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Dalam hal pembelajaran membaca di sekolah, membaca buku biografi tokoh 

menjadi hal baru bagi siswa SMP kelas VII, karena pada jenjang pendidikan 
sebelumnya siswa belum dikenalkan dengan buku biografi tokoh. Bagi siswa, 
buku biografi tokoh adalah bahan bacaan yang kurang menarik, siswa lebih 
tertarik membaca cerita-cerita fiksi maupun dongeng. Buku biografi tokoh adalah 
salah satu bahan bacaan yang penting bagi siswa, di samping siswa mendapat 
pengetahuan baru tentang tokoh tersebut, siswa juga dapat mempelajari kiat-kiat 
di balik kesuksesan hidup tokoh, sehingga siswa menjadi termotivasi untuk 
berhasil di masa depannya. Pemilihan model pembelajaran yang tepat merupakan 
hal yang harus dipertimbangkan oleh guru agar tujuan pembelajaran dapat 
mencapai sasaran. Dalam proses pembelajaran di sekolah, minat baca siswa di 
kelas VII E masih kurang. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya keterampilan 
siswa dalam membaca intensif buku biografi tokoh. Rendahnya keterampilan 
siswa tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 
berasal dari dalam diri siswa sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari guru 
dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam melaksanakan pembelajaran guru masih 
menggunakan model pembelajaran secara umum. Pemilihan pembelajaran 
kooperatif metode jigsaw sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan 
membaca intensif buku biografi tokoh. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengangkat permasalahan, yaitu 
(1) bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca intensif buku biografi 
tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada siswa kelas VII E 
SMP N 2 Kudus tahun ajaran 2006/2007 ? dan (2) bagaimanakah perubahan 
perilaku siswa kelas VII E SMP N 2 Kudus setelah mengikuti pembelajaran 
membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode 
jigsaw ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran 
kooperatif metode jigsaw pada siswa kelas VII E SMP N 2 Kudus tahun ajaran 
2006/2007 dan juga mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VII E SMP 
N 2 Kudus setelah mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 
dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

Subjek penelitian adalah keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh 
siswa kelas VII E SMPN 2 Kudus. Kelas VII E terdiri atas 40 siswa. Variabel 
yang diungkap dalam penelitian ini adalah keterampilan membaca intensif buku 
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biografi tokoh dan penggunaan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 
Pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini menggunakan prosedur penelitian 
tindakan kelas dengan dua siklus yang dilaksanakan pada siswa kelas VII E SMP 
Negeri 2 Kudus. Tiap-tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Pengambilan data menggunakan instrument tes dan 
nontes. Alat pengambilan data yang digunakan berupa observasi, jurnal, 
sosiometri, wawancara, dan dokumentasi foto. Analisis data menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Setelah dilakukan penelitian melalui dua siklus, dihasilkan simpulan bahwa 
pembelajaran kooperatif metode jigsaw dapat meningkatkan keterampilan 
membaca intensif buku biografi tokoh siswa. Melalui tes awal diperoleh hasil 
rata-rata klasikal adalah 51,31 dan berada pada kategori kurang. Kemudian 
dilaksanakan tes siklus I dan diperoleh nilai rata-rata hasil tes siswa kelas VII E 
secara klasikal adalah 78,54 dengan kategori baik. Nilai rata-rata tersebut 
mengalami peningkatan sebesar 27,23% dari hasil pratindakan dan berada pada 
kategori amat baik. Meskipun hasil tersebut sudah cukup memuaskan, namun 
peneliti masih melaksanakan pembelajaran dan tes siklus II hingga diperoleh hasil 
rata-rata klasikal untuk tes siklus II yaitu 90,08 dan berada pada kategori sangat 
baik, dengan peningkatan sebesar 11,54% dari hasil tes siklus I dan peningkatan 
tersebut berada pada kategori cukup. Pengalaman yang diperoleh siswa pada saat 
mengikuti pembelajaran siklus I menjadi pendorong bagi siswa untuk lebih 
memperhatikan penjelasan guru, lebih aktif bertanya, dan lebih tertarik pada 
pembelajaran Dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw, siswa menjadi 
lebih mudah bersosialisasi. Siswa-siswa yang awalnya memiliki sifat egois, 
mementingkan diri sendiri, atau merasa lebih pandai dari yang lain, dapat 
memperbaiki diri dan lebih menghargai sesama. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat direkomendasikan beberapa saran, 
antara lain: (1) guru sebaiknya tetap mengajarkan kompetensi dasar membaca 
intensif buku biografi tokoh pada siswa. Siswa dapat menambah pengetahuan 
sekaligus mengambil hal positif dari sifat-sifat, hobi tokoh yang menunjang 
keberhasilan, dan perjuangan hidup tokoh untuk meraih kesuksesan, sehingga 
siswa dapat termotivasi dan lebih rajin belajar agar dapat berhasil; (2) sebaiknya 
guru dapat terus mengembangkan dan menerapkan pembelajaran kooperatif 
metode jigsaw terutama untuk pembelajaran membaca intensif buku biografi 
tokoh. Karena berdasarkan hasil penelitian, siswa merasa lebih mudah dalam 
memahami buku biografi tokoh, sekaligus siswa dapat belajar melakukan 
penyesuaian diri dalam kelompok; dan (3) bagi para praktisi atau peneliti lain di 
bidang pendidikan dapat melakukan penelitian serupa dengan model pembelajaran 
dan metode yang berbeda sehingga diperoleh berbagai alternatif model 
pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Membaca adalah salah satu keterampilan dasar yang berkaitan erat dengan 

keterampilan dasar terpenting pada manusia, yaitu berbahasa. Dengan berbahasa, 

manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya. Keterampilan membaca 

termasuk keterampilan bahasa yang bersifat reseptif. Artinya, ketika membaca, 

bahan atau sumbernya telah tersedia. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang pesat, berbagai informasi penting disampaikan 

dalam berbagai media, dan salah satunya disampaikan melalui bahasa tulis yang 

berupa buku-buku, majalah, maupun surat kabar. Untuk dapat mengikuti 

perkembangan-perkembangan tersebut, tentu saja membutuhkan keterampilan 

dalam membaca. 

Selain itu, keterampilan membaca juga merupakan kemampuan dasar bagi 

siswa yang harus dikuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah (Syafi’ie 1996:41-42). Sebagai salah satu 

keterampilan dasar, keberhasilan siswa dalam mengikuti pelajaran sangat 

dipengaruhi oleh keterampilan membacanya. Oleh karena itu, pembelajaran 

membaca mempunyai peran penting dan strategis dalam proses belajar mengajar 

di sekolah. 

Tujuan pengajaran keterampilan membaca adalah agar siswa mampu 

memahami pesan-pesan komunikasi yang disampaikan dengan medium bahasa 

1 
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tulis dengan cermat, tepat dan cepat secara kritis dan kreatif. Kecermatan dan 

ketepatan dalam memahami pesan komunikasi itu sangat penting agar dapat 

dicapai pemahaman terhadap pesan komunikasi tersebut. Kecepatan memahami 

isi komunikasi juga merupakan hal yang penting dalam membaca, terutama bagi 

mereka yang melaksanakan tugas sehari-hari dengan banyak membaca. 

Pemahaman secara kritis adalah pemahaman isi bacaan yang dilakukan dengan 

cara berpikir kritis terhadap isi bacaan. Dalam hal ini siswa tidak hanya 

menginterpretasi tetapi juga memberi penilaian terhadap isi bacaan. Tingkat 

pemahaman yang tertinggi adalah pemahaman secara kreatif. Di mana siswa 

dituntut untuk mampu berimajinasi, merenungkan kemungkinan-kemungkinan 

yang baru, dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki serta informasi-informasi yang diolah dari bacaan. 

Untuk dapat mencapai tujuan pengajaran keterampilan membaca tersebut, 

guru harus dapat berperan aktif menumbuhkan minat siswa pada membaca. 

Permasalahan tentang rendahnya minat baca menjadi salah satu permasalahan 

klasik dalam dunia pendidikan Indonesia. Minat baca erat hubungannya dengan 

keterampilan membaca. Rendahnya minat baca khususnya pelajar sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan sumber daya manusia di negara ini. Menurut 

hasil penelitian, kemampuan membaca lebih banyak ditentukan oleh banyaknya 

waktu membaca daripada oleh IQ seseorang. Lebih banyak seseorang membaca 

lebih meningkat pula kemampuannya (Harjasujana 1988:3). 

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

membaca telah menjadi kebutuhan bagi setiap orang dalam kehidupan untuk 
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memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Di samping itu, keterampilan 

membaca juga sangat penting untuk memperoleh kesenangan dan hiburan 

bergantung pada bahan bacaan yang ingin dibaca. Buku-buku baru atau majalah-

majalah yang bagus yang berisi informasi sekaligus dapat menjadi hiburan bagi 

pembacanya. Salah satunya adalah buku-buku biografi dan buku biografi tokoh di 

majalah-majalah. Selain menjadi bacaan selingan, bacaan yang berupa buku 

biografi tokoh ini juga sarat informasi dan pengetahuan baru, namun, bacaan-

bacaan tersebut justru kurang menarik dan dianggap kurang penting, sehingga 

jarang dibaca. 

Dalam hal pembelajaran membaca di sekolah, membaca buku biografi tokoh 

menjadi hal baru bagi siswa SMP kelas VII, karena pada jenjang pendidikan 

sebelumnya siswa belum dikenalkan dengan buku biografi tokoh. Bagi siswa, 

buku biografi tokoh adalah bahan bacaan yang kurang menarik, siswa lebih 

tertarik membaca cerita-cerita fiksi maupun dongeng. Sebenarnya, buku biografi 

tokoh adalah salah satu bahan bacaan yang penting bagi siswa, di samping siswa 

mendapat pengetahuan baru tentang tokoh tersebut, siswa juga dapat mempelajari 

kiat-kiat di balik kesuksesan hidup tokoh, sehingga siswa menjadi termotivasi 

untuk berhasil di masa depannya. 

Berdasarkan hasil observasi, kemampuan membaca siswa kelas VII E SMP N 

2 Kudus secara umum dan keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh 

secara khusus, masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

minat baca siswa, guru dan metode yang digunakan dalam pembelajaran, bahan 

bacaan, serta kondisi perpustakaan sekolah.  
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Minat baca siswa di kelas VII E masih kurang. Dalam proses pembelajaran di 

sekolah, minat baca siswa di kelas VII E masih kurang. Siswa membaca ketika 

mendapat tugas dari guru saja. Setiap kali guru memberi tugas pada siswa yang 

berkaitan dengan membaca, siswa masih kurang bersemangat dan pasif. Akan 

tetapi, bila diminta untuk mengerjakan tugas atau karya, siswa lebih rajin dan 

kreatif. 

Berdasarkan hasil observasi pada 6 April 2007, diperoleh hasil bahwa 65% 

atau 26 siswa dari keseluruhan yang berjumlah 40 siswa menyatakan kurang 

berminat untuk membaca, karena membaca membuat siswa bosan dan jenuh. 

Siswa lebih tertarik menonton siaran televisi yang disajikan secara audio visual 

daripada membaca. Kemudian sisanya sebanyak 35% atau 14 siswa mengaku 

senang membaca, akan tetapi mereka lebih tertarik membaca komik atau majalah-

majalah remaja daripada membaca buku-buku ilmiah dan buku mata pelajaran 

yang bermanfaat.  

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia yang mengampu kelas VII E menyadari 

bahwa siswanya kurang berminat pada membaca, jadi guru mengambil simpulan 

bahwa siswa akan lebih tertarik untuk membaca bila diberi tugas-tugas, sehingga 

guru lebih menekankan pada pemberian tugas-tugas pada siswa untuk memacu 

minat siswa untuk membaca. 

Guru berusaha untuk meningkatkan minat baca siswa, namun guru belum 

menemukan metode yang tepat untuk itu. Terutama untuk membaca intensif buku 

biografi tokoh yang dapat digolongkan ke dalam bahan bacaan non fiksi. Untuk 

membaca dongeng atau cerita rakyat yang tergolong cerita fiksi, guru juga masih 
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bermasalah, karena pada dasarnya siswa memang tidak tertarik untuk membaca. 

Begitu juga untuk membaca teks nonfiksi, guru menemui kendala yaitu siswa 

kurang tertarik untuk membaca. Siswa juga mengakui hal tersebut. Hal tersebut 

disebabkan sekolah hanya terpaku pada buku teks yang diberikan oleh pemerintah 

yang belum berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Selain itu, siswa SMP N 2 Kudus juga telah terpengaruh oleh predikat sekolah 

sebagai sekolah unggulan kedua di Kudus dan terbiasa dengan pola belajar 

individualisme dan kompetisi secara individu. Setiap siswa selalu menganggap 

siswa yang lain sebagai saingan dan kurangnya sosialisasi antarsiswa. Siswa pun 

terbentuk sebagai siswa yang egois dan individualis. Sifat-sifat semacam itu harus 

diminimalkan sejak dini karena akan memberi pengaruh yang tidak baik ketika 

siswa telah terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan 

suatu metode pembelajaran yang sekaligus membantu siswa belajar bersosialisasi. 

Faktor berikutnya yang juga berpengaruh adalah perpustakaan sekolah. 

Perpustakaan sekolah di SMP N 2 Kudus juga kurang berperan. Seharusnya 

berbagai bahan bacaan dapat diperoleh dari perpustakaan, namun di sekolah ini 

justru sebaliknya.  Koleksi buku-buku di perpustakaan kurang lengkap, sebagian 

besar buku adalah buku-buku pelajaran sekolah. Ketika peneliti menanyakan 

mengenai buku biografi tokoh atau majalah yang berisi profil-profil tokoh, 

petugas perpustakaan mengaku memiliki koleksi buku jenis tersebut, tetapi 

jumlahnya terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk dibaca oleh seluruh 

siswa. 
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Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mencoba 

menerapkan pembelajaran kooperatif metode jigsaw dalam pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh pada siswa kelas VII E SMP N 2 Kudus. 

Metode jigsaw ini adalah salah satu metode dalam pembelajaran kooperatif. Siswa 

akan dibagi menjadi beberapa kelompok utama dan kemudian dari kelompok 

utama akan dibagi lagi menjadi kelompok kecil yang mempelajari bagian demi 

bagian dari buku biografi tokoh.  

Metode ini tidak hanya membagi siswa dalam kelompok-kelompok, tetapi 

juga membagi bahan ajar, dalam hal ini buku bigrafi tokoh, menjadi beberapa 

bagian. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar siswa dapat lebih 

memahami buku biografi tokoh yang dihadapinya, karena dalam membaca 

intensif yang dituntut adalah pemahaman siswa terhadap bahan bacaan. Selain itu, 

siswa juga diharapkan dapat bekerjasama dengan siswa lainnya.  

Membagi siswa dalam kelompok-kelompok akan mempermudah siswa 

melakukan penyesuaian sosial. Mengingat siswa SMP kelas VII masih berada 

dalam masa remaja awal yaitu usia 11 sampai 14 tahun yang memiliki 

karakteristik senang mengadakan hubungan dalam kelompok-kelompok 

(Mappiare 1982:36). Kaitannya dengan penyesuaian pribadi dan sosial remaja, 

lingkup kelompok yang ditekankan adalah kelompok teman sebaya yang 

merupakan lingkungan sosial pertama di mana remaja belajar untuk hidup 

bersama orang lain yang bukan anggota keluarganya. Remaja dalam hal ini siswa 

dituntut memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri yang dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam hubungan sosial yang lebih luas, karena penyesuaian pribadi 
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dan sosial berpengaruh besar terhadap pembentukan manusia yang lebih matang 

dan dewasa. Hal tersebut akan sangat baik bagi siswa yang terbiasa dengan 

kompetisi individu dan merasa dirinya yang terbaik dibanding yang lainnya. 

Berkelompok juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memandang 

suatu permasalahan dan situasi dengan berbagai perspektif. Dengan berkelompok 

siswa juga dapat belajar menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama 

berdasarkan sifat, karakter, dan perilaku sosial yang berbeda antara siswa satu 

dengan siswa lainnya. 

Untuk itu, peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dan 

memberi judul Peningkatan Keterampilan Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh 

dengan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw pada Siswa Kelas VII E SMP 

Negeri 2 Kudus Tahun Ajaran 2006/2007. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Belajar dalam pengertian yang paling umum adalah setiap perubahan perilaku 

yang diakibatkan pengalaman atau sebagai hasil interaksi individu dengan 

lingkungannya. Dalam pengertian yang lebih spesifik, belajar didefinisikan 

sebagai akuisisi atau perolehan pengetahuan dan kecakapan baru. Pengertian 

inilah yang merupakan tujuan pendidikan formal di sekolah-sekolah atau lembaga 

pendidikan yang memiliki program terencana, tujuan instruksional yang konkret, 

dan diikuti oleh para siswa sebagai suatu kegiatan yang sistematis (Azwar 

2006:164-165) 
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Salah satu konsep yang pernah dirumuskan oleh para ahli mengatakan bahwa 

keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersumber dari 

dalam atau internal dan dari luar atau eksternal individu. 

Keberhasilan dalam pembelajaran membaca juga dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Kendala-kendala yang menghambat pembelajaran membaca siswa kelas 

VII E SMP N 2 Kudus disebabkan oleh faktor siswa secara individu sebagai 

faktor internal dan faktor eksternal yang meliputi faktor dari guru, bahan bacaan, 

dan perpustakaan sekolah.  

Faktor dari siswa yang pada dasarnya memang memiliki minat yang kurang 

terhadap membaca, karena bagi siswa, membaca merupakan suatu hal yang 

membosankan. Sebagian besar siswa membaca ketika mereka ingin membaca 

saja, ketika ada yang menarik untuk dibaca, dan parahnya lagi siswa membaca 

karena terpaksa mendapat tugas dari guru yang mengharuskan untuk membaca, 

sehingga kegiatan membaca dilakukan siswa hanya sekadar untuk memenuhi 

tugas dari guru. Selain itu, siswa juga terlalu sering bekerja secara individu selama 

pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan siswa bersifat individualis dan 

kurangnya sosialisasi antarsiswa. Sifat-sifat semacam itu harus diminimalkan 

sejak dini karena akan memberi pengaruh yang tidak baik ketika siswa telah terjun 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Faktor dari guru, guru sudah berusaha menerapkan metode yang menarik 

tetapi guru masih belum menemukan metode yang tepat untuk membuat siswa 

tertarik pada pembelajaran membaca. Ketika mengajar membaca, guru 

menerapkan strategi umum yang sering digunakan dalam pembelajaran membaca. 
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Guru hanya meminta siswa untuk membaca kemudian menjawab pertanyaan 

tanpa ada suatu proses belajar yang menyenangkan yang dapat menumbuhkan 

minat siswa untuk membaca sehingga siswa tidak bosan dan jenuh di dalam kelas, 

sekaligus mengajarkan pada siswa untuk dapat bekerjasama dan bersosialisasi 

dengan siswa lain. 

 Faktor berikutnya yang mempengaruhi minat baca siswa adalah faktor bahan 

bacaan yang digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, dalam 

mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia, guru hanya menggunakan buku paket dari 

pemerintah. Guru memang telah menggunakan buku ajar lain selain dari 

pemerintah, namun masih sulit mencari bahan bacaan yang  lebih relevan bagi 

siswa, setidaknya mengikuti perkembangan siswa dan perkembangan dunia luar 

yang sedang digemari oleh siswa saat ini. Guru sudah berusaha menyesuaikan 

bahan bacaan dengan minat dan perkembangan usia siswa, akan tetapi minat 

siswa terhadap membaca memang masih kurang. Siswa usia SMP lebih tertarik 

membaca bahan bacaan yang sedang ramai dibicarakan masyarakat umum dan 

mereka melakukannya sekedar sebagai hobi.  

      Bahan bacaan dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk dari majalah 

atau internet, namun guru juga harus mampu memilah bahan bacaan yang 

mengandung unsur-unsur edukatif dan disesuaikan dengan tingkat keterbacaan 

siswa. Selain menumbuhkan ketertarikan dari dalam diri siswa untuk membaca, 

bahan bacaan tersebut juga dapat menjadikan pembelajaran lebih bermanfaat. 

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap keterampilan membaca siswa 

adalah kondisi perpustakaan sekolah. Buku-buku yang ada di perpustakaan sangat 
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banyak, tetapi masih kurang lengkap dan kurang bervariasi. Buku-buku 

pengetahuan umum, terutama, belum tersedia di perpustakaan sekolah ini. Untuk 

kompetensi membaca intensif buku biografi tokoh khususnya, perpustakaan 

belum dapat menyediakan majalah yang berisi profil tokoh,  terlebih lagi buku 

biografi tokoh hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas, padahal buku-buku 

semacam itu sangat bermanfaat bagi siswa terutama biografi tokoh-tokoh besar. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah dalam skripsi ini dipusatkan pada upaya peningkatan keterampilan 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw pada siswa kelas VII E SMP Negeri 2 Kudus tahun ajaran 2006/2007. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

14.1 Bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca intensif buku biografi 

tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada siswa kelas VII 

E SMP N 2 Kudus tahun ajaran 2006/2007 ? 

1.4.2 Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VII E SMP N 2 Kudus 

setelah mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut. 

1.5.2 Mendeskripsikan peningkatan keterampilan membaca intensif buku 

biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada siswa 

kelas VII E SMP N 2 Kudus tahun ajaran 2006/2007.  

1.5.3 Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VII E SMP N 2 Kudus 

setelah mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan secara praktis. Secara teoretis, 

skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan teori ilmu pendidikan, 

khususnya yang menyangkut masalah penerapan metode jigsaw dalam 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh pada siswa kelas VII SMP. 

Adapun secara praktis, skripsi ini bermanfaat bagi guru dan siswa serta bagi 

peneliti lain. Bagi guru, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperbaiki 

dan memberi pilihan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dalam 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh serta dapat menciptakan 

suatu kegiatan belajar yang menyenangkan. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh dan 

siswa mengetahui pentingnya membaca buku biografi tokoh. Bagi peneliti lain, 

penelitian ini dapat memotivasi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis 
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sehingga dapat menghasilkan beragam model pembelajaran baru dalam membaca 

khususnya dan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Peningkatan keterampilan membaca adalah hal yang menarik untuk dikaji. 

