama-

sama menunjukkan bahwa 
bahwa nilai probabilitas > 0,05, 
yaitu aspek kognitif 0,063 dan 
aspek afektif 0,130, sehingga H  
diterima atau tidak ada 
perbedaan yang signifikan pada 
rata-rata hasil belajar Biologi 
siswa antara strategi NHT dan 
ceramah, tetapi jika dilihat dari 
nilai mean strategi NHT (aspek 
kognitif 72,34 dan afektif 10,16) 
lebih baik daripada ceramah 
(aspek kognitif 65,00 dan afektif 
8,76).   

2) Perbedaan rata-rata hasil belajar 
Biologi siswa antara strategi 
Jigsaw dan ceramah 

 Uji signifikansi perbedaan mean 
antara strategi Jigsaw dan 
ceramah aspek kognitif dan 
afektif sama-sama menunjukkan 
bahwa nilai probabilitas < 0,05, 
yaitu aspek kognitif dan aspek 
afektif sama-sama mempunyai 
nilai probabilitas 0,000 (0,000< 
0,05), sehingga H  ditolak atau 
ada perbedaan yang signifikan 
pada rata-rata hasil belajar 
Biologi siswa antara strategi 
Jigsaw dan ceramah. 

3. Rekapitulasi Hasil Belajar 
Biologi Siswa Aspek Kognitif 

 Data hasil belajar Biologi siswa 
aspek kognitif disajikan dalam 
tabel berikut:  
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Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Belajar Biologi Siswa Aspek Kognitif 
 

Sumber 

Total 
Si
s
w
a 
(
N
) 

Siswa yang 
Tuntas 

Memenuh
i 

Nilai KKM 
70 

Siswa yang 
Belum 
Tuntas 

Memenuh
i 

Nilai KKM 
70 

Prosentase 
Nilai KKM 

(%) 

Tunt
as 

Belu
m 
T
u
nt
as 

Kelas 
eksperi
men 1 

38 24 14  63,2 
%  

36,8 
% 

Kelas 
eksperi
men 2 

38 32  6  84,2 
%  

15,8 
% 

Kelas 
kontrol  38 15   23  39,5 

%  
60,5 

% 
  Sumber: diolah dengan kalkulator 
 

Gambar 4.1. Histogram Prosentase Ketuntasan KKM 70 
 

 
  
 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1, menunjukkan bahwa siswa yang 
tuntas memenuhi nilai KKM pada kelas eksperimen pertama ada 24 orang 
dengan prosentase 63,2% dan siswa yang belum tuntas memenuhi nilai KKM 
ada 14 orang dengan prosentase, yaitu 36,8%. Pada kelas eksperimen kedua, 
siswa yang tuntas memenuhi nilai KKM ada 32 orang dengan prosentase 
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84,2% dan siswa yang belum tuntas memenuhi nilai KKM ada 6 orang 
dengan prosentase 15,8%, sedangkan pada kelas kontrol siswa yang tuntas 
memenuhi nilai KKM ada 15 orang dengan prosentase 39,5% dan siswa yang 
belum tuntas memenuhi nilai KKM ada 23 orang dengan prosentase 60,5%. 

4. Rekapitulasi Hasil Belajar Biologi Siswa Aspek Afektif 
 Data hasil belajar Biologi siswa aspek afektif disajikan dalam tabel berikut: 

 
     Tabel 4.2. Rekapitulasi Hasil Belajar Biologi Siswa Aspek Afektif 

Sumber 
Total 
Siswa 

(N) 

Banyaknya Siswa 
yang Memperoleh 

Nilai Afektif 
Prosentase (%) 

A B C D E A B C D E 

Kelas 
eksperimen 1 38 1 9 1 8 2 

2 23
,
7
%

47
,
4
%

21
,
1
%

5,
3
%

Kelas 
eksperimen 
2 38 4 9 1 6 - 

1 23
,
7
%

50
%

15
,
8
%

- 

Kelas kontrol 

38 - 1 1 1 3 - 
2,

6
%

50
%

39
,
5
%

7,
9
%

Keterangan: 
                     A: Sangat baik              D: Kurang 
                     B: Baik                           E: Sangat kurang 
                     C: Cukup  

  Sumber: diolah dengan kalkulator 
 
  Berdasarkan tabel 4.2, 

menunjukkan bahwa siswa pada 
kelas eksperimen pertama yang 
mempunyai nilai afektif A 
terdapat 2,6%, nilai afektif B 
23,7%, nilai afektif C 47,4%, 
nilai afektif D 21,1%, dan nilai 
afektif E 5,3%. Siswa kelas 
eksperimen kedua yang 
mempunyai nilai afektif A 
10,5%, nilai afektif B 23,7%, 
nilai afektif C 50%, dan nilai 
afektif D 15,8%, sedangkan 
siswa pada kelas kontrol yang 
mempunyai nilai afektif B 2,6%, 
nilai afektif C 50%, nilai afektif 

D 39,5%, dan nilai afektif E 
7,9%.  

 
B. Pembahasan 

  Penelitian ini dilakukan di 
SMA Islam Karangrayung pada 
tanggal 31 Januari sampai 9 
Februari 2012. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan hasil belajar Biologi 
siswa dengan menggunakan 
strategi NHT dan strategi 
Jigsaw. Berdasarkan hasil uji 
signifikansi perbedaan mean 
melalui uji pasca anava atau uji 
lanjut Post Hoc Tests dengan 
Scheffe menunjukkan bahwa ada 
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perbedaan yang signifikan pada 
rata-rata hasil belajar Biologi 
siswa antara strategi NHT dan 
strategi Jigsaw. Hal ini 
disebabkan oleh nilai 
probabilitas < 0,05, yaitu aspek 
kognitif 0,014 dan aspek afektif 
0,043, sehingga H0 ditolak atau 
ada perbedaan yang signifikan 
pada rata-rata hasil belajar 
Biologi siswa antara strategi 
NHT dan strategi Jigsaw.  