Masih minimnya minat baca di negara ini, menggugah para peneliti untuk 

mengembangkan berbagai metode dan media dalam rangka menumbuhkan minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran dan bermuara pada upaya peningkatan 

keterampilan membaca siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, dunia 

pendidikan merupakan salah satu alternatif jalur yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan minat baca sekaligus meningkatkan keterampilan membaca  

siswa. Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, berikut dipaparkan 

beberapa penelitian tentang peningkatan keterampilan membaca yang pernah 

dilakukan, antara lain adalah penelitian Hastuti (2005), Hidayati (2005), Innasiah 

(2005), dan Munawaroh (2005). Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai 

kajian pustaka dalam skripsi ini. 

Penelitian yang akan dipaparkan pertama kali adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Hastuti (2005) dengan judul skripsi Peningkatan Keterampilan 

Membaca Pemahaman melalui Teknik Cloze pada Siswa Kelas VII A SMPN 2 

Klaten Tahun Ajaran 2004/2005 yang mengkaji peningkatan keterampilan 

membaca pemahaman siswa kelas VIII melalui teknik Cloze. Hasil yang diperoleh 

adalah adanya peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa dengan 

bukti bahwa pada siklus I rata-rata skor yang dicapai adalah 6,8 atau sebesar 

13 
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68,15% sedangkan pada siklus II rata-rata skor yang dicapai adalah 7,75 atau 

77,75%. Terjadi peningkatan sebesar 9,3% bila dibanding pada siklus I. Dalam 

Hastuti dijelaskan dengan menunjukkan bukti bahwa wacana yang akan diberikan 

pada siswa diukur terlebih dahulu dengan grafik Raygor, sehingga data yang 

diperoleh lebih akurat. Penelitian ini juga membuktikan telah terjadi perubahan 

perilaku siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya antusias siswa pada 

siklus II.  

Persamaan penelitian Hastuti dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada desain penelitian, instrumen penelitian tes dan analisis data. Desain 

penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen penelitian tes yaitu tes 

uraian. Analisis data nontes melalui deskriptif kualitatif dan data tes berupa 

deskriptif presentase. Sedangkan perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji, 

instrumen nontes, tujuan penelitian, tindakan yang dilakukan, variabel penelitian 

dan subjek penelitian. Masalah yang dikaji Hastuti adalah penerapan teknik Cloze 

dalam pembelajaran membaca pemahaman. Instrumen penelitian nontes berupa 

observasi, jurnal wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk 

mendapatkan deskripsi peningkatan keterampilan membaca pemahaman setelah 

mendapat pembelajaran dengan teknik Cloze. Variabel penelitian adalah 

keterampilan membaca pemahaman dan variabel teknik Cloze. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas VII A SMPN 2 Klaten. 

Penelitian tentang membaca juga dilakukan oleh Hidayati (2005) dengan judul 

skripsi Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman dengan Pendekatan 

Kontekstual Komponen Inquiry dan Learning Community pada Siswa Kelas VII B 
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MTs Nurul Ulum Mranggen Demak Tahun Ajaran 2004/2005. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan membaca 

pemahaman untuk menemukan gagasan utama setelah mengikuti pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual komponen inquiry dan learning community. 

Peningkatan ini berdasar hasil yang diperoleh dari tes awal yaitu nilai rata-rata 

kelas 5,93 atau 59,3% dan hasil pada siklus I 6,65 atau 66,5%. Terjadi kenaikan 

sebesar 7,2%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 7,65 atau 

76,5%, artinya terjadi peningkatan sebesar 10% dari siklus I. Peningkatan hasil tes 

juga didikuti oleh perubahan perilaku siswa ke arah yang positif. Hal tersebut 

dibuktikan dengan meningkatnya antusias siswa dan siswa terlihat menikmati 

proses pembelajaran sehingga kelas menjadi hidup dan tugas-tugas yang diberikan 

dapat diselesaikan dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan Hidayati ini menggunakan komponen learning 

community atau masyarakat belajar di mana mengharuskan siswa untuk 

melakukan kerjasama dengan siswa lainnya dalam bentuk kelompok. Komponen 

tersebut hampir sama dengan metode yang digunakan oleh peneliti. Namun, 

metode jigsaw yang digunakan oleh peneliti, teknis pengelompokannya berbeda 

dan dalam metode jigsaw yang digunakan oleh peneliti, materi yang diajarkan 

juga dibagi. Selain bekerja sama, metode jigsaw juga mengharuskan siswa untuk 

saling mengajari satu sama lain karena materi yang dipelajari dalam satu 

kelompok utama berbeda-beda. 

Persamaan penelitian Hidayati dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada desain penelitian dan analisis data. Desain penelitian adalah 



 16

penelitian tindakan kelas. Analisis data nontes melalui deskriptif kualitatif dan 

data tes berupa deskriptif presentase. Perbedaannya terletak pada masalah yang 

dikaji, instrumen  tes dan nontes, tujuan penelitian, tindakan yang dilakukan, 

variabel penelitian dan subjek penelitian. Masalah yang dikaji Hidayati adalah 

penerapan pendekatan kontekstual komponen inquiry dan learning community 

dalam pembelajaran membaca pemahaman. Instrumen penelitian nontes berupa 

observasi, jurnal wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk 

mendapatkan deskripsi peningkatan keterampilan membaca pemahaman setelah 

mendapat pembelajaran dengan pendekatan kontekstual komponen inquiry dan 

learning community. Variabel penelitian adalah keterampilan membaca 

pemahaman dan variabel pendekatan kontekstual komponen inquiry dan learning 

community. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII B MTs Nurul Ulum 

Mranggen Demak. 

Penelitian berikutnya yang dijadikan sebagai kajian pustaka adalah penelitian 

yang dilakukan Innasiah (2005) dalam skripsi yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Pemahaman Teks Berita dengan Pendekatan Kontekstual 

Komponen Learning Community pada Siswa Kelas VIII E MTs Negeri Salatiga 

Tahun Ajaran 2005/2006. Penelitian ini mendapatkan hasil berupa peningkatan 

keterampilan membaca pemahaman teks berita siswa sebesar 12,02%. Pada siklus 

I rata-rata skor yang dicapai adalah 71,78 atau 71,78% dan pada siklus II rata-rata 

skor 81,9 atau 81,9%. Penelitian Innasiah menggunakan learning community 

sebagai metode pembelajaran, yang membagi siswa dalam kelompok-kelompok 
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yang heterogen, namun, dalam teknis pengelompokannya berbeda dengan teknis 

pengelompokan pada metode yang digunakan peneliti. 

Persamaan penelitian Innasiah dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada desain penelitian, instrumen tes, dan analisis data. Desain penelitian 

adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen tes menggunakan tes uraian. Analisis 

data nontes melalui deskriptif kualitatif dan data tes berupa deskriptif presentase. 

Perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji, instrumen  nontes, tujuan 

penelitian, tindakan yang dilakukan, variabel penelitian dan subjek penelitian. 

Masalah yang dikaji Innasiah adalah penerapan pendekatan kontekstual 

komponen learning community dalam pembelajaran membaca pemahaman teks 

berita. Instrumen penelitian nontes berupa observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi peningkatan 

keterampilan membaca pemahaman teks berita setelah mendapat pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual komponen learning community. Variabel 

penelitian adalah keterampilan membaca pemahaman teks berita dan variabel 

pendekatan kontekstual komponen learning community. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas VIII E MTs Negeri Salatiga. 

Penelitian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

penelitian Munawaroh (2005) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Intensif Teks Profil Tokoh dengan Pendekatan 

Kontekstual Komponen Inquiry pada Siswa Kelas VII B SMPN 10 Semarang 

Tahun Ajaran 2005/2006 yang mengkaji pendekatan kontekstual komponen 

inquiry dalam pembelajaran membaca intensif profil tokoh. Hasil yang diperoleh 
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adalah adanya peningkatan keterampilan membaca membaca intensif teks profil 

tokoh dengan menggunakan pendekatan kontekstual komponen inquiry sebesar 

13,54%. Hasil rata-rata klasikal pada siklus I sebesar 67,46, sedangkan pada siklus 

II sebesar 81. Dalam penelitian tersebut teks yang digunakan dalam pembelajaran 

maupun tes diambil dari media massa. Dijelaskan bahwa teks disesuaikan dengan 

minat dan usia siswa SMP, namun tidak dijelaskan dan disertai bukti bahwa teks-

teks yang digunakan telah diukur tingkat keterbacaannya. Selain itu, dalam 

penelitian yang dilakukan Munawaroh, peningkatan nilai pada siklus II terjadi 

melalui pembelajaran yang dibentuk dalam diskusi kelompok. Hal tersebut 

membuktikan bahwa siswa dapat belajar lebih baik melalui pembelajaran 

kelompok bukan secara individu. 

Persamaan penelitian Munawaroh dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada desain penelitian, instrumen tes dan analisis data. Desain penelitian 

adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen tes menggunakan tes uraian. Analisis 

data nontes melalui deskriptif kualitatif dan data tes berupa deskriptif persentase. 

Perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji, instrumen  tes dan nontes, tujuan 

penelitian, tindakan yang dilakukan, variabel penelitian dan subjek penelitian. 

Masalah yang dikaji Munawaroh adalah penerapan pendekatan kontekstual 

komponen inquiry dalam pembelajaran membaca intensif teks profil tokoh. 

Instrumen penelitian nontes berupa observasi, jurnal wawancara, dan 

dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi peningkatan 

keterampilan membaca intensif teks profil tokoh setelah mendapat pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual komponen inquiry. Variabel penelitian adalah 
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keterampilan membaca intensif teks profil tokoh dan variabel pendekatan 

kontekstual komponen inquiry. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII B SMPN 

10 Semarang. 

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dipaparkan, penelitian yang 

dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan jika dibandingkan penelitian yang 

sebelumnya. Perbedaan tersebut meliputi (1) penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas berupa peningkatan keterampilan membaca intensif buku biografi 

tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw yang dilaksanakan 

berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); (2) penelitian ini 

dilaksanakan pada siswa kelas VII E SMP N 2 Kudus; (3) buku biografi tokoh 

yang digunakan telah disesuaikan dengan tingkat keterbacaan siswa SMP kelas 

VII; (4) data nontes pada penelitian ini juga menggunakan sosiometri dan 

dokumentasi foto untuk memperkuat penelitian. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Pengertian Membaca 

      Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata atau bahasa tulis (Hodgson dalam Tarigan 1979:7). Selain 

definisi membaca tersebut, ada pula beberapa penulis yang seolah-olah 

beranggapan bahwa membaca adalah suatu kemampuan untuk melihat lambang-

lambang tertulis serta mengubah lambang-lambang tertulis tersebut melalui fonik 

(phonics = suatu metode pembelajaran membaca, ucapan, ejaan berdasarkan 
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interpretasi fonetik terhadap ejaan biasa) menjadi atau menuju membaca lisan 

(oral reading) (Tarigan 1979: 8). 

Membaca adalah pengucapan kata-kata dan perolehan arti dari barang 

cetakan. Kegiatan itu melibatkan analisis dan pengorganisasian berbagai 

keterampilan yang kompleks. Termasuk di dalamnya, pelajaran, pemikiran, 

pertimbangan, perpaduan, pemecahan masalah, yang berarti menimbulkan 

kejelasan informasi (bagi pembaca) (Wiryodijoyo 1989:1-2). Widyamartaya 

(1992:137-138) mengemukakan bahwa membaca adalah ikhtisar yang terus-

menerus untuk mengembangkan diri. Daya pikir kita didorong untuk selalu 

berpikir secara lurus dan terang. Syafi’ie (1996:42-45) mendefinisikan bahwa 

membaca adalah kegiatan kompleks yang mencakup berbagai aspek baik secara 

fisik maupun mental, yang di dalamnya meliputi aspek sensori, persepsi, sekuensi 

eksperimental, dan asosiasi.  

Dari keseluruhan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa membaca 

adalah keterampilan berbahasa yang mempunyai kegiatan melisankan, 

mempersepsi, memahami, serta memberi makna terhadap simbol-simbol visual.  

 

2.2.2 Aspek-aspek Membaca 

Secara garis besar terdapat dua aspek penting dalam membaca, yaitu : 

keterampilan yang bersifat mekanis (Mechanical Skills), dan keterampilan yang 

bersifat pemahaman (Comprehension Skills). 
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2.2.2.1 Keterampilan yang Bersifat Mekanis (Mechanical Skills)  

Keterampilan yang bersifat mekanis (Mechanical Skills) dapat dianggap 

berada pada urutan yang lebih rendah (lower order) Aspek ini mencakup, (1) 

pengenalan bentuk huruf, (2) pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem atau 

grafem, kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain), (3) pengenalan hubungan 

atau korespondensi pola ejaan dan bunyi (kemampuan menyuarakan bahan tertulis 

atau “to bark at print”), (4) kecepatan membaca bertaraf lambat. 

2.2.2.2 Keterampilan yang Bersifat Pemahaman (Comprehension Skills) 

Keterampilan yang bersifat pemahaman (Comprehension Skills) dapat 

dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi (higher order). Aspek ini 

mencakup : (1) memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, retorika), 

(2)  memahami signifikansi atau makna (a.l. maksud dan tujuan pengarang 

relevansi atau keadaan kebudayaan, reaksi pembaca), (3) evaluasi atau penilaian 

(isi, bentuk), (4) kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan 

dengan keadaan (Broughton [et al] dalam Tarigan 1979:12). 

 

2.2.3 Tujuan Membaca 

Tarigan mengemukakan bahwa tujuan utama dalam membaca adalah untuk 

mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan      

(Tarigan 1979:9). Makna, arti (meaning) erat sekali berhubungan dengan maksud 

tujuan, atau intensif kita dalam membaca. Berikut ini dikemukakan yang penting, 

(1) membaca untuk memperoleh perincian atau fakta-fakta (reading for details of 

facts), (2) membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas), 
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(3) membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita (reading for 

sequence or organization), (4) membaca untuk menyimpulkan, membaca 

inferensi (reading for inference), (5) membaca untuk mengelompokkan, membaca 

untuk mengklasifikasi (reading for classify), (6) membaca menilai, membaca 

mengevaluasi (reading to evaluated), (7) membaca untuk memperbandingkan atau 

mempertentangkan (reading to compare or contact) (Anderson dalam Tarigan 

1979:9-10). 

Wiryodijoyo (1989:56-58) mengemukakan tujuan-tujuan membaca sebagai 

berikut. Berdasarkan materi bacaan yang dapat dibaca, tujuan membaca dapat 

dibedakan menjadi lima, yaitu: (1) membaca untuk kesenangan, (2) membaca 

untuk penerapan praktis, (3) membaca untuk mencari informasi khusus, (4) 

membaca untuk mendapatkan gambaran umum, (5) membaca untuk mengevaluasi 

secara kritis. 

Membaca makin lama menjadi satu keterampilan teknis, maka tujuan 

membaca yang berkaitan dengan teknik membaca dapat dibedakan menjadi tujuh, 

yaitu: (1) membaca untuk menangkap butir-butir yang penting dan organisasi 

keseluruhan, (2) mengetahui isi materi bacaan dengan cepat, (3) memperkuat 

pemahaman dan membaca pikiran dengan menambah kecepatan baca, (4) 

mengerti dengan jelas untuk mengingat informasi dan menggunakannya, (5) 

mengembangkan kemampuan konsentrasi dan arti yang lebih dalam, (6) mencari 

keputusan (judgment) dan keterlibatan yang lebih dalam dengan analisis bunyi, (7) 

memperluas kesadaran dan penikmat sastra. 
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2.2.4 Jenis-jenis Membaca 

Tarigan (1979:12-36) membagi membaca menjadi dua jenis, yaitu :  

2.2.4.1 Membaca Nyaring (oral reading)  

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat 

bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau 

pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan 

pengarang. 

2.2.4.2 Membaca dalam Hati 

Membaca dalam hati adalah membaca yang hanya menggunakan ingatan 

visual (visual memory) yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan 

membaca dalam hati adalah untuk memperoleh informasi. Membaca dalam hati 

dibagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. 

Membaca ekstensif, berarti membaca secara luas.  Membaca ekstensif 

obyeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu sesingkat mungkin. 

Tuntutan kegiatan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-

penting dengan dengan cepat. Dengan demikian, membaca secara efisien dapat 

terlaksana. Membaca ekstensif dibagi menjadi tiga , yaitu (1) membaca survey, 

(2) membaca sekilas (skimming), (3) membaca dangkal (supervisial reading). 

Membaca intensif, adalah studi seksama, telaah teliti, dan penanganan terperinci 

yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira dua 

sampai empat halaman setiap hari. Membaca intensif dibagi menjadi dua, yaitu 

membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. 
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Membaca telaah isi dibagi menjadi empat macam, yaitu (1) membaca teliti, 

(2) membaca pemahaman, (3) membaca kritis, dan (4) membaca ide. Sedangkan 

membaca telaah bahasa dibagi menjadi dua macam, yaitu membaca bahasa asing 

dan membaca sastra. 

 

2.2.5 Hakikat Membaca Intensif 

Membaca intensif adalah studi seksama, telaah teliti, dan penanganan 

terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek 

kira-kira dua sampai empat halaman setiap hari ( Brooks dalam Tarigan 1979:35). 

Dalam membaca intensif yang diutamakan bukanlah hakekat keterampilan -

keterampilan yang tampak atau hal-hal yang menarik perhatian, melainkan hasil-

hasilnya; dalam hal ini suatu pengertian, suatu pemahaman yang mendalam serta 

terperinci terhadap teks yang dibaca. Tujuan utama dalam membaca intensif 

adalah untuk memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-

argumen yang logis, urutan-urutan retoris atau pola-pola teks, pola-pola 

simbolisnya; nada-nada tambahan yang bersifat emosional dan sosial, pola-pola 

sikap dan tujuan sang pengarang, dan juga sarana-sarana linguistik yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan (Tarigan 1979:36). 

Membaca secara intensif diperlukan untuk memperoleh informasi yang lebih 

bermutu, lebih berbobot, lebih kental, yang lebih merupakan kebulatan 

(keseluruhan). Membaca secara intensif menuntut kita mampu berpikir secara 

saling hubung dan sekaligus melatih kita untuk mewujudkan pemikiran saling 

hubung (relational thinking) itu. Kemampuan berpikir secara saling hubung 
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penting dan perlu untuk mempelajari isi buku secara mendalam dan terperinci 

(Widyamartaya 1992:60). 

 

2.2.6 Membaca sebagai Suatu Keterampilan 

Membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang 

mencakup atau melibatkan serangkaian keterampilan-keterampilan yang lebih 

kecil. Keterampilan membaca mencakup tiga komponen, yaitu (1) pengenalan 

terhadap aksara serta tanda-tanda baca, (2) korelasi aksara beserta tanda-tanda 

baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal, dan (3) hubungan lebih lanjut 

dari (1) dan (2) dengan makna atau meaning. 

Pengenal terhadap aksara serta tanda-tanda baca merupakan suatu 

keterampilan untuk mengenal bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan mode yang 

berupa gambar, gambar di atas suatu lembaran, lengkungan-lengkungan, garis-

garis, dan titik-titik dalam hubungan berpola yang teratur rapi. 

Korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang 

formal merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan tanda-tanda hitam di 

atas kertas yaitu gambar-gambar berpola tersebut- dengan bahasa. Adalah tidak 

mungkin belajar membaca tanpa kemampuan belajar memperoleh serta 

memahami bahasa. 

Hubungan lebih lanjut dari (1) dan (2) dengan makna atau meaning pada 

hakikatnya merupakan keterampilan intelektual; ini merupakan kemampuan atau 

abilitas untuk menghubungkan tanda-tanda hitam di atas kertas melalui unsur-

unsur bahasa yang formal, yaitu kata-kata sebagai bunyi, dengan makna yang 
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dilambangkan oleh kata-kata tersebut (Broughton [et al]dalam Tarigan 1979:10-

11). 

Wiryodijoyo (1989:7-10) menyatakan bahwa membaca sebagai keterampilan 

dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu keterampilan mengenal kata, 

keterampilan pemahaman, dan  keterampilan belajar. 

Keterampilan mengenal kata dipelajari di kelas-kelas permulaan sekolah 

dasar. Pada pokoknya keterampilan ini berupa keterampilan membaca kata-kata 

dasar, keterampilan membaca kata-kata berimbuhan, keterampilan membaca kata-

kata majemuk, keterampilan membaca kelompok kata. 

Keterampilan pemahaman merupakan keterampilan mengembangkan 

kemampuan bahasa. Secara garis besar keterampilan membaca diikhtisarkan 

sebagai berikut. (1) pemahaman sebenarnya, yaitu pemahaman terhadap 

keterampilan-keterampilan dasar dan mendapatkan arti dari konteks, (2) 

keterampilan menafsirkan, (3) keterampilan evaluasi. 

Keterampilan belajar pada “membaca” dikenal sebagai keterampilan 

fungsional. Pada umumnya membaca pada pokok masalah tertentu lebih sulit 

daripada membaca yang dilakukan sehari-hari. 

Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks karena terdiri atas beberapa 

komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Komponen-komponen 

tersebut membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi. Komponen utama 

yang tercakup dalam keterampilan membaca adalah (1) pengenalan terhadap 

aksara, kata-kata, dan tanda baca yang biasanya dipelajari pada kelas permulaan, 
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dan (2) pemahaman terhadap kata, kelompok kata, dan kalimat untuk kemudian 

menafsirkannya sebagai suatu makna. 

 

2.2.7 Hakikat Pembelajaran Membaca 

Pembelajaran membaca pada hakikatnya adalah perangkat usaha formal-

konvensional yang dilakukan secara sadar berencana untuk membina siswa dalam 

membaca (Depdikbud Dikti 1985:64). 

 

2.2.7.1 Tujuan Pembelajaran  Membaca 

Tujuan umum pembelajaran membaca dapat diperinci menjadi tujuan pokok 

dan  tujuan tambahan. 

Tujuan pokok, ialah membina siswa agar mereka memiliki : (1) kemampuan 

atau keterampilan yang baik dalam membaca yang tersurat, tersirat, dan tersorot 

dari macam-macam tuturan tertulis yang dibacanya, (2) pengetahuan yang sahih 

tentang nilai dan fungsi membaca, dan teknik membaca untuk mencapai tujuan 

tertentu, (3) sikap positif terhadap membaca dan belajar membaca. Jika tujuan 

pokok ini tercapai maka pembelajaran membaca mewujudkan apa yang 

belakangan ini sering diungkapkan dengan semboyan “belajar untuk dapat 

membaca” (learning to read) dan “membaca untuk dapat belajar” (reading to 

learn). Tujuan tambahan ialah berpartisipasi dalam usaha memasyarakatkan dan 

membudayakan membaca dan memanfaatkan serta merangsang studi dan 

penelitian membaca. 

(Depdikbud Dikti 1985:68) 
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2.2.7.2 Jenis-jenis Pembelajaran membaca 

Di Indonesia, pembagian pembelajaran membaca nampaknya tidak 

mempunyai dasar yang jelas. Meskipun ada dasarnya, hal yang diikuti dalam 

hubungan ini adalah tradisi, yaitu kebiasaan yang telah umum diikuti dalam 

mengembangkan pelaksanaan pembelajaran membaca. Jenis-jenis pembelajaran 

membaca yang selama ini pernah dan sedang dikembangkan di Indonesia dibagi 

menjadi enam macam. 

Pertama, pembelajaran membaca permulaan. Pembelajaran membaca ini 

disajikan kepada siswa tingkat-tingkat permulaan sekolah dasar. Tujuannya ialah 

menerapkan dasar-dasar mekanisme membaca, misalnya kemampuan 

mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang diwakilinya, membina 

gerak mata membaca dari kiri ke kanan, membaca kata-kata dan kalimat-kalimat 

sederhana, dan lain sebagainya. 

Kedua, pembelajaran membaca nyaring. Pembelajaran membaca nyaring ini 

disatu pihak dianggap merupakan bagian atau lanjutan dari pembelajaran 

membaca permulaan, dan di lain pihak dipandang juga sebagai pembelajaran 

membaca tersendiri yang sudah tergolong tingkat lanjut, misalnya membaca 

sebuah kutipan dengan suara nyaring. 

Ketiga, pembelajaran membaca dalam hati. Pembelajaran membaca ini 

membina siswa agar mereka mampu membaca tanpa suara dan mampu 

memahami isi tuturan tertulis yang dibacanya, baik isi pokoknya maupun isi 

bagiannya, termasuk pula isi yang tersurat dan tersirat. 
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Keempat, pembelajaran membaca pemahaman. Dalam praktiknya, 

pembelajaran membaca pemahaman hampir tidak berbeda dari Pembelajaran 

membaca dari hati. Kelima, pembelajaran membaca bahasa. Pembelajaran 

membaca ini pada dasarnya merupakan alat dari pengajaran bahasa. Guru-guru 

memanfaatkannya untuk membina kemampuan bahasa siswa. Terakhir adalah 

pembelajaran membaca teknik. Pembelajaran membaca teknik memusatkan 

perhatiannya kepada pembinaan-pembinaan kemampuan siswa menguasai teknik-

teknik membaca yang dipandang patut. Dalam pelaksanaannya, pelajaran 

membaca teknik seringkali berhimpit dengan pembelajaran membaca nyaring, dan 

bahkan dengan pembelajaran membaca permulaan. Dilain pihak, pembelajaran 

membaca ini banyak pula terlibat dengan cara-cara membaca suatu tuturan tertulis 

yang tergolong rumit. 

(Depdikbud Dikti 1985:69-70) 

 

2.2.8 Penilaian Keterampilan Membaca 

Penilaian keterampilan membaca ini adalah ada berbagai tingkatan, yaitu (1) 

penilaian untuk anak yang baru mulai belajar membaca; (2) penilaian untuk 

pelajar atau orang dewasa yang sudah lanjar membaca; yang meliputi: 

2.2.8.1 Penilaian Kesiapan Membaca 

Penilaian tingkat ini disebut juga dengan pre-reading test. Tujuan penilaian 

ini untuk mengetahui apakah murid-murid kelas satu sekolah dasar sudah siap 

untuk belajar membaca. Kemampuan-kemampuan yang dinilai ada dua macam, 

yaitu pengenalan huruf dan penilaian tambahan. 
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Pengenalan huruf, penyelesaian bentuk huruf, mengutip kalimat, membedakan 

bunyi-bunyi akhir, membedakan bunyi-bunyi awal, dan menjodohkan kata. 

Sedangkan sebagai tambahan untuk kegiatan persiapan membaca pada akhir 

taman kanak-kanak, dilakukan penilaian untuk kemampuan mengartikan kata 

pemahaman kalimat, penggunaan informasi, dan kemampuan membedakan 

gambar. 

2.2.8.2 Penilaian Kemampuan Baca 

Membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, meliputi berbagai segi 

seperti, kemampuan bahasa, perasaan, ingatan, pengalaman, pengetahuan, pikiran, 

dan sebagainya sebagainya. Meskipun membaca melibatkan berbagai 

keterampilan, hanya dua keterampilan yang dinilai, yaitu kecepatan baca dan 

pemahaman. 

Kecepatan baca, diukur dengan KPM (Kata Per Menit), di depannya 

dituliskan bilangan yang menunjukkan berapa kata yang dicapai dalam satu menit. 

Pemahaman, diukur dengan nilai antara 1-100; yaitu menunjukkan berapa persen 

jawaban yang benar. Untuk menilai pemahaman harfiah dalam membaca 

digunakan pertanyaan mengenai teks. Dipakai juga tes penyimpulan isi bacaan, 

karena merupakan pusat dari proses pemahaman. 

(Wiryodijoyo 1989:14-17) 
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2.2.9 Buku Biografi Tokoh 

Buku biografi tokoh adalah buku yang di dalamnya memuat tentang 

kehidupan tokoh mulai dari identitas tokoh, keluarga tokoh, riwayat pendidikan, 

pekerjaan, prestasi, bahkan hobi tokoh juga diulas (Depdiknas 2004:3). 

Buku biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. 

Biografi tokoh-tokoh ternama, seperti ilmuwan, politikus, seniman, dan orang-

orang yang mempunyai nama atau pengaruh besar dituliskan dalam sebuah buku 

(Nunung Yuli 2005:84). Dalam buku tersebut dijelaskan secara lengkap 

kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia. 

Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau dilakukan oleh tokoh 

tersebut dijelaskan juga. Dengan membaca buku biografi, sikap atau perbuatan 

tokoh dapat dicontoh dan dijadikan teladan hidup.  

Tujuan membaca buku biografi tokoh adalah: (1) mencari hal-hal yang 

menarik dan mengesankan dari perjalanan hidup seorang tokoh, (2) mencari hal-

hal yang dapat diteladani untuk kehidupan sendiri, (3) mengungkapkan hal-hal 

yang disukai pada diri tokoh, (4) mencari keistimewaan tokoh, (5) mencari intisari 

riwayat tokoh, dan (6) mengisi waktu luang (Depdiknas 2004:3). 

Buku biografi tokoh adalah buku yang menceritakan seorang tokoh terkenal 

atau yang dianggap istimewa dan memiliki kelebihan lengkap dengan liku-liku 

hidupnya, termasuk di dalamnya kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan 

prestasinya.  
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 2.2.10 Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan ide lama. Pada awal abad pertama, 

seorang filosof berpendapat bahwa untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki 

pasangan atau teman, dari situlah ide pembelajaran itu dikembangkan. Model 

pembelajaran kooperatif tidaklah berevolusi dari satu pendekatan belajar tunggal. 

Model ini dapat ditelusuri kembali dari zaman Yunani kuno, namun 

perkembangannya pada masa kini dapat dilacak dari karya para ahli Psikologi 

Pendidikan dan Teori Belajar pada awal abad ke-20. 

Abdurrahman dan Bintoro (dalam Nurhadi dan Senduk 2003:60) menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan 

sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih, dan silih asuh 

antarsesama siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata. 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok ( 4 orang dalam 

satu kelompok ) untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang 

kompleks. Jadi hakikat sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek 

utama dalam pembelajaran kooperatif  (Suyatno 2004:34). 

Selain itu, pembelajaran kooperatif juga dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, 

dan penghargaan kooperatif. Siswa yang belajar dalam situasi pembelajaran 

kooperatif didorong dan atau dikehendaki untuk bekerjasama pada suatu tugas 

bersama, dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan 

tugas. Dalam penerapan pembelajaran kooperatif, dua atau lebih individu saling 
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bergantung satu sama lain untuk mencapai satu penghargaan bersama. Mereka 

akan berbagi penghargaan tersebut bila mereka berhasil sebagai suatu kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu (1) hasil pembelajaran akademik. 

Pembelajaran kooperatif membantu meningkatkan kinerja siswa dalam tugas 

akademik. Model ini juga unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep yang sulit; (2) penerimaan terhadap keragaman. Efek penting yang kedua 

dari model pembelajaran ini adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang 

berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun 

ketidakmampuan; (3) pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga 

dari pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan keterampilan kerjasama 

dan kolaborasi. Keterampilan ini amat penting dimiliki dalam masyarakat di mana 

banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang saling 

bergantung satu sama lain dan di mana masyarakat hidup semakin beragam secara 

budaya (Ibrahim dkk 2000:5-9). 

Pembelajaran kooperatif juga memiliki tujuh unsur dasar. Unsur-unsur 

tersebut adalah, (1) siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa 

mereka “sehidup sepenanggungan bersama”, (2) siswa bertanggung jawab atas 

segala sesuatu di dalam kelompoknya, seperti milik mereka sendiri, (3) siswa 

haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan 

yang sama, (4) siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di 

antara anggota kelompoknya, (5) siswa akan dievaluasi atau diberikan hadiah/ 

penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok, (6) siswa 



 34

berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk belajar 

bersama selama proses belajarnya,  dan (7) siswa akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif (Ibrahim dkk 2000:6-7). 

Ada banyak alasan mengapa pembelajaran kooperatif dikembangkan. Hasil 

penelitian melalui metode meta-analisis yang dilakukan oleh Johnson dan 

Johnson (dalam Nurhadi dan Senduk 2003:62-63) menunjukkan adanya berbagai 

keunggulan pembelajaran kooperatif, antara lain (1) memudahkan siswa 

melakukan penyesuaian sosial, (2) menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri 

atau egois dan egosentris, (3) membantu mengurangi penderitaan siswa akibat 

kesendirian atau keterasingan, (4) mengembangkan kegembiraan belajar yang 

sejati, (5) meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari 

berbagai perspektif, (6) mengembangkan kesediaan untuk menggunakan ide orang 

lain yang dirasakan lebih baik, (7) mengembangkan kesadaran bertanggung jawab 

dan saling menjaga perasaan, (8) meningkatkan kemampuan berpikir divergen 

atau berpikir kreatif, (9) memberikan harapan yang lebih besar bagi terbentuknya 

manusia dewasa yang mampu menjalin hubungan positif dengan sesamanya, (10) 

meningkatkan pandangan siswa terhadap guru yang bukan hanya sebagai 

penunjang keberhasilan akademik atau pengajar tetapi juga sebagai pendidik yang 

menunjang perkembangan kepribadian yang sehat dan terintregrasi. 

(Nurhadi dan Senduk 2003:62-63) 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dan kebersamaan 
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dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pembelajaran kooperatif sekaligus 

mengajarkan pada siswa tentang penyesuaian diri, tanggung jawab, dan saling 

menghargai satu sama lain. Pembelajaran kooperatif penting untuk diterapkan 

karena dengan cara berkelompok siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

sekaligus belajar bermasyarakat. 

 

2.2.11 Metode Jigsaw 

Metode (Yunani: methodos= jalan, cara) dalam filsafat dan ilmu pengetahuan 

metode artinya cara memikirkan dan memeriksa suatu hal menurut rencana 

tertentu. Dalam dunia pengajaran, metode adalah rencana penyajian bahan yang 

menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu 

(Subana dan Sunarti -:20) 

Metode pembelajaran Jigsaw (gergaji) dikembangkan sebagai metode dalam 

Cooperatif Learning (Pemkab Pekalongan 2005:8). Metode Jigsaw dikembangkan 

oleh Elliot Aronson dan kawan-kawannya dari Universitas Texas dan kemudian 

diadaptasi oleh Slavin dan kawan-kawannya. Pada metode jigsaw, kelas dibagi 

menjadi beberapa tim terdiri beberapa siswa dengan karakteristik yang heterogen. 

Bahan akademik yang disajikan dalam bentuk teks, dan setiap siswa bertanggung 

jawab untuk mempelajari satu bagian dari bahan akademik tersebut (Nurhadi dan 

Senduk 2003:64). Di dalam metode jigsaw, setiap anggota tim bertanggung jawab 

untuk mendalami materi pembelajaran yang ditugaskan kepada tiap-tiap siswa 

kemudian tugas siswa selanjutnya adalah mengajarkan materi tersebut kepada 

teman sekelompoknya yang lain (Ibrahim dkk 2000:22) 
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Silberman (2004:192) menyebut metode jigsaw sebagai suatu teknik 

menyusun potongan gambar. Silberman mengemukakan bahwa belajar ala jigsaw 

(menyusun potongan gambar) adalah yang serupa dengan pertukaran kelompok, 

namun ada satu perbedaan penting yaitu tiap siswa mengajarkan sesuatu. Belajar 

ala jigsaw merupakan alternatif menarik bila ada materi belajar yang bisa 

disegmentasikan atau dibagi-bagi dan bila bagian-bagiannya diajarkan secara 

berurutan. Tiap siswa mempelajari sesuatu yang bila digabungkan dengan materi 

yang dipelajari oleh siswa lain, membentuk kumpulan pengetahuan atau 

keterampilan yang padu.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode jigsaw selain 

membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok juga membagi bahan ajar menjadi 

beberapa bagian untuk dipelajari secara khusus dan kemudian saling diajarkan 

pada seluruh siswa. Metode jigsaw dapat mempermudah mengajarkan bahan ajar 

dalam jumlah banyak sehingga dapat lebih cepat dipahami oleh siswa. 

 

2.2.12 Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif adalah sistem yang di dalamnya terdapat elemen-

elemen yang saling terkait. Adapun berbagai elemen dalam pembelajaran 

kooperatif adalah adanya: (1) saling ketergantungan positif; (2) interaksi tatap 

muka; (3) akuntabilitas individual; dan (4) keterampilan untuk menjalin hubungan 

antarpribadi atau keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. 

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)  memerlukan pendekatan 

pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam 
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memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. Kerjasama 

merupakan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat  

mengaktualisasikan konsep tersebut ke dalam suatu bentuk perencanaan 

pembelajaran atau program satuan pelajaran bukanlah suatu pekerjaan yang 

mudah. Dibutuhkan peran guru dan siswa yang optimal untuk mewujudkan suatu 

pembelajaran yang benar-benar berbasis kerjasama atau gotong royong. 

Meskipun berbagai prinsip pembelajaran kooperatif tidak berubah, ada empat 

metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu (1) metode 

STAD (Student Teams Achievment Divisions); (2) metode jigsaw; (3) metode GI 

(Group Investigation); (4) metode struktural. 

Dari keempat metode dalam pembelajaran kooperatif tersebut, metode yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah metode jigsaw. Metode jigsaw menuntut siswa 

untuk menguasai bagian demi bagian dari bahan yang diajarkan kemudian 

bertukar pikiran dengan siswa lain dan saling mengajari satu sama lain. Selain itu, 

siswa bekerja dengan sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai 

banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi. 

Berdasarkan fase-fase dalam pembelajaran kooperatif, metode jigsaw ini dapat 

dilaksanakan sebagai berikut. (1) menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai disampaikan pada siswa sekaligus 

memotivasi siswa untuk belajar. (2) menyajikan informasi. Informasi yang ingin 

disampaikan dapat disajikan kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bacaan. (3) mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok. Dalam metode 
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jigsaw ini pembagian kelompok dilaksanakan dengan cara membagi siswa dalam 

ke dalam beberapa kelompok utama (4 sampai 5 siswa) yang selanjutnya 

dinamakan kelompok awal (home teams). Setiap siswa dalam kelompok awal 

mempelajari suatu bagian dari bahan akademik yang disediakan. Para anggota dari 

masing-masing yang bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bahan 

akademik yang sama selanjutnya berkumpul untuk saling membantu mengkaji 

bahan tersebut. Kumpulan siswa semacam itu disebut kelompok pakar (expert 

group). (4) membimbing kelompok bekerja dan belajar. Kelompok-kelompok 

belajar dibimbing pada saat mereka mengerjakan tugas. Setelah selesai mengkaji 

bahan akademik yang menjadi bagian masing-masing, siswa dalam kelompok 

pakar kemudian kembali ke kelompok awal (home teams) untuk mendiskusikan 

dan mengajari teman-teman dalam kelompok awal tentang materi yang dikaji 

dalam kelompok pakar. (5) evaluasi. Selanjutnya siswa dievaluasi secara 

individual mengenai keseluruhan bahan akademik yang dipelajari. Metode jigsaw 

ini menggunakan model evaluasi yang berbeda dari metode lainnya. Siswa 

dituntut untuk mengumpulkan tiga macam skor, pertama, skor dasar, kedua, skor 

kuis, dan ketiga adalah skor perkembangan. Skor perkembangan diperoleh dari 

poin yang dikumpulkan siswa untuk tiap kenaikan skor dasar dan skor kuisnya. 

Skor perkembangan tiap individu tersebut menentukan perolehan nilai dan 

peringkat kelompok. Hasil evaluasi tersebut kemudian diumumkan dalam bentuk 

selebaran atau pengumuman yang ditempel. Keseluruhan nilai yang didapat diolah 

kembali dan disesuaikan dengan pedoman penyekoran dalam metode jigsaw untuk 
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menentukan skor perkembangan dan perolehan poin tiap kelompok. Berikut 

adalah pedoman menentukan skor perkembangan dalam metode jigsaw. 

Tabel 1. Pedoman Skor Perkembangan Metode Jigsaw 

No. 
Besarnya 

Perkembangan dari 
Skor Dasar 

Banyaknya Poin 

1 < -10 0 
2 -10 ≤ 0 10 
3 1 - 10 20 
4 > 10 30 

 Besarnya perkembangan dari skor dasar tiap-tiap siswa adalah nilai 

perkembangan yang diperoleh siswa secara individu. Setiap besarnya 

perkembangan mendapat poin sesuai dengan kriteria dalam pedoman tersebut. 

Poin yang tertera pada pedoman skor perkembangan adalah nilai sumbangan yang 

diberikan tiap-tiap siswa dalam satu kelompok dan digunakan untuk menentukan 

kelompok terbaik di akhir pembelajaran. (6) memberikan penghargaan. 

Penghargaan dapat berupa pengakuan untuk menghargai upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok (Ibrahim dkk 2000:10). 

Dapat disimpulkan bahwa metode jigsaw memiliki karakteristik tersendiri 

yang membedakannya dengan metode yang lain dalam pembelajaran kooperatif. 

Karakteristik jigsaw yang paling menonjol adalah cara pembagian kelompok yang 

diikuti dengan pembagian materi yang diajarkan. Metode jigsaw membagi 

kelompok menjadi dua macam, pertama yaitu kelompok asal atau disebut 

hometeams yang terdiri atas 4-6 siswa dan kelompok kedua yaitu kelompok pakar 

atau disebut expert groups. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang 

diajarkan, metode jigsaw ini memberi solusi yang berupa pembagian materi, 

dimana setiap bagian dari materi tersebut dipelajari dalam suatu kelompok khusus 
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yang dinamakan kelompok pakar atau expert groups. Siswa yang telah belajar 

dalam kelompok pakar tersebut kemudian kembali lagi dalam kelompok asal 

untuk berdiskusi dan saling mengajarkan materi pada siswa lain dalam satu 

kelompok untuk selanjutnya membuat laporan kelompok.  

 

2.3 Kerangka Berpikir  

Keberhasilan pembelajaran membaca di kelas dipengaruhi faktor guru dan 

siswa. Di samping itu, keadaan lingkungan baca di sekolah juga berkaitan erat 

dengan pembelajaran di kelas. Pembelajaran dalam kelas juga membutuhkan 

strategi yang meliputi metode dan teknik pembelajaran. Pemilihan strategi yang 

tepat dapat mempermudah guru menarik minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, terutama pembelajaran membaca. Selain itu, strategi pembelajaran 

yang tepat juga dapat membantu meningkatkan keterampilan membaca siswa. 

Keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh siswa kelas VII E SMP N 

2 Kudus belum optimal. Kompetensi dasar ini belum diajarkan oleh guru 

pengampu. Ketika dilakukan wawancara dengan guru pengampu, guru mengaku 

belum menggunakan strategi pembelajaran tertentu untuk mengajarkan membaca 

intensif buku biografi tokoh pada siswanya. Pada tahun ajaran sebelumnya, dalam 

pembelajaran membaca, guru masih menggunakan metode konvensional yaitu 

siswa diminta membaca kemudian menjawab pertanyaan. Hal tersebut tentu saja 

kurang dapat menarik minat siswa. Pola berpikir siswa juga tidak dapat 

berkembang. Siswa lebih cenderung malas, bosan dan jenuh dengan strategi yang 

sudah umum tersebut. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meneliti penerapan pembelajaran kooperatif metode jigsaw dalam 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh. Metode jigsaw dianggap 

sebagai suatu metode yang efektif karena membagi siswa dalam kelompok-

kelompok yang mengharuskan siswa untuk membaca lebih teliti bagian demi 

bagian dari buku biografi tokoh dan juga membagi bahan ajar yang berupa buku 

biografi tokoh yang tentunya merupakan bahan bacaan yang tebal. 