  Hasil belajar Biologi siswa 
aspek kognitif dan afektif pada 
kelas eksperimen kedua lebih 
baik daripada kelas eksperimen 
pertama. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai mean hasil belajar 
Biologi kelas eksperimen kedua 
aspek kognitif 81,50 dengan 
prosentase ketuntasan 84,2% dan 
aspek afektif 11,84, sedangkan 
nilai mean hasil belajar Biologi 
kelas eksperimen pertama aspek 
kognitif 72,34 dengan prosentase 
ketuntasan 63,2% dan aspek 
afektif 10,16. Namun, jika 
dibandingkan nilai mean hasil 
belajar Biologi kelas eksperimen 
pertama lebih baik daripada 
kelas kontrol, dimana nilai mean 
hasil belajar Biologi kelas 
kontrol aspek kognitif 65,00 
dengan prosentase ketuntasan 
39,5% dan aspek afektif 8,76 
Adanya kenyataan ini 
disebabkan oleh strategi 
pembelajaran yang digunakan 
pada kelas eksperimen kedua 
lebih baik daripada kelas 
eksperimen pertama, tetapi 
strategi pembelajaran pada kelas 
eksperimen pertama lebih baik 
daripada kelas kontrol.   

  Menurut Lie (2008: 58-69), 
menyatakan bahwa strategi NHT 

lebih menekankan pada interaksi 
siswa untuk bekerja sama dalam 
kelompok kecil dengan cara 
berdiskusi, berbagi ide, dan 
mempertimbangkan jawaban 
yang paling tepat, sehingga 
mereka dapat saling membantu 
satu sama lain, sedangkan 
strategi Jigsaw lebih 
menekankan pada keaktifan 
siswa secara individu untuk 
mencari materi baru dengan 
kelompok ahli serta keaktifan 
dalam mempresentasikan materi 
hasil diskusi dari kelompok ahli 
kepada kelompok asal. 
Berdasarkan pernyataan ini, 
maka dapat diketahui bahwa 
strategi Jigsaw lebih baik 
daripada strategi NHT, sebab 
dalam strategi Jigsaw ini lebih 
menuntut pada setiap siswa 
untuk dapat lebih aktif 
mempelajari materi secara 
individu dalam kelompok ahli 
melalui diskusi, sehingga siswa 
tersebut dapat menyampaikan 
materi yang telah ia pelajari 
kepada kelompok asalnya, 
sedangkan dalam pembelajaran 
strategi NHT cenderung lebih 
mengandalkan kemampuan 
siswa yang pandai dalam satu 
kelompok, sehingga siswa yang 
pandai dapat mengajari 
temannya yang kurang pandai 
dalam kelompoknya. Dalam 
strategi NHT ini masih terdapat 
beberapa siswa yang bergantung 
pada temannya yang pandai, 
sehingga lebih baik strategi 
Jigsaw karena para siswa dapat 
berusaha mempelajari materi 
sendiri secara individu.  

 Berdasarkan uraian tersebut di 
atas, maka penelitian yang 
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dilakukan peneliti menunjukkan 
bahwa pembelajaran kooperatif 
melalui strategi Jigsaw lebih 
baik daripada strategi NHT, 
tetapi strategi NHT lebih baik 
daripada pembelajaran 
konvensional atau ceramah. 
Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Ajarini (2008: 
82) yang menyatakan bahwa 
pembelajaran Biologi pada 
materi reproduksi pada manusia 
dengan menggunakan 
pembelajaran kooperatif Jigsaw 
lebih baik dibandingkan dengan 
pembelajaran model portofolio, 
tetapi berbeda dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh 
Nurhalimah (2008: 79) yang 
menyatakan bahwa 
pembelajaran Matematika pada 
pokok bahasan himpunan 
dengan menggunakan strategi 
pembelajaran kooperatif NHT 
lebih baik daripada strategi 
pembelajaran kooperatif STAD. 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 
      Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, maka 
kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Terdapat perbedaan yang 
signifikan pada rata-rata hasil 
belajar Biologi (aspek kognitif 
0,014 dan afektif 0,043) siswa 
kelas X SMA Islam 
Karangrayung dengan 
menggunakan strategi NHT dan 
strategi Jigsaw. 

2. Pembelajaran kooperatif strategi 
Jigsaw (nilai mean aspek 
kognitif 81,50 dan aspek afektif 
11,84) lebih baik daripada 

strategi NHT (nilai mean aspek 
kognitif 72,34 dan aspek afektif 
10,16), tetapi strategi NHT lebih 
baik daripada pembelajaran 
konvensional (nilai mean aspek 
kognitif 65,00 dan aspek afektif 
8,76).  

 
B. Saran 
      Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, maka saran 
dari peneliti adalah sebagai 
berikut:  

1. Bagi Guru 
 Hendaknya guru menerapkan 

pembelajaran kooperatif strategi 
NHT dan Jigsaw dalam kegiatan 
pembelajaran Biologi, 
khususnya pada materi 
keanekaragaman hayati dan 
materi-materi lain yang sesuai 
dengan kedua strategi tersebut, 
sehingga hasil belajar siswa 
dapat meningkat. 

2. Bagi Siswa 
 Hendaknya siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran di 
kelas, baik aktif dalam diskusi 
kelompok maupun berpendapat 
positif, sehingga hasil belajar 
yang dicapai maksimal. 

3. Bagi Peneliti 
 Untuk peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menambah 
wawasan keilmuan dalam 
mengembangkan karya ilmiah 
selanjutnya dengan desain 
penelitian yang berbeda.  
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