Metode ini juga dianggap lebih mampu mengembangkan pola pikir siswa 

karena siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Secara otomatis siswa akan 

belajar menghadapi dan memecahkan masalah bersama-sama dalam kelompok 

yang heterogen sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang lebih mendalam 

karena siswa dapat mendengar dan meramu pendapat-pendapat dari siswa lain. 

Metode jigsaw ini juga membagi bahan ajar, dalam hal ini buku biografi tokoh, 

menjadi beberapa bagian dan tiap bagiannya dipelajari dalam suatu kelompok 

tersendiri, kemudian didiskusikan secara menyeluruh dalam kelompok yang 

berbeda. Hal tersebut akan mempermudah siswa memahami buku biografi tokoh. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang masalah, deskripsi teoretis, dan kerangka berpikir, 

hipotesis dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan keterampilan membaca 

intensif buku biografi tokoh dan adanya perubahan perilaku pada siswa kelas VII 

E SMP N 2 Kudus setelah mendapat pembelajaran membaca intensif buku 

biografi tokoh menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini menggunakan prosedur penelitian 

tindakan kelas (action research) atau disingkat PTK yang bertujuan untuk 

memerbaiki pelaksanaan pembelajaran. Dengan PTK, diharapkan kualitas 

pembelajaran menjadi lebih baik. Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan 

melalui dua siklus. Secara sistematis, penelitian tindakan kelas dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

Bagan 1. Bagan Siklus 

 

Siklus I   Siklus II 

R 

P RP

T 
O 

R 
O O 

T 

 

 

 

 

Keterangan : 

P : Perencanaan 

T : Tindakan 

O : Observasi 

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 
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3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan siklus I ini berupa rencana kegiatan menentukan langkah-

langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang ada 

dalam proses pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh yang telah 

berlangsung selama ini. Rencana kegiatan yang dilakukan adalah (1) menyusun 

rencana pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw, (2) menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar 

observasi, lembar jurnal, lembar isian sosiometri, wawancara, dan dokumentasi 

foto untuk memperoleh data nontes, (3) menyiapkan perangkat tes membaca 

intensif buku biografi tokoh dan pedoman penilaian, (4) menyiapkan buku 

biografi tokoh yang akan digunakan dalam pembelajaran, (5) kolaborasi dengan 

guru mata pelajaran untuk mengkonsultasikan rencana pembelajaran dan 

berkolaborasi dengan rekan yang membantu dalam kegiatan dokumentasi.  

3.1.l.2 Tindakan 

Tindakan adalah pelaksanaan dari rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan yang dilakukan peneliti dalam siklus I disesuaikan dengan 

rencana pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh yang telah 

dipersiapkan. Secara garis besar rencana kegiatan yang dilakukan adalah 

melaksanakan proses pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Tindakan ini dilakukan 

dalam beberapa tahap, yaitu, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 



 44

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkoordinasikan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran. Peneliti mengawali pembelajaran dengan : (1) 

memberikan pertanyaan bimbingan untuk mengarahkan pikiran siswa dalam 

pembelajaran, (2) mengajukan pertanyaan pada siswa mengenai pengalaman yang 

dimiliki siswa berkaitan dengan materi yang diajarkan, dan (3) memberikan 

penjelasan mengenai tujuan serta manfaat yang diperoleh setelah pembelajaran 

berlangsung. 

Pada tahap inti pembelajaran, kegiatan yang dilakukan meliputi : (1) peneliti 

memberikan penjelasan pada siswa mengenai metode yang digunakan dalam 

proses pembelajaran, (2) setiap siswa diberi buku biografi tokoh. Dalam kegiatan 

ini, siswa diminta untuk membaca buku biografi tokoh dengan intensif dan 

memahami buku biografi tokoh tersebut, (3) setelah siswa selesai membaca,  

siswa diminta untuk menemukan hal-hal yang berkaitan dengan buku biografi 

tokoh yang telah selesai dibaca, (4) peneliti kemudian membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok (satu kelompok terdiri atas 4 siswa) yang disebut hometeams, 

(5) kemudian peneliti memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk membagi 

tugas kepada tiap siswa dalam tiap kelompoknya untuk mempelajari dan 

menemukan empat hal dari buku biografi tokoh, yaitu biodata lengkap tokoh, 

prestasi yang pernah diraih, keistimewaan tokoh, dan hal-hal yang bermanfaat dari 

tokoh dan dari buku biografi tersebut, (6) setiap siswa dari tiap kelompok yang 

mendapat tugas yang sama, berkumpul menjadi satu kelompok yang disebut 

expert group. Dalam kegiatan ini siswa secara lebih teliti dan intensif untuk 

menemukan dan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Siswa dilatih berpikir 
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kritis dan bekerjasama dengan siswa lain untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Selain itu, dengan berkelompok siswa juga dituntut untuk mampu 

bertukar pikiran dengan siswa lain agar mendapat pemahaman yang lebih 

mendalam dari teks yang dihadapi, (7) setelah mendalami bagian masing-masing 

dalam expert group, siswa diminta kembali pada kelompok awal (hometeams). 

Dalam kegiatan ini, siswa yang telah memahami bagian masing-masing, 

kemudian saling mengajari dan bertukar pikiran dengan teman lain dalam satu 

kelompok, mengenai apa yang telah dipelajari dalam expert group, (8) kegiatan 

selanjutnya adalah menyusun laporan kelompok, (9) laporan kelompok tersebut 

kemudian dikumpulkan, (10) kegiatan terakhir dari inti pembelajaran adalah tes 

secara individu. Peneliti membagikan soal tentang buku biografi tokoh yang telah 

dibaca, kemudian meminta siswa secara individu untuk mengerjakan dan 

menjawab pertanyaan secara tertulis. 

Tahap terakhir dalam pembelajaran adalah penutup. Kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan pada tahap ini adalah refleksi. Peneliti dan siswa bersama-sama 

bertukar pikiran mengenai pembelajaran yang telah berlangsung. Hal-hal yang 

ditanyakan peneliti adalah (1) kemampuan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan menyerap materi yang diajarkan, (2) apa yang dapat diperoleh 

siswa dari pembelajaran yang telah berlangsung, dan (3) saran serta kritik siswa 

terhadap proses pembelajaran, bila ada. 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan dan tingkah laku siswa 

selama pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh. Observasi 
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dilaksanakan peneliti dengan bantuan guru mata pelajaran selama proses 

pembelajaran berlangsung. Melalui observasi ini, diungkap segala peristiwa yang 

berhubungan dengan pembelajaran, baik aktifitas siswa selama melakukan 

kegiatan pembelajaran maupun respon siswa terhadap metode pembelajaran, yaitu 

metode jigsaw. Sasaran yang diamati meliputi sikap siswa selama pembelajaran, 

ketertarikan siswa terhadap metode pembelajaran yaitu metode jigsaw, keaktifan 

siswa, dan keseriusan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Dalam proses observasi ini, data diperoleh melaui beberapa cara, yaitu : (1) 

tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca intensif buku 

biografi tokoh, (2) observasi untuk mengetahui tingkah laku dan aktifitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung, (3) jurnal penelitian yang diberikan, baik itu 

jurnal siswa maupun jurnal guru. Jurnal siswa berisi pesan dan kesan siswa 

setelah mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Sedangkan jurnal guru 

berisi ungkapan perasaan guru setelah melakukan pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw, (4) wawancara untuk memperoleh data berupa pendapat siswa. 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terencana tapi tak terstruktur. 

Wawancara ini dilakukan kepada siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang, dan 

rendah dalam pembelajaran. Wawancara juga dilakukan kepada siswa yang 

memiliki perilaku yang menonjol yang dapat mengganggu proses pembelajaran, 

(5) sosiometri digunakan untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial dan 

tingkah laku individu dalam berkelompok, (6) dokumentasi foto digunakan 
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sebagai laporan yang berupa gambar aktifitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran. 

Instrumen yang berupa observasi, dokumentasi foto, dan jurnal guru 

dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan jurnal siswa, 

sosiometri, dan wawancara dilakukan setelah pembelajaran selesai. Kesemua data 

yang diperoleh tersebut dijelaskan dalam bentuk deskripsi secara lengkap. 

3.1.1.4 Refleksi 

Setelah pelaksanaan tindakan, langkah selanjutnya adalah melakukan refleksi. 

Refleksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengkaji, 

melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang telah 

dilakukan. Dalam tahap refleksi, peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil 

tes dan nontes siklus I. Jika hasil tes belum memenuhi nilai target yang ditentukan 

maka akan dilakukan tindakan siklus II. Masalah-masalah yang muncul pada 

siklus I, dicarikan pemecahannya, sedangkan kelebihannya akan dipertahankan 

dan ditingkatkan pada siklus II. Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti dapat 

melakukan revisi terhadap rencana kegiatan siklus II. 

 

3.1.2 Prosedur Penelitian Siklus II 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II ini mengcu pada hasil yang diperoleh dari siklus I. 

Adapun rencana yang dilakukan adalah (1) membuat perbaikan rencana 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw, (2) menyiapkan lembar observasi, jurnal, 
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sosiometri, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data nontes pada 

siklus II, (3) menyiapkan buku biografi tokoh yang baru yang akan digunakan 

dalam pembelajaran, (4) menyiapkan tes membaca intensif buku biografi tokoh 

yang akan digunakan dalam evaluasi hasil belajar siklus II, (5) melakukan 

kolaborasi kembali dengan guru dan rekan untuk merencanakan pembelajaran 

selanjutnya. 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan adalah pelaksanaan dari rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan yang dilakukan peneliti dalam siklus II disesuaikan 

dengan rencana pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh yang telah 

dipersiapkan. Secara garis besar rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah 

melaksanakan proses pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Tindakan ini dilakukan 

dalam beberapa tahap, yaitu, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkoordinasikan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran. Peneliti mengawali pembelajaran dengan : (1) 

memberikan pertanyaan bimbingan untuk mengarahkan pikiran siswa dalam 

pembelajaran sekaligus mengingatkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, 

(2) mengajukan pertanyaan pada siswa mengenai pengalaman yang dimiliki siswa 

berkaitan dengan materi yang diajarkan, dan (3) memberikan penjelasan mengenai 

tujuan serta manfaat yang diperoleh setelah pembelajaran berlangsung. 

Pada tahap inti pembelajaran, kegiatan yang dilakukan meliputi : (1) peneliti 

memberikan penjelasan pada siswa mengenai metode yang akan digunakan dalam 
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proses pembelajaran, (2) setiap siswa diberi buku biografi tokoh. Dalam kegiatan 

ini, siswa diminta untuk membaca buku biografi tokoh dengan intensif dan 

memahami buku biografi tokoh tersebut, (3) setelah siswa selesai membaca, 

peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok (satu kelompok terdiri atas 4 

siswa) yang disebut hometeams, (4) peneliti membagi tugas kepada tiap siswa 

dalam tiap kelompok untuk mempelajari dan menemukan empat hal dari buku 

biografi tokoh, yaitu biodata lengkap tokoh, perjalanan hidup tokoh, keistimewaan 

dan prestasi tokoh, dan hal-hal yang bermanfaat dari buku biografi tokoh tersebut, 

(5) setiap siswa dari tiap kelompok yang mendapat tugas yang sama, berkumpul 

menjadi satu kelompok yang disebut expert group. Dalam kegiatan ini, siswa 

secara lebih teliti dan intensif untuk menemukan dan menyelesaikan tugasnya 

masing-masing. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dan bekerjasama dengan siswa 

lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu, dengan berkelompok 

siswa juga dituntut untuk mampu bertukar pikiran dengan siswa lain agar 

mendapat pemahaman yang lebih mendalam dari teks yang dihadapi, (6) setelah 

mendalami bagian masing-masing dalam expert group, siswa diminta kembali 

pada kelompok awal (hometeams). Dalam kegiatan ini, siswa yang telah 

memahami bagian masing-masing, kemudian saling mengajari dan bertukar 

pikiran dengan teman lain dalam satu kelompok, mengenai apa yang telah 

dipelajari dalam expert group, (6) kegiatan selanjutnya adalah menyusun laporan 

kelompok dalam bentuk majalah dinding kecil yang dibuat berdasarkan kreasi 

masing-masing kelompok, (7) guru meminta tiap kelompok untuk memajang hasil 

mading mereka di dinding kelas. (8) setiap kelompok diminta untuk menilai hasil 



 50

mading kelompok lain secara bergantian. Hasil penilaian tersebut kemudian 

ditulis di papan tulis, (9) guru dalam hal ini peneliti bersama seluruh siswa 

menentukan kelompok terbaik berdasarkan hasil penilaian, (10) kegiatan terakhir 

dari inti pembelajaran adalah tes secara individu. Peneliti membagikan soal 

tentang buku biografi tokoh yang telah dibaca, kemudian meminta siswa secara 

individu untuk mengerjakan dan menjawab pertanyaan secara tertulis. 

Tahap terakhir dalam pembelajaran adalah penutup. Kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan pada tahap ini adalah refleksi. Peneliti dan siswa bersama-sama 

bertukar pikiran mengenai pembelajaran yang telah berlangsung. Hal-hal yang 

ditanyakan peneliti adalah (1) kemampuan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan menyerap materi yang diajarkan, (2) apa yang dapat diperoleh 

siswa dari pembelajaran yang telah berlangsung, dan (3) saran serta kritik siswa 

terhadap proses pembelajaran, bila ada. 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi tetap dilakukan selama proses pembelajaran siklus II berlangsung. 

Pengamatan yang dilakukan masih sama seperti pada siklus I, yaitu difokuskan 

pada sikap siswa selama pembelajaran, ketertarikan siswa terhadap metode 

pembelajaran yaitu metode jigsaw, keaktifan siswa, dan keseriusan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan, serta kerjasama siswa dalam berkelompok. 

Kemajuan-kemajuan yang dicapai dan kelemahan yang muncul pada siklus I dan 

II tetap dijadikan pusat perhatian dalam observasi. 
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3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw dalam pembelajaran membaca untensif 

buku biografi tokoh dan megetahui perubahan perilaku setelah mengikuti 

pembelajaran. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh 

siswa kelas VII E SMPN 2 Kudus. Kelas VII E terdiri atas 40 siswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Varibel yang diungkap dalam penelitian ini adalah keterampilan membaca 

intensif buku biografi tokoh dan penggunaan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Membaca Intensif Buku biografi tokoh 

Variabel membaca intensif buku biografi tokoh merupakan keterampilan 

siswa dalam membaca intensif buku biografi tokoh, yaitu membaca dengan teliti, 

hati-hati, dengan waktu relatif lama terhadap suatu buku biografi tokoh untuk 

dapat memahami makna yang tersurat maupun tersirat secara cermat dan tepat. 

Target keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh adalah siswa terampil 

dalam membaca intensif buku biografi tokoh dan mampu menyarikan riwayat 

tokoh, menemukan keistimewaan tokoh, dan mengambil hal-hal yang bermanfaat 

dari buku biografi tokoh tersebut. 
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3.2.2 Variabel Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif adalah sistem yang di dalamnya terdapat elemen-

elemen yang saling terkait. Adapun berbagai elemen dalam pembelajaran 

kooperatif adalah adanya: (1) saling ketergantungan positif; (2) interaksi tatap 

muka; (3) akuntabilitas individual; dan (4) keterampilan untuk menjalin hubungan 

antarpribadi atau keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. Metode yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah metode jigsaw. Metode jigsaw menuntut siswa 

untuk menguasai bagian demi bagian dari bahan yang diajarkan kemudian 

bertukar pikiran dengan siswa lain dan saling mengajari satu sama lain. 

Metode jigsaw ini dapat dilaksanakan dengan cara membagi siswa dalam ke 

dalam beberapa kelompok utama (4 sampai 5 siswa) yang selanjutnya dinamakan 

kelompok awal (home teams). Setiap siswa dalam kelompok awal mempelajari 

satu bagian dari keseluruhan bahan akademik yang disediakan. Para anggota dari 

masing-masing kelompok yang bertanggung jawab untuk mempelajari suatu 

bahan akademik yang sama selanjutnya berkumpul untuk saling membantu 

mengkaji bahan tersebut. Kumpulan siswa semacam itu disebut kelompok pakar 

(expert group). Setelah selesai mengkaji bahan akademik yang menjadi bagian 

masing-masing, siswa dalam kelompok pakar kemudian kembali ke kelompok 

awal (home teams) untuk mendiskusikan dan mengajari teman-teman dalam 

kelompok awal tentang materi yang dikaji dalam kelompok pakar. Selanjutnya 

siswa dievaluasi secara individual mengenai keseluruhan bahan akademik yang 

dipelajari. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

Insterumen penelitian yang digunakan adalah instrumen tes dan nontes. 

Instrumen tes digunakan untuk mengetahui data tentang keterampilan membaca 

intensif buku biografi tokoh. Bentuk instrumen nontes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui perubahan tingkah laku siswa. Instrumen nontes 

yang digunakan adalah lembar observasi, lembar jurnal, lembar sosiometri, 

wawancara, dan dokumentasi foto. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan membaca intensif buku 

biografi tokoh siswa kelas VII E SMPN 2 Kudus adalah biografi tokoh dan buku 

biografi tokoh. Biografi tokoh digunakan sebagai tes awal atau kegiatan 

pratindakan untuk mengukur kemampuan membaca siswa sebelum mendapatkan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Biografi tokoh tersebut diambil dari buku 

paket pemerintah yang digunakan sebagai bahan ajar sehari-hari di kelas. Biografi 

tokoh yang digunakan adalah teks profil tokoh dengan judul “Ayu Utami”. 

Bacaan tersebut telah diukur tingkat keterbacaannya dengan menggunakan grafik 

Fry. Dari penghitungan 100 kata pada bacaan tersebut, terdapat rata-rata jumlah 

kalimat sebanyak 7,1 dan jumlah suku kata sebanyak 247 kemudian dikali 0,6 

sehingga rata-rata suku katanya adalah 148,2. Data rata-rata jumlah kalimat dan 

rata-rata jumlah suku kata tersebut kemudian dimasukkan dalam grafik Fry, dan 

diperoleh hasil bahwa bacaan tersebut memang telah sesuai untuk siswa kelas VII.  

Buku biografi tokoh yang digunakan sebanyak dua buah. Satu buku 

digunakan pada saat pembelajaran dan tes akhir siklus I, dan satu buku digunakan 



 54

pada saat pembelajaran dan tes akhir siklus II. Buku biografi tokoh tersebut 

diperoleh dari toko yang telah disesuaikan tingkat keterbacaannya untuk siswa 

SMP kelas VII dengan cara menimbang dan membandingkan isi buku, jenis dan 

ukuran huruf, serta ketebalan buku. Berikut adalah tabel identitas buku biografi 

tokoh yang digunakan dalam pembelajaran dan tes keterampilan membaca intensif 

buku biografi tokoh siswa kelas VII E SMPN 2 Kudus. 

 

Tabel 2. Identitas Buku Biografi Tokoh 

No Jenis 
Buku 

Judul 
Buku Pengarang Tebal 

Buku Penerbit 

1 
Seri 

Biografi 
Karier 

Laura 
Ingalls 
Wilder 

Lucia Raatma 156 hlmn Mizan Learning 
Center, Bandung 

2 
Seri 

Biografi 
Karier 

Oprah 
Winfrey Lucia Raatma 158 hlmn Mizan Learning 

Center, Bandung 

 

 

Setelah tingkat keterbacaan disesuaikan dengan siswa kelas VII, buku tersebut 

layak digunakan dalam pembelajaran dan tes akhir. Tes akhir untuk mengukur 

keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh siswa kelas VII dilaksanakan 

secara individu dengan bentuk uraian yang terdiri atas tiga nomor. Tiap nomor 

bernilai 10. Nilai akhir membaca intensif buku biografi tokoh adalah jumlah skor 

dibagi tiga puluh dikali seratus. 

Penentuan jumlah nomor soal dalam tes akhir didasarkan pada tiga aspek yang 

dinilai dalam membaca intensif buku biografi tokoh. Berikut adalah tabel aspek-

aspek penilaian tersebut. 
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Tabel 3. Aspek Penilaian 

No Aspek Penilaian Skor maksimal 

1 

 

 

2 

3 

Menyarikan riwayat hidup tokoh: 

a. Biodata lengkap tokoh 

b. Prestasi tokoh 

Menyimpulkan keistimewaan tokoh 

Mencatat hal-hal yang bermanfaat bagi siswa 

 

5 

5 

10 

10 

 

Berdasarkan aspek-aspek penilaian tersebut, kemudian diuraikan menjadi 

beberapa kriteria penilaian. Kriteria penilaian masing-masing aspek tidaklah 

sama. Berikut ini dijelaskan kriteria penilaian untuk tiap aspeknya. 

 

Tabel 4. Aspek dan Kriteria Penilaian 

Aspek 

Penilaian 
Kategori Skor Skor Kriteria Penilaian 

Menyarikan 

riwayat hidup 

tokoh 

Sangat baik 

 

 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

8-10 

 

 

 

 

5-7 

 

 

2-4 

 

Menyebutkan identitas tokoh secara 

lengkap mulai dari nama lengkap, 

nama panggilan, tempat tanggal 

lahir, profesi, nama orangtua, dan 

prestasi yang pernah diraih. 

Menyebutkan lengkap tanpa nama 

orangtua atau keluarga, dan prestasi 

yang diraih. 

Menyebutkan lengkap tanpa prestasi 

yang pernah diraih 
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Kurang 0-1 

 

Menyebutkan hanya sampai tempat 

dan tanggal lahir. 

Menyimpulkan 

keistimewaan 

tokoh 

Sangat Baik 

 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

8-10 

 

 

5-7 

 

2-4 

 

0-1 

Menyebut empat atau lebih 

keistimewaan tokoh secara lengkap 

dan benar 

Menyebutkan tiga keistimewaan 

tokoh secara benar 

Menyebutkan  satu atau dua 

keistimewaan tokoh secara benar 

Menyebutkan tetapi semuanya tidak 

benar 

Mencatat hal-

hal yang 

bermanfaat 

bagi siswa 

Sangat Baik 

 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

8-10 

 

5-7 

2-4 

0-1 

 

Menyebutkan tiga atau lebih secara 

benar 

Menyebutkan dua secara benar 

Menyebutkan satu secara benar 

Menyebutkan tetapi semuanya tidak 

benar 

 
 

Jawaban yang didapat dari siswa kemudian dinilai menggunakan kriteria 

tersebut untuk menentukan nilai keseluruhan masing-masing siswa. Nilai yang 

didapat dari tes akhir siklus 1, dan tes akhir siklus II, kemudian dimasukkan ke 

dalam tabel kategori nilai. Berikut adalah tabel kategori nilai yang digunakan. 
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Tabel 5. Kategori Nilai 
 

No Kategori Rentang Nilai 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

75-84 

60-74 

0-59 

 
Tabel kategori nilai tersebut digunakan untuk mengetahui ketegori nilai yang 

telah diperoleh siswa setelah melaksanakan tes akhir siklus I maupun siklus II. 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk insterumen nontes berupa 

observasi, sosiometri, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Berikut dijelaskan  

tentang pedoman alat pengambilan data tersebut. 

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Aspek-aspek yang diamati adalah (1) keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, (2) keaktifan siswa dalam bertanya, berkomentar, atau menanggapi, 

(3) ketertarikan siswa terhadap metode yang diterapkan yaitu metode jigsaw, (4) 

sikap siswa ketika membaca, (5) keaktifan siswa dalam kerja kelompok, (6) sikap 

siswa ketika mengerjakan tes akhir secara individu. 

3.4.2.2 Pedoman Jurnal 

Jurnal diisi oleh guru dan siswa. Jurnal guru memuat segala sesuatu yang 

terjadi selama pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh berlangsung. 

Aspek-aspek yang terdapat dalam jurnal guru adalah (1) minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, (2) respon siswa terhadap pembelajaran, (3) keaktifan 
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siswa, (4) tingkah laku siswa ketika bekerja dalam kelompok, (5) fenomena-

fenomena yang muncul dalam kelas. 

Jurnal siswa memuat beberapa aspek, aspek-aspek tersebut adalah (1) 

pendapat siswa tentang pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw, (2) ketertarikan siswa pada 

pembelajaran, (3) pendapat tentang buku biografi yang diajarkan, (4) kesulitan 

atau kemudahan siswa dalam membaca intensif buku biografi tokoh, (5) sikap 

siswa, ataupun kesan siswa terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

3.4.2.3 Pedoman Sosiometri 

Sosiometri yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

(1) siswa yang paling aktif dan mudah bekerjasama dalam kelompok, (2) siswa 

yang pasif dan sulit bekerjasama dalam kelompok, (3) siswa yang mendominasi 

anggota kelompok yang lain, (4) siswa yang paling diinginkan untuk dijadikan 

teman satu kelompok, (5) siswa yang paling tidak diiinginkan untuk dijadikan 

teman kelompok. 

3.4.2.4 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dibutuhkan agar arah informasi yang ingin digali tetap 

terarah, meskipun pertanyaannya dapat berkembang dan disesuaikan dengan 

subjek yang diwawancarai. 

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) ketertarikan siswa dengan metode yang 

digunakan dalam pembelajaran, (3) pendapat siswa tentang buku biografi tokoh 

yang disajikan, (4) kemudahan atau kesulitan yang dirasakan siswa selama 
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mengikuti pembelajaran, (5) manfaat metode yang digunakan dalam pembelajaran 

bagi siswa, (6) kesan, pendapat, saran, dan harapan siswa tentang pembelajaran 

yang telah berlangsung dan untuk pembelajaran berikutnya. 

3.4.2.5 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan adalah dokumentasi foto. Dokumentasi ini 

difokuskan pada kegiatan (1) membaca intensif buku biografi tokoh, (2) ketika 

siswa bekerja dalam expert group, (3) ketika siswa bekerja dalam hometeams, dan 

(4) ketika mengerjakan soal tes. 

3.4.3 Uji Instrumen 

Data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian. Benar atau tidaknya 

data tergantung dari baik atau tidaknya hasil penelitian. Untuk itu, sebelum 

melakukan penelitian perlu dilakukan uji instrumen untuk mengetahui tingkat 

validitas suatu instrumen. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesatuan instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang didinginkan atau dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan uji validitas 

isi dan permukaan. 

Validitas isi menunjukkan seberapa jauh instrumen tersebut mencerminkan 

tujuan tes yang telah dirumuskan. Instrumen berupa alat tes dapat dikatakan 

memiliki validitas isi apabila telah relevan dengan materi pengajaran yang hendak 

diteskan, yaitu materi membaca intensif buku biografi tokoh bagi siswa kelas VII 

E SMP N 2 Kudus. 
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Uji validitas permukaan dilakukan dengan cara mengkonsultasikan instrumen 

penelitian dengan ahli dalam hal ini adalah dosen  pembimbing. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini berupa teknik tes 

dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

membaca intensif buku biografi tokoh setelah mendapat pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw, sedangkan teknik nontes 

digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap metode yang digunakan yaitu 

metode jigsaw. Untuk memperoleh data nontes dilakukan dengan cara observasi, 

sosiometri, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Berikut dipaparkan lebih 

lanjut mengenai teknik pengumpulan data tes dan nontes. 

3.5.1 Teknik Tes 

Jenis tes yang digunakan adalah tes dengan menggunakan bacaan berupa buku 

biografi tokoh. Tes tersebut dilakukan sebanyak dua kali. Tes pertama adalah tes 

yang dilaksanakan setelah pembelajaran siklus I dilaksanakan. Tes kedua 

dilaksanakan pada akhir pembelajaran siklus II. Dalam tes ini siswa diminta 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan buku biografi tokoh secara tertulis. 

Tes dilaksanakan setelah siswa mendapatkan pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw dengan 

memperhatikan alokasi waktu yang tersedia. Cara pelaksanaan tes membaca 

intensif  buku biografi tokoh adalah (1) siswa dikoordinasikan untuk menempati 

tempat duduk masing-masing, (2) siswa diberi buku biografi tokoh untuk dibaca 
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secara intensif, (3) siswa kemudian menjawab pertanyaan tertulis dengan soal 

essai sebanyak tiga buah. Siswa mengerjakan soal tersebut selama lima belas 

menit. 

Prosedur penilaian untuk tes membaca intensif buku biografi tokoh adalah 

setiap jawaban tepat dan benar diberi skor 10. Nilai akhir adalah jumlah skor yang 

diperoleh dibagi skor maksimal dikali nilai maksimal sehingga nilai tertinggi 

adalah 100. 

NA =                         x N Maks 
∑S 

Skor Maks 

 

NA : Nilai Akhir 

∑S  : Jumlah skor yang diperoleh 

Skor Maks : Skor maksimal untuk keseluruhan jawaban benar 

N Maks : Nilai maksimal yang dapat diperoleh siswa 

 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang terjadi 

sebenarnya selama proses pembelajaran di dalam kelas. Teknik nontes dilakukan 

dengan menggunakan observasi, sosiometri, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

foto. 

3.5.2.1 Observasi 

Observasi digunakan mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw. Observasi dilakukan dengan cara melibatkan guru mata pelajaran untuk 



 62

mengamati keadaan siswa dengan mengisi lembar observasi yang telah 

dipersiapkan peneliti.  

Tahap-tahap dalam observasi yang dilakukan adalah (1) mempersiapkan 

lembar observasi yang berisi aspek-aspek sasaran pengamatan, (2) observasi 

dilakukan dengan bantuan guru mata pelajaran sebagai observer selama 

pembelajaran berlangsung, (3) keseluruhan kondisi siswa yang tertangkap melalui 

kegiatan observasi dicatat dan disesuaikan dengan aspek-aspek yang terdapat 

dalam lembar observasi yang telah dipersiapkan, (4) hasil dari observasi kemudian 

dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk paragraf deskriptif sesuai perilaku 

yang ditunjukkan siswa selama pembelajaran di kelas. 

3.5.2.2 Jurnal 

Jurnal dibuat untuk mengetahui tanggapan siswa dan guru tentang 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh yang telah dilaksanakan. 

Jurnal siswa dan jurnal guru diisi setiap akhir pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh. Jurnal tersebut merupakan refleksi diri atas segala hal yang 

dirasakan selama proses pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

berlangsung. Jurnal siswa diisi dan dikumpulkan saat berakhirnya pembelajaran di 

tiap siklus, kemudian diolah dan diungkapkan dalam bentuk deskripsi. Sedangkan 

jurnal guru diisi oleh peneliti dan hasilnya juga dilaporkan dalam bentuk paragraf 

deskriptif. 

3.5.2.3 Sosiometri 

Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca 

intensif buku biografi tokoh yang menuntut siswa berinteraksi dalam kelompok, 
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peneliti memilih sosiometri sebagai salah satu instrumen nontes. Sosiometri 

digunakan untuk menyelediki status sosial masing-masing anggota kelompok 

menurut pandangan anggota kelompok lainnya dalam satu kelompok. Lembar 

isian sosiometri ini diberikan pada siswa dan diisi pada tiap akhir pembelajaran di 

tiap siklus.  

Lembar isian sosiometri tahap pertama diberikan pada akhir siklus I dan diisi 

berdasarkan pengalaman siswa ketika berkelompok dalam expert group (tim ahli) 

maupun dalam hometeams, begitu juga sosiometri yang diberikan pada tahap 

kedua atau pada siklus II. Hal tersebut disebabkan siswa bekerjasama dalam dua 

macam kelompok yang berbeda, tetapi sama-sama menuntut suatu bentuk 

kerjasama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

3.5.2.4 Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh data dan 

informasi dari siswa secara lisan. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan 

data dan informasi yang sulit diperoleh dengan cara yang lain, untuk melengkapi 

data dan informasi yang telah terkumpul dengan cara lain, dan juga untuk 

mengecek kebenaran dari fakta dan data yang telah diketahui melalui instrumen 

lain. Dengan wawancara, dapat diperoleh informasi dalam suasana komunikasi 

langsung yang memungkinkan siswa memeberikan data faktual. 

Wawancara digunakan untuk mengungkap data penyebab kesulitan dan 

hambatan dalam pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh. Wawancara 

juga digunakan untuk mengetahui penyebab perilaku menonjol yang dilakukan 

siswa di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung.  
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Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terencana tetapi tak 

terstruktur. Dengan wawancara jenis ini, dimungkinkan informasi yang digali 

akan lebih mendalam, karena pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kondisi 

dan keadaan siswa. Peneliti hanya membuat pedoman pertanyaan dan beberapa 

pertanyaan awalan sebagai umpan agar wawancara dapat berjalan.  

Sasaran utama wawancara adalah para siswa yang memperoleh nilai kurang, 

paling baik, dan siswa yang mengalami penurunan nilai setelah mengikuti 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh. Sasaran tambahan untuk 

wawancara adalah siswa yang bertingkah laku atau melakukan kegiatan yang 

menonjol yang dapat mengganggu jalannya pembelajaran. Wawancara untuk 

sasaran tambahan tersebut dilakukan peneliti seketika itu juga di dalam kelas saat 

pembelajaran berlangsung bila memang dinilai perlu. Hal ini dilakukan agar siswa 

dapat menyampaikan keluhannya secara langsung dalam suasana komunikasi 

yang memungkinkan siswa memberikan data yang faktual. 

3.5.2.5 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan alat pengambil data yang sangat penting. Data hasil 

dokumentasi penting sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa. Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto. Penggunaan 

dokumentasi foto ini dimaksudkan untuk memperoleh rekaman aktifitas atau 

perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk dokumentasi 

gambar. Dokumentasi foto juga akan memperkuat bukti serta analisis penelitian 

dalam setiap siklusnya sehingga pembahasan menjadi lebih lengkap dan jelas.  
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Teknik dokumentasi foto ini digunakan untuk merekam segala perilaku atau 

tingkah laku siswa selama mengikuti pembelajaran membaca intensif buku 

biografi tokoh dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

Data-data dokumentasi foto tersebut berwujud gambar-gambar visual yang akan 

memperkuat hasil penelitian. Data dokumentasi foto ini juga selanjutnya 

dilaporkan dalam bentuk paragraf deskripsi. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi teknik 

kuantitatif dan teknik kualitatif. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif ini diperoleh dari hasil tes membaca intensif buku biografi tokoh 

dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada siklus I dan siklus II. Hasil 

nilai tiap-tiap tes dihitung rata-ratanya dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

 

NP =                 x 100% ∑N 
n x s 

 

NP : Nilai dalam persen 

∑N: Jumlah nilai siswa dalam satu kelas 

n : Nilai maksimum 

s : Banyaknya siswa dalam satu kelas 
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Setelah nilai pada tiap tes dihitung rata-ratanya, hasil penghitungan nilai rata-

rata keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh kemudian dibandingkan. 

Cara membandingkan antara tes awal dan siklus II adalah sebagai berikut. 

PK = NP I – NP Awal 

PK : Peningkatan keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh 

siklus I 

NP I  : Nilai rata-rata kelas dalam persen pada siklus I 

NP Awal : Nilai rata-rata kelas dalam persen pada tes awal 

Untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca intensif buku biografi 

tokoh pada siklus II, NP siklus II diselisihkan dengan NP siklus I dengan rumusan 

sebagai berikut. 

PK2 = NP2 – NP I 

PK 2      : Peningkatan keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh  

siklus I 

NP2         : Nilai rata-rata kelas dalam persen pada siklus II 

NP I         : Nilai rata-rata kelas dalam persen pada siklus I 

Kategori peningkatan membaca intensif buku biografi tokoh adalah sebagai 

berikut, (1) apabila terjadi peningkatan berkisar 2.50%-12.50% dari keadaan 

semula dikategorikan cukup, (2) apabila terjadi peningkatan berkisar 12.51%-25% 

dari keadaan semula dikategorikan baik, (3) apabila terjadi peningkatan lebih dari 

25% dari keadaan semula dikategorikan amat baik.   
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3.6.2 Teknik Kualitatif 

Data kualitatif meliputi data observasi, jurnal, sosiometri, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara memadukan antardata secara 

keseluruhan. Hasil analisis tersebut untuk mengetahui siswa yang mengalami 

kesulitan dalam membaca intensif buku biografi tokoh, kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh menggunakan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw, dan juga sebagai dasar melakukan perbaikan 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

     Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang berupa hasil tes dan nontes. 

Hasil penelitian meliputi tes awal atau pratindakan, siklus I, dan siklus II. Hasil 

tes awal atau pratindakan berupa hasil tes membaca intensif buku biografi tokoh 

sebelum tindakan penelitian membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw dilakukan. Hasil tes siklus I dan siklus II 

adalah hasil tes membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw. Hasil nontes berupa hasil observasi, jurnal, sosiometri, 

dokumentasi dan wawancara. 

 

4.1.1 Hasil Pratindakan 

Pratindakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum 

menerapkan pembelajaran kooperatif metode jigsaw dalam pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh siklus I dan siklus II. Kegiatan pratindakan 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam membaca intensif 

buku biografi tokoh. Kegiatan pratindakan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas VII 

E yang berjumlah 40 siswa. Hasil dari kegiatan pratindakan ini berupa data tes. 

Data tersebut dijelaskan lebih rinci dalam hasil tes pratindakan. 
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4.1.2 Hasil Tes Pratindakan 

Hasil tes pratindakan merupakan hasil tes siswa dalam membaca intensif buku 

biografi tokoh sebelum menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

Kegiatan pratindakan ini menggunakan tiga aspek penilaian, yaitu pertama, 

menyarikan riwayat hidup tokoh, kedua, menyebutkan keistimewaan tokoh, dan 

ketiga, menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi siswa dari buku biografi tokoh. 

Aspek tersebut adalah aspek yang sama yang akan digunakan untuk menilai 

kemampuan siswa dalam membaca intensif buku biografi tokoh pada siklus I dan 

siklus II selanjutnya. 

Untuk memudahkan siswa menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang akan 

diikuti, pada kegiatan pratindakan, bahan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan awal siswa berasal dari buku paket yang sehari-hari digunakan. Guru 

mata pelajaran sengaja belum mengajarkan bagian tersebut agar dapat digunakan 

peneliti sabagai tes awal atau pratindakan. Bahan tes yang digunakan adalah 

biografi tokoh Ayu Utami. Sebelum digunakan sebagai bahan tes pratindakan, 

bacaan tersebut telah diukur tingkat keterbacaannya berdasarkan grafik Fry. Dari 

penghitungan 100 kata pada bacaan tersebut, terdapat rata-rata jumlah kalimat 

sebanyak 7,1 dan jumlah suku kata sebanyak 247, kemudian dikali 0,6 sehingga 

rata-rata suku katanya adalah 148,2. Data rata-rata jumlah kalimat dan rata-rata 

jumlah suku kata tersebut kemudian dimasukkan dalam grafik Fry, dan diperoleh 

hasil bahwa bacaan tersebut memang telah sesuai untuk siswa kelas VII. Berikut 

adalah hasil tes pratindakan siswa kelas VII E SMP N 2 Kudus. 
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Tabel 6. Hasil Tes Pratindakan 

No Kategori Rentang Nilai Frekuensi Bobot Skor Persentase 
(%) Rata-rata

1 Sangat Baik 85-100 4 369,8 10 
2 Baik 75-84 4 313,2 10 
3 Cukup 60-74 10 656,4 25 
4 Kurang 0-59 22 713 55 
 Jumlah 40 2052,4 100 

 
2052.4 

40 
=51,31 

 (Kurang)
 

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa rata-rata klasikal hasil tes siswa 

kelas VII E adalah 51.31 dan berada pada kategori kurang. Dari keseluruhan 

siswa, hanya 4 siswa yang berada pada kategori sangat baik dengan bobot skor 

369,8 dan 4 siswa berada pada kategori baik dengan bobot skor 313,2. Sebanyak 

10 siswa atau sebesar 25% berada pada kategori cukup. Sisanya, sebanyak 22 

siswa atau sebesar 55% berada pada kategori kurang. Tidak lebih dari 20% siswa 

yang telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 77, sedangkan 

sisanya masih belum memenuhi kriteria tersebut. Hasil dari masing-masing siswa 

dapat dilihat dalam grafik berikut. 

Grafik 1. Hasil Tes Pratindakan 
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Nilai siswa pada kegiatan pratindakan seperti yang tergambar dalam grafik 1, 

masih banyak yang berada di bawah 60. Masih banyak juga siswa yang mendapat 

nilai 20. Sebagian besar siswa mendapat nilai antara 20 hingga 60. Meski 

beberapa siswa berhasil mendapat nilai 90 atau lebih, dengan kategori sangat baik, 

tetapi persentase siswa yang mendapat nilai kurang, yaitu di bawah 60, jauh lebih 

besar. Artinya separoh lebih dari keseluruhan siswa kelas VII E belum benar-

benar memahami terhadap pembelajaran tersebut. 35% sisanya, yaitu 10% berada 

pada kategori baik, dan 25% siswa lainnya berada pada kategori cukup. Oleh 

sebab itu, peneliti merasa perlu meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca 

intensif buku biografi dengan cara menerapkan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw.  

Hasil tes tersebut diperoleh dari keseluruhan jumlah skor tiga aspek 

keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh yang diujikan, yaitu (1) 

menyarikan riwayat hidup tokoh, (2) menyebutkan keistimewaan tokoh, dan (3) 

menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi siswa dari buku biografi tokoh. Berikut 

dijelaskan hasil penilaian tiap aspeknya. 

4.1.2.1 Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Aspek Menyarikan 

Riwayat Hidup Tokoh 

Penilaian aspek menyarikan riwayat hidup tokoh difokuskan pada kemampuan 

siswa menyebutkan identitas tokoh, pendidikan tokoh, keluarga tokoh, dan 

prestasi yang pernah diraih tokoh semasa hidupnya. Hasil penilaian aspek 

menyarikan riwayat hidup tokoh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 7. Hasil Tes Aspek Menyarikan Riwayat Hidup Tokoh 

No Kategori Rentang Skor Frekuensi Bobot Skor Persentase 
(%) Rata-rata

1 Sangat Baik 8-10 27 248 67,5 
2 Baik 5-7 12 54 30 
3 Cukup 2-4 1 4 2,5 
4 Kurang 0-1 - - - 
 Total 40 306 100 

 
306 
40 

=7,65 
(Baik) 

 

Berdasarkan tabel 7, rata-rata nilai kemampuan siswa dalam menyarikan 

riwayat hidup tokoh adalah sebesar 7,75 dan berada dalam kategori baik Sebanyak 

27 siswa atau sebesar 67,5% berhasil menyarikan riwayat hidup dengan benar dan 

berada dalam kategori sangat baik. Kategori baik berhasil ditempati oleh 12 siswa 

atau sebesar 30%. Selanjutnya, sebanyak satu siswa atau sebesar 2,5% berada 

pada kategori cukup.  

4.1.2.2 Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Aspek  

Menyebutkan Keistimewaan Tokoh 

Penilaian aspek menyebutkan keistimewaan tokoh difokuskan pada 

kemampuan siswa dalam menyebutkan keistimewaan tokoh dari buku biografi 

Laura yang telah dibaca. Berikut adalah hasil penilaian tes menyebutkan 

keistimewaan tokoh dari buku biografi. 

Tabel 8. Hasil Tes Aspek Menemukan Keistimewaan Tokoh 

No Kategori Rentang Skor Frekuensi Bobot Skor Persentase 
(%) Rata-rata

1 Sangat Baik 8-10 7 60 17,5 
2 Baik 5-7 6 27 15 
3 Cukup 2-4 13 44 32,5 
4 Kurang 0-1 15 15 37,5 
 Total 40 146 100 

 
146 
40 

=3,65 
(Cukup)
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Berdasarkan tabel 8, sebanyak 7 siswa atau sebesar 17,5% dapat menyebutkan 

keistimewaan tokoh dengan benar dan berhasil mendapat kategori sangat baik. 

Sebesar 15% atau sebanyak 6 siswa berada dalam kategori baik dengan bobot skor 

27. Selebihnya, sebesar 32,5% dan 37,5%, berturut-turut berada dalam kategori 

cukup dan kurang. Rata-rata skor aspek menyebutkan keistimewaan tokoh adalah 

sebesar 3,65 dan dapat dikategorikan cukup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

lebih dari separoh siswa di kelas VII E belum berhasil memahami dan belum 

mampu menyebutkan keistimewaan tokoh dengan lengkap dan benar. 

4.1.2.3 Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Aspek Menemukan 

Hal-hal yang Bermanfaat bagi Siswa dari Buku Biografi Tokoh 

Penilaian aspek menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi siswa dari buku 

biografi tokoh dititikberatkan pada kemampuan siswa menemukan dan 

menyimpulkan hal-hal yang bermanfaat dari buku biografi tokoh baik yang 

tersurat maupun yang tersirat dalam buku biografi tokoh yang telah dibaca. Hal-

hal yang bermanfaat itu dapat berupa nasihat yang dapat diteladani maupun 

pengetahuan baru yang dapat diperoleh siswa dari buku biografi tokoh tersebut. 

Hasil penilaian secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 9. Hasil Tes Aspek Menemukan Hal-hal yang Bermanfaat 

No Kategori Rentang Skor Frekuensi Bobot Skor Persentase 
(%) Rata-rata

1 Sangat Baik 8-10 13 100 32,5 
2 Baik 5-7 2 10 5 
3 Cukup 2-4 5 17 12,5 
4 Kurang 0-1 20 17 50 
 Total 40 152 100 

 
152 
40 

=3,8 
(Cukup)
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Tabel 9 menunjukkan bahwa 32,5% siswa berhasil menemukan hal-hal yang 

bermanfaat dengan benar dan berhasil menduduki kategori sangat baik. Meskipun 

demikian, masih ada 20 siswa yang belum mampu menemukan hal-hal yang 

bermanfaat dari buku biografi tokoh dengan benar dan hanya berhasil mendapat 

skor 1 dengan kategori kurang. Sebanyak 2 siswa atau sebesar 5% dan  5 siswa 

atau sebesar 12,5%, berturut-turut berada pada kategori baik dan cukup. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I merupakan pembelajaran pertama dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw. Tindakan pada siklus I ini dilaksanakan sebagai upaya 

memperbaiki hasil yang diperoleh pada saat pratindakan. Pembelajaran siklus I ini 

diikuti oleh seluruh siswa kelas VII E, yaitu sebanyak 40 siswa. Hasil 

pembelajaran membaca intensif buku biografi  dengan pembelajaran kooperatif 

metode jigsaw ini terdiri atas data tes dan data nontes. Data-data tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1.4 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes siklus I merupakan hasil tes setelah mengikuti pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw. Aspek penilaian yang digunakan pada siklus I ini masih sama dengan tes 

pratindakan, yaitu meliputi tiga aspek, pertama, menyarikan riwayat hidup tokoh, 

kedua, menyebutkan keistimewaan tokoh, dan ketiga, menemukan hal-hal yang 

bermanfaat bagi siswa dari buku biografi tokoh. Buku yang digunakan pada tes 
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siklus I sama dengan buku yang digunakan sebagai bahan pembelajaran. Hal 

tersebut disebabkan buku biografi tokoh adalah buku yang tebal sehingga perlu 

dipahami oleh siswa dalam waktu yang lama, jadi tidak memungkinkan 

menggunakan buku yang berbeda pada saat pembelajaran dan pada saat tes.  

Buku biografi tokoh yang digunakan pada siklus I ini adalah buku biografi 

dengan judul Laura Ingalls Wilder. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan 

hidup seorang guru sekaligus peneliti buku cerita anak-anak yang sukses di 

Amerika dan terkenal hingga berbagai negara. Buku ini dipilih karena biografi 

tokoh ditulis seperti cerita fiksi yang memiliki alur. Dengan demikian, siswa dapat 

lebih mudah dalam memahami isi buku. Buku ini juga dipilih karena buku ini 

tidak terlalu tebal dan ditulis untuk kalangan pembaca anak-anak dan remaja. 

Mengingat hampir semua buku biografi adalah buku yang memiliki ketebalan 

yang relatif tebal dan ditulis untuk kalangan pembaca dewasa. Berikut adalah 

hasil tes keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh secara umum. 

Tabel 10. Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Siklus I 

No Kategori Rentang Nilai Frekuensi Bobot Nilai Persentase 
(%) Rata-rata

1 Sangat Baik 85-100 22 2099,1 55 
2 Baik 75-84 5 389,8 12,5 
3 Cukup 60-74 4 269,9 10 
4 Kurang 0-59 9 383,1 22,5 
 Jumlah 40 3075,5 100 

 
3141,9 

40 
=78,54
(Baik) 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil tes membaca intensif buku 

biografi tokoh siswa kelas VII E secara klasikal adalah 78,54. Hasil tes tersebut 

dapat dikategorikan dalam kategori baik. Nilai rata-rata tersebut mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 27,23% dari hasil pratindakan. 
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Hasil tersebut sudah baik, tetapi peneliti masih ingin memperbaiki nilai-nilai 

siswa yang masih berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SMP Negeri 2 Kudus sebesar 77. Dari 40 

siswa, sebanyak 22 siswa atau 55% berhasil meraih predikat sangat baik dengan 

bobot nilai 2099,1. Kategori baik ditempati oleh 5 siswa atau sebesar 12,5% 

dengan bobot nilai 389,8. Selanjutnya, 4 siswa atau sebesar 10% memperoleh 

nilai dalam kategori cukup dengan rentang nilai 60-74. Selebihnya, sebanyak 9 

siswa atau sebesar 22,5% berada dalam kategori kurang dengan rentang nilai 0-59.  

Pada siklus I ini telah diperoleh perubahan yang cukup memuaskan. Meskipun 

demikian, masih banyak juga siswa yang masih belum berhasil dan hanya berada 

pada kategori kurang dengan rentang nilai 0 sampai 59. Terlebih lagi masih 

banyak juga siswa yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sebesar 77. Oleh sebab itu, peneliti masih perlu melakukan perbaikan tindakan 

pada siklus II untuk membantu siswa yang masih belum berhasil tersebut. 

Hasil tes keterampilan membaca intensif buku biografi setelah mendapat 

pembelajaran dengan metode jigsaw dapat dilihat lebih jelas pada grafik berikut 

ini. 
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Grafik 2. Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Siklus I 
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Berdasarkan grafik 2, dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa berada pada 

kategori sangat baik dan baik, dengan rentang nilai berturut-turut 85-100 dan 75-

84. Sebanyak 7 siswa berhasil mendapat nilai 100. Meskipun demikian, masih 

banyak juga siswa yang berada dalam kategori kurang yaitu sebanyak 9 siswa 

yang hanya berhasil mendapat nilai di bawah 60. Dengan nilai terendah yang 

diperoleh siswa adalah 36,6. 

Dibanding dengan hasil tes pratindakan, siswa sudah mulai mendapat 

kemajuan. Sebagian besar nilai siswa mengalami kenaikan, meskipun ada 

beberapa siswa yang nilainya turun, namun jumlahnya hanya sebanyak 6 siswa. 

Apabila dipersentasekan, jumlah persentase nilai siswa yang berkategori sangat 

baik meningkat drastis, 55% siswa berada dalam kategori sangat baik. Sebesar 

12,5% siswa menempati kategori baik dan 10% siswa kelas VII E berada pada 

posisi cukup. Selebihnya sebesar 22,5% siswa masih belum mampu memahami 

buku biografi yang dibacanya dan hanya mampu berada pada kategori kurang. 

Dibanding dengan hasil tes pratindakan, hasil tes siklus I siswa kelas VII E 

berbanding terbalik. Hasil tes pratindakan sebesar 55% siswa berada kategori 
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kurang, sedangkan bila dilihat pada diagram 2 di atas, sebesar 55% siswa berada 

pada kategori sangat baik. Kategori kurang hanya sebesar 22,5% dari keseluruhan 

jumlah siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa mulai memahami 

pembelajaran, dan dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw yang 

digunakan, siswa menjadi lebih mudah dalam belajar.  

Hasil tes tersebut diperoleh dari keseluruhan jumlah skor tiga aspek 

keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh yang diujikan, yaitu (1) 

menyarikan riwayat hidup tokoh, (2) menyebutkan keistimewaan tokoh, dan (3) 

menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi siswa dari buku biografi tokoh. Berikut 

dijelaskan hasil penilaian tiap aspeknya. 

4.1.4.1 Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Aspek Menyarikan 

Riwayat Hidup Tokoh 

Penilaian aspek menyarikan riwayat hidup tokoh difokuskan pada kemampuan 

siswa menyebutkan identitas tokoh, pendidikan tokoh, keluarga tokoh, dan 

prestasi yang pernah diraih tokoh semasa hidupnya. Hasil penilaian aspek 

menyarikan riwayat hidup tokoh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 11. Hasil Tes Aspek Menyarikan Riwayat Hidup Tokoh 

No Kategori Rentang Skor Frekuensi Bobot Skor Persentase 
(%) Rata-rata

1 Sangat Baik 8-10 30 273 75 
2 Baik 5-7 1 7 2.5 
3 Cukup 2-4 7 28 17,5 
4 Kurang 0-1 2 2 5 
 Total 40 310 100 

 
310 
40 

=7,75 
(Baik) 

 

Berdasarkan tabel 11, rata-rata nilai kemampuan siswa dalam menyarikan 

riwayat hidup tokoh adalah sebesar 7,75 dan berada dalam kategori baik. Jadi, 
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sebagian besar siswa dapat dikatakan sudah paham untuk menyarikan riwayat 

hidup tokoh dari buku biografi Laura. Sebanyak 30 siswa atau sebesar 75% 

berhasil menyarikan riwayat hidup dengan benar dan berada dalam kategori 

sangat baik. Kategori baik berhasil ditempati oleh satu siswa atau sebesar 2,5% 

dengan skor 7. Selanjutnya, sebanyak 7 siswa atau sebesar 17,5% berada pada 

kategori cukup dengan bobot skor sebesar 28. Selebihnya, yaitu sebanyak 2 siswa 

atau sebesar 5% masih belum dapat menyarikan riwayat hidup tokoh dengan 

benar dan berada dalam kategori kurang dengan bobot skor 2. 

4.1.4.2 Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Aspek  

Menyebutkan Keistimewaan Tokoh 

Penilaian aspek menyebutkan keistimewaan tokoh difokuskan pada 

kemampuan siswa dalam menyebutkan keistimewaan tokoh dari buku biografi 

Laura yang telah dibaca. Berikut adalah hasil penilaian tes menyebutkan 

keistimewaan tokoh dari buku biografi. 

Tabel 12. Hasil Tes Aspek Menemukan Keistimewaan Tokoh 

No Kategori Rentang Skor Frekuensi Bobot Skor Persentase 
(%) Rata-rata

1 Sangat Baik 8-10 25 248 62,5 
2 Baik 5-7 8 52 20 
3 Cukup 2-4 3 12 7,5 
4 Kurang 0-1 4 3 10 
 Total 40 315 100 

 
315 
40 

=7,87 
(Baik) 

 

Berdasarkan tabel 12, sebanyak 25 siswa atau sebesar 62,5% dapat 

menyebutkan keistimewaan tokoh dengan benar dan berhasil mendapat kategori 

sangat baik. Sebesar 20% atau sebanyak 8 siswa berada dalam kategori baik 

dengan bobot skor 52. Selebihnya, sebesar 7,5% dan 10%, berturut-turut berada 
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dalam kategori cukup dan kurang. Rata-rata skor aspek menyebutkan 

keistimewaan tokoh adalah sebesar 7,78 dan dapat dikategorikan sangat baik. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separoh siswa di kelas VII E telah 

berhasil memahami dan mampu menyebutkan keistimewaan tokoh dengan 

lengkap dan benar. 

4.1.4.3 Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Aspek Menemukan 

Hal-hal yang Bermanfaat bagi Siswa dari Buku Biografi Tokoh 

Penilaian aspek menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi siswa dari buku 

biografi tokoh dititikberatkan pada kemampuan siswa menemukan dan 

menyimpulkan hal-hal yang bermanfaat dari buku biografi tokoh baik yang 

tersurat maupun yang tersirat dalam buku biografi tokoh yang telah dibaca. Hal-

hal yang bermanfaat itu dapat berupa nasihat yang dapat diteladani maupun 

pengetahuan baru yang dapat diperoleh siswa dari buku biografi tokoh tersebut. 

Hasil penilaian secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 13. Hasil Tes Aspek Menemukan Hal-hal yang Bermanfaat 

No Kategori Rentang Skor Frekuensi Bobot Skor Persentase 
(%) Rata-rata

1 Sangat Baik 8-10 29 284 72,5 
2 Baik 5-7 2 12 5 
3 Cukup 2-4 6 19 15 
4 Kurang 0-1 3 3 7,5 
 Total 40 318 100 

 
318 
40 

=7,95 
(Baik) 

 

Tabel 13 tersebut menunjukkan bahwa 72,5% siswa berhasil menemukan hal-

hal yang bermanfaat dengan benar dan berhasil menduduki kategori sangat baik. 

Meskipun demikian, masih ada 3 siswa yang belum mampu menemukan hal-hal 

yang bermanfaat dari buku biografi tokoh dengan benar dan hanya berhasil 
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mendapat skor 1 dengan kategori kurang. Sebanyak 2 siswa atau sebesar 5% dan  

6 siswa atau sebesar 15%, berturut-turut berada pada kategori baik dan cukup. 

4.1.5 Hasil Nontes 

Hasil penelitian nontes pada siklus I diperoleh melalui observasi, jurnal, 

sosiometri, wawancara, dan dokumentasi foto. Data nontes tersebut dipaparkan 

lebih lanjut di bawah ini. 

4.1.5.1 Observasi 

Observasi dilaksanakan selama pembelajaran membaca intensif buku biografi 

tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada siswa kelas VII E 

SMP N 2 Kudus berlangsung. Observasi dilaksanakan oleh peneliti yang 

sekaligus bertindak sebagai guru dengan bantuan seorang teman dan guru mata 

pelajaran. Aspek yang diamati dalam observasi meliputi enam perilaku siswa, 

baik positif maupun negatif yang muncul selama pembelajaran berlangsung. 

Aspek-aspek yang diamati tersebut adalah (1) keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, (2) keaktifan siswa dalam bertanya, berkomentar, atau menanggapi, 

(3) ketertarikan siswa terhadap metode yang diterapkan yaitu metode jigsaw, (4) 

sikap siswa ketika membaca, (5) keaktifan siswa dalam kerja kelompok, (6) sikap 

siswa ketika mengerjakan tes akhir secara individu. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada siklus I 

berlangsung, peneliti menemukan beberapa perilaku siswa, baik positif maupun 

negatif. Pada awal pembelajaran siklus I, tidak semua siswa mengikuti 

pembelajaran tersebut dengan penuh konsentrasi. Peneliti menyadari hal tersebut 
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karena peneliti mengajarkan sesuatu yang baru pada siswa. Siswa masih awam 

dan belum mengenal peneliti serta metode pembelajaran yang digunakan. Siswa 

membutuhkan waktu untuk dapat menyesuaikan diri. 

Tabel 14. Tabel Persentase Hasil Observasi Siklus I 

Persentase (%) 
No Kategori Sangat 

Baik Baik Cukup Kurang 

1 Keantusiasan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran 47,5 45 7,5 - 

2 Keaktifan siswa dalam bertanya, 
berkomentar, dan menanggapi - 20 22,5 47,5 

3 Ketertarikan siswa terhadap 
metode pembelajaran 60 35 5 - 

4 Sikap siswa ketika membaca 37,5 57,5 - 5 

5 Keaktifan siswa dalam kerja 
kelompok 50 42,5 7,5 - 

6 Sikap siswa dalam mengerjakan 
soal tes 87,5 12,5 - - 

 

Data observasi pada tabel 14 menunjukkan bahwa 92,5% dari keseluruhan 

siswa kelas VII E antusias dengan mendengarkan dan memperhatikan penjelasan 

yang diberikan peneliti, dengan rincian 47,5% mendengar dan memperhatikan 

penjelasan guru dengan serius dan antusias sehingga berada pada kriteria sangat 

baik, 45% berada pada kriteria baik karena memperhatikan penjelasan guru, 

sedangkan sekitar 7,5% berada pada kriteria cukup karena siswa hanya mendengar 

penjelasan dari peneliti, tidak sepenuhnya berkonsentrasi dan memperhatikan apa 

yang peneliti jelaskan.  

Beberapa siswa yang peneliti amati selalu tertunduk sambil bermain-main 

dengan pulpen atau menulis-nulis di bukunya adalah responden dengan nomor 7, 

24, dan 26. Ketiga siswa tersebut hanya sesekali melihat peneliti sambil 
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mendengarkan penjelasan, selebihnya siswa sibuk dengan aktivitas siswa masing-

masing. Peneliti mencoba melemparkan pertanyaan pada ketiga siswa tersebut 

secara bergantian, ketiga siswa tersebut tidak dapat menjawab dan akhirnya mulai 

menghentikan aktivitas bermain pulpen dan mulai memperhatikan penjelasan 

yang peneliti berikan. 

Peneliti kemudian melanjutkan pembelajaran dengan mencoba bertanya jawab 

dengan siswa. Berdasarkan hasil observasi, siswa masih malu-malu untuk 

bertanya, menjawab, maupun berkomentar. Siswa belum aktif bertanya, 

menjawab, maupun memberi komentar. Peneliti harus menunjuk terlebih dahulu 

siswa-siswa yang harus bertanya, menjawab maupun memberi komentar. Dengan 

cara ditunjuk, siswa baru mempunyai keberanian. Setelah suasana pembelajaran 

mulai mencair, beberapa siswa mulai memberanikan diri untuk bertanya, 

menjawab, maupun memberi komentar, meskipun hanya sekali dan hanya 

beberapa siswa. Sebanyak 20% berada pada kriteria baik karena sering bertanya 

dan sesekali menanggapi atau menjawab, 22,5% hanya bertanya dan sesekali 

menjawab saja sehingga berada pada kriteria cukup, sedangkan sisanya sebesar 

47,5% berada pada kriteria kurang karena samasekali tidak bertanya, 

berkomentar, atau menanggapi. Siswa-siswa yang aktif antara lain siswa dengan 

nomor 8, 13, 34, 35, 36, 39, dan 40.  

Beberapa siswa yang mulai aktif bertanya mengindikasikan siswa mulai 

tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan, yaitu membaca intensif buku 

biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Selain itu, 

ketertarikan siswa juga terlihat dari raut wajah dan semangat yang ditunjukkan 
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selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil observasi, sebesar 60% 

siswa bersemangat dan mengikuti pembelajaran dengan senang, siswa-siswa 

tersebut berada pada kriteria sangat baik, sebesar 35% siswa menunjukkan wajah 

senang selama pembelajaran, sedangkan sisanya 5% berada pada kriteria cukup 

karena menurut pengamatan peneliti siswa tersebut tidak bersemangat dan hanya 

menunjukkan wajah yang biasa-biasa saja.  

Sebagian besar siswa senang mengikuti pembelajaran karena metode yang 

digunakan peneliti menuntut siswa untuk beraktivitas dan tidak hanya terpaku di 

tempat duduk. Selain itu, metode jigsaw yang mengharuskan siswa berkelompok 

dalam kelompok pakar dan kelompok ahli, sekaligus berbagi pengetahuan dengan 

teman yang lain membuat siswa penasaran dan antusias selama pembelajaran 

berlangsung. 

Siswa juga merasa senang karena pada saat kegiatan membaca, peneliti 

memberi kesempatan pada siswa untuk memilih sendiri dengan cara bagaimana 

siswa membaca buku biografi tokoh tersebut. Peneliti meminta siswa untuk 

memilih di mana tempat yang siswa inginkan untuk pembelajaran membaca, 

kecuali di kantin. Berdasarkan hasil pemungutan suara, sebagian besar siswa 

memilih untuk tetap membaca di dalam kelas, namun siswa bebas memilih posisi 

duduk yang menurut siswa lebih nyaman. 

Pada awal pembelajaran membaca, seluruh siswa membaca dengan serius, 

tanpa berbicara dengan teman sebelahnya, namun sepuluh menit kemudian, siswa 

mulai membaca dengan sesekali mengalihkan pandangan, atau sesekali berbicara 

dengan teman sebelah sebagai selingan agar tidak bosan. Peneliti tidak menegur 
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siswa-siswa tersebut, karena peneliti menilai siswa masih berbicara dalam porsi 

yang wajar, hanya dilakukan sesekali dan tidak berlebihan. Meskipun begitu, ada 

juga siswa yang membaca dengan serius dari awal pembelajaran hingga 

pembelajaran membaca selesai.  

Berdasarkan hasil observasi, siswa yang sepanjang pembelajaran selalu 

membaca dengan serius adalah sebesar 37,5% atau sebanyak 15 siswa. Siswa 

yang paling serius ketika membaca adalah siswa dengan nomor 13, 33, dan 39.  

Sebesar 57,5% siswa juga membaca dengan serius tetapi sesekali mengalihkan 

pandangan untuk menghilangkan rasa bosan. Sisanya sebesar 5% atau 2 siswa 

membaca sambil berbicara dengan teman. Pada saat kegiatan membaca, peneliti 

mendekati dua siswa yang tidak memanfaatkan waktu tersebut. Dua siswa tersebut 

adalah siswa dengan nomor 7 dan 24. Nomor 7 dan 24 terlalu sering berbicara, 

melamun atau mengawang. Peneliti mencoba mengatasi hal tersebut dengan 

berdiri di samping tempat duduk siswa nomor 7 dan 24 secara bergantian agar 

siswa lebih konsentrasi untuk membaca. 

Selain dituntut untuk berkonsentrasi saat membaca, siswa juga dituntut untuk 

aktif dalam kegiatan kelompok. Terlebih lagi, inti dari pembelajaran dengan 

metode jigsaw adalah pada saat berkelompok, karena pada saat berkelompok 

itulah siswa mendapat pengetahuan dan harus berbagi pengetahuan dengan teman 

yang lain dalam kelompoknya. Siswa yang tidak aktif ketika belajar dalam 

kelompok, akan merugikan teman kelompoknya yang lain. 

Hasil observasi yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa ketika 

berkelompok, baik kelompok pakar maupun kelompok asal, terdapat 20 siswa 
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atau sebesar 50% yang sangat aktif, sehingga peneliti memberi keduapuluh siswa 

tersebut dengan nilai 4 dengan kategori sangat baik, karena berperan aktif, mau 

bekerjasama dengan siapa saja dan mau berpendapat. Sebesar 42,5% atau 

sebanyak 17 siswa memperhatikan dalam kelompok dengan sesekali berpendapat, 

dan berada pada kategori baik dengan nilai 3, sedangkan sisanya sebanyak 3 siswa 

tidak sepenuhnya memberikan perhatian dalam berkelompok, dan peneliti 

memberi nilai 2 dengan kategori cukup. Ketiga siswa tersebut lebih sering 

berbicara atau bercanda dengan teman yang lain, dua diantaranya adalah siswa 

dengan nomor 7 dan 24, ditambah seorang siswa dengan nomor 2. Siswa dengan 

nomor 7 dan 24 apabila tidak diawasi terus-menerus akan kembali pada sifat awal 

yaitu suka berbicara dan bercanda sendiri. Peneliti kemudian memutuskan untuk 

menegur kembali siswa tersebut. Pada saat peneliti bertanya, keduanya hanya 

tersenyum dan tertunduk. Setelah itu, kedua siswa tersebut mulai bekerja dalam 

kelompok lagi. 

Ketika bekerja dalam kelompok, siswa dituntut untuk selalu bekerjasama 

dengan teman lain. Sebaliknya, ketika mengerjakan soal tes, siswa harus bekerja 

secara individu. Hasil observasi menunjukkan bahwa 87,5% siswa mengerjakan 

tes secara individu. Sebanyak 35 siswa berhasil mendapat nilai 4 dengan kategori 

sangat baik karena berkonsentrasi penuh pada soal yang dikerjakan dan percaya 

diri mengerjakan soal sendiri. Sisanya, sebanyak 5 siswa atau sebesar 12,5% 

mengerjakan soal dengan sesekali mengawang untuk berfikir dan mendapat nilai 3 

dengan kategori baik. Sebagian besar siswa sudah memahami tentang buku 
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biografi tokoh yang dibaca dan belajar sungguh-sungguh dalam kelompok, 

sehingga ketika mengerjakan soal tes, siswa sudah siap. 

4.1.5.2 Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu jurnal siswa 

dan jurnal guru. Jurnal digunakan untuk mengetahui ungkapan perasaan atau 

tanggapan siswa dan guru secara tertulis selama pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh berlangsung. 

Jurnal yang diisi oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw 

dinamakan jurnal siswa. Jurnal siswa berisi beberapa pertanyaan yang diajukan 

pada siswa mengenai beberapa hal, yaitu (1) pendapat siswa tentang pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw yang telah diikuti, (2) ketertarikan siswa terhadap pembelajaran kooperatif 

metode jigsaw, (3) pendapat siswa tentang buku biografi tokoh yang digunakan 

dalam pembelajaran, (4) kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa dalam 

memahami buku biografi tokoh yang disajikan dalam pembelajaran, (5) saran 

untuk pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh berikutnya. 

Jurnal siswa diberikan setelah siswa menyelesaikan tes individunya. Sebagian 

besar siswa bertanya-tanya mengenai apa yang harus dilakukan terhadap jurnal 

tersebut. Fenomena tersebut adalah hal yang wajar, karena sebelumnya siswa 

belum pernah mengisi jurnal pada akhir pembelajaran. Peneliti kemudian 

memberikan penjelasan singkat pada siswa, setelah itu siswa sudah dapat mengisi 

jurnal yang ada dihadapan masing-masing. 
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Berdasarkan jurnal yang telah diisi oleh siswa, sebagian besar siswa 

berpendapat bahwa pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh menjadi 

lebih mudah dimengerti dan dipahami dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw. Menurut siswa, siswa dapat lebih berperan aktif ketika 

bekerja dalam kelompok, siswa lebih mudah memahami buku dan mengerti isinya 

bila berkelompok, pembelajaran menjadi menyenangkan karena tidak terlalu 

serius, dan siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan dari buku 

biografi tokoh yang telah dibaca. Selain itu, siswa juga dapat meneladani hal-hal 

bermanfaat yang telah siswa temukan dari buku biografi tokoh yang disajikan. 

Siswa kelas VII E juga menyatakan bahwa pembelajaran membaca buku 

biografi tokoh yang telah siswa ikuti sangat menarik dan menyenangkan. Metode 

jigsaw yang digunakan dalam pembelajaran adalah hal baru bagi siswa, sehingga 

pembelajaran tersebut juga menjadi sebuah pengalaman baru bagi siswa. 

Ketertarikan terhadap metode yang digunakan diungkapkan oleh seluruh siswa 

kelas VII E. Siswa merasa tertarik karena dapat bekerja secara kelompok, 

pembelajaran menjadi lebih mudah, selama pembelajaran siswa tidak dituntut 

untuk terlalu serius sehingga siswa tidak cepat bosan, dan banyak hal yang dapat 

ditemukan dan diteladani dari buku biografi tokoh yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

Seluruh siswa kelas VII E sependapat ketika berbicara mengenai ketertarikan 

terhadap pembelajaran, tetapi berbeda bila diminta berpendapat mengenai buku 

biografi tokoh yang disajikan. Sebagian besar siswa menyatakan buku biografi 

tokoh Laura Ingalls yang disajikan sangat menarik, ceritanya bagus, dan mudah 
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dimengerti karena di dalamnya berisi berbagai pengetahuan baru, sejarah hidup 

tokoh, dan juga banyak hal yang dapat diteladani dari buku tersebut. Akan tetapi, 

selain menyatakan ketertarikan terhadap buku tersebut, beberapa siswa juga 

menyatakan buku tersebut terlalu tebal dan ada beberapa bagian yang kurang 

dapat siswa pahami karena ejaan yang digunakan kurang sesuai dengan ejaan 

yang disempurnakan. Peneliti menyadari hal tersebut, karena dalam sebuah buku 

yang kompleks isinya, hal tersebut mungkin saja terjadi. Peneliti juga menyadari 

bahwa kemampuan setiap siswa tidaklah sama. Selama ini, siswa juga belum 

pernah diminta untuk membaca sebuah buku pada saat pembelajaran di kelas, 

selain itu pernyataan siswa tersebut juga dimungkinkan karena pada dasarnya 

siswa tidak terbiasa membaca, sehingga buku tersebut terkesan terlalu tebal. 

Sebagian besar siswa menanggapi pembelajaran membaca intensif buku 

biografi tokoh menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw yang telah 

diikuti dengan positif dan antusias, namun tidak menutup kemungkinan siswa 

juga mengalami kesulitan-kesulitan selama pembelajaran. Berdasarkan hasil 

jurnal siswa, kesulitan yang dikemukakan siswa lebih pada hal yang bersifat 

teoretis, yaitu kesulitan menemukan hal-hal yang bermanfaat. Siswa belum 

memahami benar bagaimana menyimpulkan isi buku untuk menemukan hal-hal 

yang bermanfaat. Selain itu, beberapa siswa juga mengalami kesulitan karena 

buku biografi tokoh terlalu tebal dan ada bagian dari buku biografi tokoh yang 

kurang dapat siswa pahami dari segi bahasa yang digunakan. Meskipun begitu, 

sebagian besar siswa mengaku menemukan kemudahan. Siswa mendapat 
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kemudahan memahami buku biografi tokoh karena pembelajaran menggunakan 

metode jigsaw. 

Selain diminta memberikan tanggapan mengenai metode dan buku biografi 

tokoh yang digunakan, siswa juga diminta untuk memberikan saran untuk 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh berikutnya. Setiap siswa 

memberikan saran yang bebeda-beda. Ada siswa yang memberikan saran dengan 

baik sesuai dengan harapan peneliti, namun tidak sedikit siswa yang belum paham 

benar saran seperti apa yang peneliti maksud. Berdasarkan hasil jurnal yang dapat 

peneliti simpulkan, terdapat tiga buah saran yang diungkapkan siswa. Saran 

pertama, adalah agar kelompoknya diganti dan disesuaikan pada pembelajaran 

berikutnya, saran kedua, agar buku biografi tokoh yang digunakan adalah buku 

yang tidak terlalu tebal, dan saran yang ketiga, agar buku biografi tokoh yang 

digunakan adalah buku yang dibagian akhirnya terdapat kesimpulan tentang isi 

buku, sehingga siswa lebih mudah. Saran-saran tersebut dapat peneliti terima, 

namun, saran yang ketiga, tidak dapat peneliti penuhi, karena bila sudah terdapat 

kesimpulan di akhir buku, siswa tidak perlu membaca dan memang itulah yang 

siswa inginkan, terutama siswa-siswa yang pada dasarnya malas membaca. 

Setelah semua pendapat dan tanggapan siswa terungkap dalam jurnal siswa, 

pendapat dan tanggapan guru dalam hal ini peneliti juga tertuang dalam jurnal 

yang dinamakan jurnal guru. Beberapa hal yang harus diungkapkan peneliti 

sebagai guru pengajar adalah (1) minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw, (2) respons siswa terhadap pembelajaran membaca intensif buku biografi 
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tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw, (3) keaktifan siswa ketika 

mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw, (4) tingkah laku siswa ketika bekerja 

dalam kelompok, dan (5) fenomena lain yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung yang juga perlu dijelaskan oleh peneliti sebagai guru pengajar. 

Hal pertama yang harus diungkapkan peneliti sebagai guru pengajar adalah 

minat siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Dari awal peneliti memasuki 

ruang kelas pada pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir siklus I, siswa 

kelas VII E sangat berminat terhadap pembelajaran yang diajarkan peneliti. Hal 

tersebut mulai terlihat pada saat siswa akan menerima kertas yang berisi nama-

nama kelompok yang dibagi oleh peneliti. Siswa sangat antusias mengetahui akan 

berkelompok dengan siapa. Siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti tahapan 

demi tahapan dalam pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

Minat siswa terhadap pembelajaran juga ditunjukkan oleh respons siswa 

terhadap penjelasan-penjelasan yang diberikan peneliti, siswa sangat antusias dan 

diliputi keingintahuan yang besar tentang pembelajaran yang akan diberikan pada 

siswa. Respons baik dari siswa tersebut juga ditunjukkan selama pembelajaran 

berlangsung. Siswa patuh dan menghargai keberadaan peneliti di dalam kelas 

menggantikan guru mata pelajaran yang biasanya mengajar. Selain itu, respons 

baik dari siswa tersebut juga ditunjukkan melalui keaktifan siswa selama 

pembelajaran. Pada awalnya, siswa memang tidak aktif bertanya, tetapi siswa 
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sangat aktif ketika mengerjakan perintah peneliti, seperti pada saat membentuk 

kelompok, menulis hasil kerja kelompok, dan mengerjakan tes individu. 

Ketika bekerja dalam kelompok siswa juga mulai aktif mengajukan 

pertanyaan pada peneliti dan guru mata pelajaran yang juga ikut mengawasi 

selama pembelajaran berlangsung. Siswa juga mengerjakan tugas dengan cekatan 

dan tidak membuat banyak masalah, meskipun ada beberapa siswa yang berbicara 

sendiri pada saat bekerja dalam kelompok. 

Fenomena tersebut tidak lepas dari pengamatan peneliti. Peneliti kemudian 

menegur dua orang siswa yang lebih senang bergurau daripada bekerja dalam 

kelompok. Setelah peneliti mendekat dan memberi beberapa pertanyaan, kedua 

siswa tersebut terlihat malu dengan menundukkan kepala dan selanjutnya mulai 

ikut bekerja dalam kelompok. Secara keseluruhan, siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik dan tidak terdapat masalah-masalah yang berarti yang 

dapat mengganggu jalannya pembelajaran. 

4.1.5.3 Sosiometri 

Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca 

intensif buku biografi tokoh, yaitu metode jigsaw, yang menuntut siswa 

berinteraksi dalam kelompok, peneliti menggunakan sosiometri untuk 

menyelediki status sosial masing-masing anggota kelompok menurut pandangan 

anggota kelompok lainnya dalam suatu kelompok.  

Setiap siswa diberi lembar sosiometri yang berisi beberapa pertanyaan, yaitu 

(1) siswa yang paling aktif dan mudah bekerjasama dalam kelompok, (2) siswa 

yang pasif dan sulit bekerjasama dalam kelompok, (3) siswa yang mendominasi 
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anggota kelompok yang lain, (4) siswa yang paling diinginkan untuk dijadikan 

teman satu kelompok, (5) siswa yang paling tidak diiinginkan untuk dijadikan 

teman kelompok. 

Berdasarkan lembar sosiometri yang diisi siswa, peneliti kemudian membuat 

analisis dalam bentuk matrik sosiometri untuk mengambil kesimpulan. 

Berdasarkan analisis, kategori pertama, yaitu siswa yang paling aktif dan mudah 

bekerjasama dalam kelompok, peneliti menemukan beberapa nama yang paling 

sering muncul, nama-nama tersebut adalah Willy Randyatma, Widi Hapsari, dan 

Rizki Kusumaning Rahayu. Alasan sebagian besar siswa memilih ketiga siswa 

tersebut adalah karena ketiganya adalah siswa yang aktif, pandai, dan paling 

mudah bekerjasama dalam kelompok. 

Pertanyaan dalam lembar sosiometri yang berikutnya adalah mengenai siswa 

yang pasif dan sulit bekerjasama dalam kelompok. Setelah peneliti analisis, 

peneliti menemukan dua nama yang paling sering disebutkan oleh siswa. Kedua 

nama tersebut adalah Aji Setiawan dan M. Noor Syahid. Meskipun ada nama-

nama lain yang bermunculan, namun kedua nama tersebut paling banyak dipilih 

siswa. Alasan siswa menyebut kedua nama tersebut sebagai siswa yang pasif dan 

sulit bekerjasama adalah karena kedua siswa tersebut malas, semaunya sendiri, 

dan tidak mau ikut berpikir atau mengemukakan pendapat bersama anggota 

kelompok yang lain.  

Kategori berikutnya yang tercantum dalam lembar isian sosiometri adalah 

siswa yang mendominasi anggota kelompok yang lain. Berdasarkan analisis yang 

peneliti buat, 15 siswa tidak mengisi poin ini. Kemungkinan, menurut pandangan 
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15 siswa tersebut tidak ada siswa yang mendominasi, namun ada juga 

kemungkinan siswa tidak paham yang dimaksud dengan siswa yang dominan 

siswa yang seperti apa. Dari 25 siswa yang mengisi poin ini, 8 siswa menyebut 

nama yang sama, yaitu Nikmatul Ulfa. Siswa lain menyebut nama-nama lain, 

seperti Ade Arlin Liana dan M. Saiful, tetapi jumlahnya tidak sebanyak siswa 

yang menyebut Nikmatul Ulfa. Alasan siswa memilih Nikmatul Ulfa adalah 

karena siswa tersebut selalu mengatur, seolah yang paling benar dan suka 

memaksakan pendapat serta kehendaknya pada teman-teman lain. Dalam kerja 

kelompok, sifat semacam ini tentu akan berpengaruh buruk bagi hasil kesepakatan 

yang dicapai oleh sebuah kelompok. 

Selanjutnya, siswa juga diminta untuk memilih dua siswa yang paling 

diinginkan untuk menjadi anggota kelompok. Berdasarkan pilihan siswa yang 

telah peneliti analisis, terdapat beberapa nama yang paling diinginkan untuk 

dijadikan teman dalam satu kelompok. Lima siswa dengan pemilih terbanyak 

sesuai dengan urutannya adalah sebagai berikut, Widi Hapsari, Willy Randyatma, 

Sabbihisma Debby, Rizki Kusumaning Rahayu, dan Sofiana Ratnasari. Alasan 

sebagian besar siswa memilih nama-nama tersebut adalah karena lima siswa 

tersebut dalam pandangan siswa yang lain adalah siswa yang rajin, pandai, dan 

mudah bekerjasama dengan teman lain. 

Selain diminta untuk memilih dua siswa yang paling diinginkan menjadi 

teman kelompok, siswa juga diminta untuk memilih dua siswa yang paling tidak 

diinginkan untuk dijadikan teman dalam satu kelompok. Berdasarkan hasil pilihan 

siswa, lima siswa dengan pemilih terbanyak sebagai siswa yang peling tidak 
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diinginkan untuk dijadikan teman dalam satu kelompok, sesuai dengan urutannya 

adalah Nikmatul Ulfa, M. Noor Syahid, Aji Setiawan, Riyan H., dan Bobby 

Candra. Alasan siswa memilih lima nama tersebut berbeda-beda satu sama lain. 

Ada berbagai alasan yang membuat kelima siswa ini tidak diinginkan siswa-siswa 

lain menjadi bagian dari kelompoknya, antara lain karena suka mengatur dan 

memaksakan kehendak, malas, semaunya sendiri, dan terlalu banyak bercanda, 

tidak pernah serius ketika berkelompok. 

Hasil sosiometri tersebut selanjutnya digunakan peneliti untuk menentukan 

pembagian kelompok selanjutnya, selain dengan memperhatikan hasil tes. 

Tentunya tidak semua permintaan dalam lembar sosiometri tersebut dapat 

dipenuhi oleh peneliti, tetapi setidaknya peneliti dapat lebih meratakan pembagian 

kelompok, antara yang berkemampuan tinggi dan banyak disukai, dengan siswa 

yang berkemampuan rendah dan yang paling tidak diinginkan untuk dijadikan 

teman kelompok. 

4.1.5.4 Wawancara 

Wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran siklus I berakhir dan peneliti 

telah mendapat hasil tes individu dari siswa. Sasaran wawancara adalah siswa 

yang mendapat nilai tertinggi, terendah, dan siswa yang nilainya turun setelah 

mendapat pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Pedoman wawancara yang 

digunakan adalah (1) minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) ketertarikan 

siswa dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran, (3) pendapat siswa 

tentang buku biografi tokoh yang disajikan, (4) kemudahan atau kesulitan yang 
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dirasakan siswa selama mengikuti pembelajaran, (5) manfaat metode yang 

digunakan dalam pembelajaran bagi siswa, (6) kesan, pendapat, saran, dan 

harapan siswa tentang pembelajaran yang telah berlangsung dan untuk 

pembelajaran berikutnya. 

Setelah peneliti mengetahui hasil tes individu, peneliti menentukan tiga siswa 

yang menjadi sasaran wawancara, yaitu Willy Randyatma sebagai siswa dengan 

nilai tertinggi, Khabela Rama sebagai siswa dengan nilai terendah, dan Edo 

Himawan sebagai siswa yang mengalami penurunan nilai. Pertanyaan pertama 

untuk ketiga siswa adalah mengenai minat ketiganya terhadap pembelajaran 

membaca buku biografi tokoh yang telah diikuti. Willy dan Edo menyatakan 

mereka berminat dengan pembelajaran tersebut, tetapi tidak demikian dengan 

Khabela. Khabela menyatakan minatnya biasa-biasa saja terhadap pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh yang telah diikuti. Willy dan Edo kembali 

sependapat ketika diajukan pertanyaan mengenai ketertarikannya terhadap 

pembelajaran, keduanya tertarik, tetapi Khabela kembali berbeda pendapat dan 

tetap pada kata kuncinya yaitu merasa biasa-biasa saja terhadap pembelajaran 

yang diterapkan. 

Ketiga siswa tersebut juga dimintai pendapat mengenai buku biografi tokoh 

yang mereka baca. Willy dan Edo sama-sama menyatakan buku tersebut menarik, 

tetapi Edo menambahkan pada buku tersebut ada beberapa bagiannya yang kurang 

dapat dimengerti, sedangkan Khabela masih sedikit ragu-ragu mengungkapkan 

jawabannya. 



 97

Ketika diwawancara, Khabela memang sedikit kesulitan untuk 

mengungkapkan jawaban, peneliti harus berusaha memancing agar Khabela mau 

berbicara atau agar lebih lancar dalam mengungkapkan jawaban. Khabela 

terkesan agak tertutup dalam memberikan jawaban sehingga menyulitkan peneliti 

untuk mengungkap kesulitan yang sebenarnya dialami oleh Khabela. Pertanyaan-

pertanyaan berikutnya pun tidak dapat dijawab dengan lancar oleh Khabela. Satu 

hal yang dapat peneliti tangkap dari wawancara dengan Khabela, yaitu Khabela 

masih mendapat banyak kesulitan meskipun pembelajarannya sudah 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

Willy dan Edo mengaku memperoleh kemudahan dan juga kesulitan sekaligus 

setelah mengukuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Kemudahan mereka 

peroleh karena mereka bekerja dalam kelompok, sehingga dapat dipecahkan 

bersama-sama. Kesulitan yang mereka temui adalah ketika mencari hal-hal yang 

bermanfaat. Kesulitan tersebut lebih pada perbedaan pendapat mengenai intisari 

nasihat atau petuah yang telah ditemukan dalam buku biografi tokoh. Kebanyakan 

siswa memang memiliki kesulitan yang sama, yaitu menemukan hal-hal yang 

bermanfaat dari buku biografi tokoh. 

Willy dan Edo mengaku berkesan dan menemukan banyak manfaat setelah 

mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Manfaat yang dirasakan 

antara lain, pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh menjadi lebih 

mudah karena dikerjakan secara bersama-sama, selain itu, dalam berkelompok 



 98

mereka juga dapat saling bertukar pendapat. Meskipun Edo mengaku dia adalah 

tipe siswa yang terserah apa kata teman-teman kelompoknya, bukan tipe siswa 

yang aktif berpendapat seperti Willy. 

Siswa yang diwawancara juga memberikan beberapa saran untuk 

pembelajaran membaca intensif pada pertemuan berikutnya, yaitu meminta agar 

buku yang nantinya digunakan diberi kesimpulan pada tiap babnya dan bahasa 

buku agar dipilih yang lebih mudah dipahami. Mereka juga berharap 

pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan dan lebih aktif. 

4.1.5.5 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto yang diambil pada siklus I, meliputi kegiatan (1) membaca 

intensif buku biografi tokoh, (2) ketika siswa bekerja dalam expert group, (3) 

ketika siswa bekerja dalam hometeams, dan (4) ketika mengerjakan soal tes. 

Deskripsi gambar pada siklus I dipaparkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 1. Aktivitas Siswa Membaca Buku Biografi Tokoh 
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Gambar 1 tersebut menunjukkan aktivitas siswa ketika sedang membaca 

intensif buku biografi tokoh pada siklus I, yaitu biografi tokoh Laura Ingalls. 

Sebagian besar siswa antusias membaca buku mereka masing-masing. Siswa 

terlihat tenang dan berkonsentrasi dalam membaca. Pada pertemuan ini ada 

seorang siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran karena harus mengikuti 

latihan untuk lomba Tata Upacara tingkat Karesidenan. Siswa tersebut adalah 

Dimas Erlangga. 

Pembelajaran pada tahap selanjutnya adalah berkelompok. Tugas siswa yang 

pertama adalah berkelompok dalam kelompok ahli (expert groups). Berikut 

adalah gambar siswa ketika belajar dalam kelompok ahli. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Gambar 2. Aktivitas Siswa dalam Kelompok Ahli  

Gambar 2 menunjukkan aktivitas siswa ketika sedang dalam kelompok ahli. 

Ketika bekerja dalam kelompok ahli, siswa belajar dalam jumlah besar. Setiap 

kelompok terdiri atas 10 siswa dan terdapat empat kelompok ahli, sesuai bagian 

dari buku biografi tokoh yang ditugaskan. Terlihat guru mata pelajaran 
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mendampingi siswa sekaligus membantu peneliti melakukan pengawasan dan 

membantu siswa bila mengalami kesulitan. Dalam gambar, siswa bekerja 

bersama-sama dan sesekali bertukar pendapat dalam situasi yang santai sehingga 

siswa dapat bekerja maksimal tanpa adanya suatu tekanan yang menghambat hasil 

pekerjaan mereka.  

Setelah bekerja dalam kelompok ahli, selanjutnya siswa harus kembali pada 

kelompok asalnya, untuk menyusun laporan kelompok. Berikut adalah situasi 

ketika siswa bekerja dalam kelompok asal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3. Aktivitas Siswa dalam Kelompok Asal 

Gambar 3 menunjukkan siswa sedang bekerja dalam kelompok asal. Dalam 

satu kelompok asal, siswa bekerja dalam jumlah yang lebih sedikit daripada ketika 

belajar dalam kelompok ahli. Dalam kelompok asal, setiap kelompok terdiri atas 

empat siswa. Setelah belajar dalam kelompok ahli, hasil yang diperoleh dari 

kelompok ahli kemudian dilaporkan dan saling mengajari sesama teman dalam 

kelompok asal. 
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Kegiatan terakhir yang harus diikuti siswa adalah tes individu. Tes individu 

dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami isi buku 

setelah mengikuti pembelajaran dengan metode jigsaw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4. Situasi Siswa Mengerjakan Tes Individu 

Gambar 4 menunjukkan situasi siswa ketika sedang mengerjakan tes individu. 

Siswa bekerja dengan tertib dan berusaha mengerjakan soal-soal yang dihadapi 

dengan sungguh-sungguh. Siswa kelas VII E telah terbiasa berkompetisi secara 

individu dalam kesehariannya. Hal tersebut terlihat dengan jelas ketika siswa 

sedang mengerjakan tes secara individu. Ketika peneliti memberikan tes secara 

individu, siswa berusaha mengerjakan tes yang mereka hadapi sendiri, sesuai 

dengan kemampuan mereka masing-masing. 

 

4.1.6 Refleksi 

Pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh menggunakan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw siklus I telah dilaksanakan pada siswa 
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kelas VII E dan berdasarkan hasil tes diperoleh rata-rata nilai membaca intensif 

buku biografi tokoh siswa kelas VII E secara klasikal adalah 78,54. Nilai rata-rata 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 27,23% dari hasil rata-rata klasikal pada 

saat pratindakan yang hanya sebesar 51,31. Hasil tersebut sudah baik, tetapi 

peneliti masih ingin memperbaiki nilai-nilai siswa yang masih berada di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

SMP Negeri 2 Kudus sebesar 77. Dari 40 siswa, sebanyak 22 siswa atau 55% 

berhasil meraih predikat sangat baik dengan bobot nilai 2099,1. Kategori baik 

ditempati oleh 5 siswa atau sebesar 12,5% dengan bobot nilai 389,8. Selanjutnya, 

4 siswa atau sebesar 10% memperoleh nilai dalam kategori cukup dengan rentang 

nilai 60-74. Selebihnya, sebanyak 9 siswa atau sebesar 22,5% berada dalam 

kategori kurang dengan rentang nilai 0-59. 

Hasil analisis data nontes menunjukkan bahwa siswa masih belum 

memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebagian besar siswa 

belum terlihat keaktifannya, selain itu masih ada beberapa siswa yang masih 

banyak bergurau dengan siswa yang lain pada saat pembelajaran sedang 

berlangsung. Siswa kelas VII E juga terlihat masih kurang aktif ketika belajar 

dalam kelompok. Meskipun berkelompok, siswa masih terlihat bekerja secara 

individu, sehingga suasana berkelompok kurang hidup dan kurang aktif. 

Berdasarkan hasil analisis data tes dan nontes tersebut, peneliti merasa masih 

perlu melaksanakan pembelajaran siklus II. Dengan pembelajaran siklus II, 

diharapkan siswa dapat memperbaiki hasil tes membaca intensif buku biografi 

tokoh dan memperbaiki sikap dan tingkah laku pada saat pembelajaran. Siswa 
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juga diharapkan agar lebih aktif berpendapat dan bekerjasama dengan siswa lain 

dalam kelompok.    

 

4.1.7 Hasil Penelitian Siklus II 

Hasil penelitian siklus I adalah hasil pembelajaran membaca intensif buku 

bigrafi tokoh yang kedua menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

Pembelajaran siklus II merupakan perbaikan dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan pada siklus I. Pembelajaran siklus II awalnya diikuti oleh seluruh 

siswa kelas VII E, namun pada saat pembelajaran kelompok dan tes individu, 

hanya diikuti oleh 38 siswa. Dua siswa tidak dapat mengikuti tes individu karena 

sakit. Siswa tersebut adalah Eka Aidila dan Khabela Rama. Hasil pembelajaran 

membaca intensif buku biografi  dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw 

pada siklus II terdiri atas data tes dan data nontes. Data-data tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

 

4.1.8 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes siklus II merupakan hasil tes setelah mengikuti pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw. Pembelajaran siklus II masih tetap dilaksanakan karena masih banyak 

siswa kelas VII E yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang telah ditetapkan yaitu 77. Aspek penilaian yang digunakan pada siklus II  

masih sama dengan tes pratindakan dan tes siklus I, yaitu meliputi tiga aspek, 

pertama, menyarikan riwayat hidup tokoh, kedua, menyebutkan keistimewaan 
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tokoh, dan ketiga, menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi siswa dari buku 

biografi tokoh. 

Buku biografi tokoh yang digunakan pada pembelajaran siklus II adalah buku 

biografi tokoh yang berjudul Oprah Winfrey. Buku ini mengisahkan tentang 

perjalanan hidup seorang wanita kulit hitam yang hidup di Amerika. Oprah adalah 

seorang wanita yang pantang menyerah. Ketekunan dan keterampilan yang 

dimilikinya, membawa Oprah menjadi salah satu wanita yang paling berpengaruh 

di dunia. Kesuksesannya menjadi seorang presenter, produser, peneliti buku, 

pengusaha, dosen, dan pencinta anak-anak tidak diraihnya dengan mudah. Kerja 

keras dan segala usahanya memberi buah yang manis dalam kehidupannya. 

Meskipun dipandang sebelah mata, ternyata Oprah mampu membuktikan diri 

bahwa kekurangan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. 

Buku ini dipilih karena di dalam buku ini terkandung banyak nasihat tentang 

kehidupan. Selain itu, buku ini tidak terlalu tebal dan diceritakan dengan bahasa 

yang gamblang, sehingga diharapkan siswa lebih mudah memahami. Dibanding 

dengan buku yang digunakan pada siklus I, buku ini satu tingkat lebih sulit. Jalan 

ceritanya bukan lagi jalan cerita buku fiksi, seperti pada buku biografi tokoh 

Laura Ingalls, tetapi benar-benar sebuah buku nonfiksi yang bagian demi 

bagiannya tidak berhubungan secara langsung dan tidak memiliki alur. Dengan 

menggunakan buku tersebut dalam pembelajaran, diharapkan keterampilan siswa 

dalam membaca intensif buku biografi tokoh dan menyarikan isi buku tersebut 

akan lebih meningkat.  
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Setelah dilakukan pembelajaran dan tes individu pada siklus II, nilai hasil tes 

siswa sebagian besar meningkat. Tidak ada lagi siswa yang mendapat nilai di 

bawah 60 atau siswa yang berada pada kategori kurang. Berikut adalah hasil tes 

membaca intensif buku biografi tokoh secara umum. 

Tabel 15. Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Siklus II 

No Kategori Rentang Nilai  Frekuensi Bobot Skor Persentase 
(%) Rata-rata

1 Sangat Baik 85-100 26 2493,2 68,4 
2 Baik 75-84 9 716,6 23,7 
3 Cukup 60-74 3 213,3 7,9 
4 Kurang 0-59 - - - 
 Jumlah 38 3423,1 100 

3423.1 
38 

= 90,08 
(Sangat 
Baik) 

 

Tabel 15 menunjukkan bahwa rata-rata klasikal untuk tes siklus II adalah 

90,08 dan berada dalam kategori sangat baik. Hasil tersebut sangat memuaskan, 

terlebih lagi karena tidak ada satu siswapun yang mendapat nilai dibawah 60 atau 

siswa yang berada pada kategori kurang. Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa 

sebesar 68,4% atau sebanyak 26 siswa mendapat nilai di atas 85 dengan kategori 

sangat baik. Sebanyak 9 siswa atau sebesar 23,7% berada pada kategori baik 

dengan rentang nilai antara 75-84. Sisanya sebanyak 3 siswa atau sebesar 7,9% 

berada pada kategori cukup dengan rentang nilai antara 60-74. Untuk mengetahui 

nilai siswa secara individu, dapat dilihat pada grafik nilai siklus II. Berikut adalah 

grafik nilai tersebut. 
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Grafik 3. Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Siklus II 
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Grafik 3 menunjukkan bahwa seluruh siswa telah berhasil mendapat nilai di 

atas 60. Dari 38 siswa yang mengikuti tes individu, sebanyak 14 siswa berhasil 

memperoleh nilai 100. Harapan peneliti untuk membantu memperbaiki nilai siswa 

yang masih berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 77 

belum sepenuhnya berhasil. Pada siklus I sebanyak 16 siswa belum memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 77, setelah dilakukan pembelajaran 

dan tes individu pada siklus II, masih tersisa 4 siswa yang belum berhasil 

memenuhi KKM tersebut. Meskipun demikian, jumlahnya sudah banyak 

berkurang. Dari 4 siswa yang nilainya masih di bawah KKM, dua siswa mendapat 

nilai 76,6 dan 73,3, sedangkan dua siswa lainnya mendapat nilai terendah yaitu 

70. Nilai terendah yang diperoleh siswa pada siklus II tersebut bukanlah hasil 

yang mengecewakan, karena sudah jauh lebih meningkat bila dibanding dengan 

hasil yang diperoleh pada siklus I. 

Tidak berbeda dengan pratindakan dan siklus I, hasil tes siklus II juga 

diperoleh dari keseluruhan jumlah skor tiga aspek keterampilan membaca intensif 

buku biografi tokoh yang diujikan, yaitu (1) menyarikan riwayat hidup tokoh, (2) 

menyebutkan keistimewaan tokoh, dan (3) menemukan hal-hal yang bermanfaat 
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bagi siswa dari buku biografi tokoh. Berikut dijelaskan hasil penilaian tiap 

aspeknya. 

4.1.8.1 Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Aspek Menyarikan 

Riwayat Hidup Tokoh 

Penilaian aspek menyarikan riwayat hidup tokoh masih difokuskan pada 

kemampuan siswa menyebutkan identitas tokoh, pendidikan tokoh, keluarga 

tokoh, dan prestasi yang pernah diraih tokoh semasa hidupnya. Hasil penilaian 

aspek menyarikan riwayat hidup tokoh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 16. Hasil Tes Aspek Menyarikan Riwayat Hidup Tokoh 

No Kategori Rentang Nilai Frekuensi Bobot Skor Persentase
(%) Rata-rata 

1 Sangat Baik 8-10 36 360 94,7 
2 Baik 5-7 - - - 
3 Cukup 2-4 2 6 5,3 
4 Kurang 0-1 - - - 
 Total  366 100 

366 
38 

= 9,6 
(Sangat 
Baik) 

 

Tabel 16 menunjukkan bahwa hasil tes aspek menyarikan riwayat hidup tokoh 

pada siklus II berada pada kategori sangat baik dengan rata-rata 9,6. Sebanyak 36 

siswa atau sebesar 94,7% berhasil meraih nilai antara 8-10 dengan kategori 

sangant baik. Sisanya sebesar 5,3% atau sebanyak 2 siswa masih berada pada 

kategori cukup dengan rentang nilai antara 2-4. Meskipun dua siswa masih berada 

pada kategori cukup setelah mendapat pembelajaran membaca intensif 

bukubiografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw siklus II, 

namun bukan berarti peneliti belum berhasil memperbaiki nilai siswa. 

Keterampilan siswa dalam menyarikan riwayat hidup tokoh sudah jauh 

meningkat, dan siswa sudah dapat dikategorikan terampil atau mampu dalam hal 
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menyarikan riwayat hidup tokoh. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa siswa 

sudah jauh lebih memahami dan mampu memilah dengan benar yang disebut 

dengan riwayat hidup tokoh dari buku biografi tokoh. 

4.1.8.2 Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Aspek  

Menyebutkan Keistimewaan Tokoh 

Penilaian aspek menyebutkan keistimewaan tokoh difokuskan pada 

kemampuan siswa dalam menyebutkan keistimewaan tokoh dari buku biografi 

Oprah yang telah dibaca dan setelah mendapat pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw 

siklus II. Berikut adalah hasil penilaian tes menyebutkan keistimewaan tokoh dari 

buku biografi. 

Tabel 17. Hasil Tes Aspek Menemukan Keistimewaan Tokoh 

No Kategori Rentang Nilai Frekuensi Bobot Skor Persentase
(%) Rata-rata 

1 Sangat Baik 8-10 38 380 100 
2 Baik 5-7 - - - 
3 Cukup 2-4 - - - 
4 Kurang 0-1 - - - 
 Total 38 380 100 

380 
38 

= 10 
(Sangat 
Baik) 

 

Setelah mendapat penjelasan mengenai kekurangan-kekurangan atau 

kesalahan yang terjadi pada pembelajaran dan tes siklus I, siswa melakukan 

perbaikan demi perbaikan, dan pada akhirnya nilai siswa pada siklus II dapat lebih 

meningkat. Tabel 17 membuktikan bahwa siswa telah berusaha melakukan 

perbaikan sehingga skor untuk aspek menemukan keistimewaan tokoh seluruh 

siswa kelas VII E berada pada kategori sangat baik, yaitu dengan rentang nilai 

antara 8-10. Tidak ada seorang siswapun yang mendapat skor di bawah 8. Hal 
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tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah memahami dan mampu menemukan 

keistimewaan tokoh dalam buku biografi tokoh yang digunakan pada 

pembelajaran siklus II. 

4.1.8.3 Hasil Tes Membaca Intensif Buku Biografi Tokoh Aspek Menemukan 

Hal-hal yang Bermanfaat bagi Siswa dari Buku Biografi Tokoh 

Penilaian aspek menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi siswa dari buku 

biografi tokoh dititikberatkan pada kemampuan siswa menemukan dan 

menyimpulkan hal-hal yang bermanfaat dari buku biografi tokoh baik yang 

tersurat maupun yang tersirat dalam buku biografi tokoh yang telah dibaca. Hal-

hal yang bermanfaat itu dapat berupa nasihat yang dapat diteladani maupun 

pengetahuan baru yang dapat diperoleh siswa dari buku biografi tokoh tersebut. 

Hasil penilaian secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 18. Hasil Tes Aspek Menemukan Hal-hal yang Bermanfaat 

No Kategori Rentang Nilai Frekuensi Bobot Skor Persentase
(%) Rata-rata 

1 Sangat Baik 8-10 18 178 47,4 
2 Baik 5-7 10 70 26,3 
3 Cukup 2-4 8 31 21 
4 Kurang 0-1 2 2 5,3 
 Total 38 281 100 

 
281 
38 

= 7,4 
(Baik) 

 

Tabel 18 menunjukkan bahwa rata-rata skor untuk aspek menemukan hal-hal 

yang bermanfaat dari buku biografi tokoh Oprah yang digunakan pada siklus II 

adalah sebesar 7,4 dengan kategori baik. Dibanding dengan aspek-aspek yang 

lain, aspek menemukan hal-hal yang bermanfaat memang aspek yang paling 

sukar, karena selain harus menemukan dalam buku biografi tokoh, siswa juga 

harus berusaha untuk menyimpulkan sendiri inti dari nasihat-nasihat atau petuah-
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petuah dari tokoh yang tersurat dalam buku biografi tokoh. Pada siklus II, rata-

rata skor siswa dalam menemukan hal-hal yang bermanfaat memang mengalami 

penurunan bila dibanding dengan siklus I. Siswa yang berhasil mendapat skor     

8-10 dan berada pada kategori sangat baik hanya sebanyak 47,4% atau sebanyak 

18 siswa. Sebanyak sepuluh siswa berada pada kategori baik dengan rentang nilai 

antara 5-7. Delapan siswa meraih skor antara 2-4 dan berada pada kategori cukup, 

sedangkan sisanya sebanyak 2 siswa hanya mampu meraih skor antara 0-1 dan 

menduduki kategori kurang.  

Buku biografi yang digunakan pada pembelajaran siklus II, mengandung 

banyak nasihat dan petuah-petuah tentang kehidupan, akan tetapi siswa kesulitan 

menyimpulkan dan menemukan intisari dari nasihat dan petuah-petuah tersebut. 

Sehingga rata-rata skor siswa untuk aspek menemukan hal-hal yang bermanfaat 

pada siklus II mengalami penurunan. Meskipun begitu, secara keseluruhan, nilai 

yang diperoleh siswa pada pembelajaran siklus II mengalami kenaikan, yang 

berarti pemehaman siswa terhadap buku biografi tokoh juga meningkat. 

 

4.1.9 Hasil Nontes 

Hasil penelitian nontes pada siklus II diperoleh melalui observasi, jurnal, 

sosiometri, wawancara, dan dokumentasi foto. Data nontes tersebut dipaparkan 

lebih lanjut di bawah ini. 

4.1.9.1 Observasi 

Observasi dilaksanakan selama pembelajaran membaca intensif buku biografi 

tokoh dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada siswa 
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kelas VII E SMP N 2 Kudus berlangsung. Observasi dilaksanakan oleh peneliti 

yang sekaligus bertindak sebagai guru dengan bantuan seorang teman dan guru 

mata pelajaran. Aspek yang diamati dalam observasi meliputi enam perilaku 

siswa, baik positif maupun negatif yang muncul selama pembelajaran 

berlangsung. Aspek-aspek yang diamati tersebut adalah (1) keseriusan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, (2) keaktifan siswa dalam bertanya, berkomentar, 

atau menanggapi, (3) ketertarikan siswa terhadap metode yang diterapkan yaitu 

metode jigsaw, (4) sikap siswa ketika membaca, (5) keaktifan siswa dalam kerja 

kelompok, (6) sikap siswa ketika mengerjakan tes akhir secara individu. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada siklus II 

berlangsung, peneliti menemukan beberapa perilaku siswa, baik positif maupun 

negatif. Lembar observasi yang berisi hasil pengamatan peneliti dapat dilihat pada 

lampiran.  

Pada awal pembelajaran siklus II, semua siswa mengikuti pembelajaran 

tersebut dengan penuh konsentrasi. Sebelumnya, siswa telah mendapat 

pembelajaran siklus I dan mengikutinya dengan baik, sehingga pada pembelajaran 

siklus II siswa sudah mengerti pembelajaran yang akan diikuti. Kesulitan- 

kesulitan yang siswa alami pada saat mengikuti pembelajaran siklus I, menjadi 

motivator bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran siklus II dengan penuh 

konsentrasi. Siswa menjadi lebih tertarik karena siswa ingin mengetahui lebih 

banyak tentang buku biografi dan juga berusaha untuk memperbaiki nilai, baik 

secara individu maupun secara kelompok. Hal tersebut dibuktikan dengan 
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meningkatnya keantusiasan siswa selama pembelajaran berlangsung. Semakin 

banyak juga siswa yang berani mengajukan pertanyaan dan memberi tanggapan 

atau pendapat ketika guru mengajukan pertanyaan dan juga pernyataan. Tabel 

observasi di bawah ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

hasil observasi yang diperoleh selama pembelajaran siklus II berlangsung. 

Tabel 19. Tabel Persentase Hasil Observasi Siklus II 

Persentase (%) 
No Kategori Sangat 

Baik Baik Cukup Kurang 

1 Keantusiasan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran 57,5 42,5 - - 

2 Keaktifan siswa dalam bertanya, 
berkomentar, dan menanggapi 12,5 12,5 40 35 

3 Ketertarikan siswa terhadap 
metode pembelajaran 65 35 - - 

4 Sikap siswa ketika membaca 32,5 67,5 - - 

5 Keaktifan siswa dalam kerja 
kelompok 52,6 47,4 - - 

6 Sikap siswa dalam mengerjakan 
soal tes 89,5 10,5 - - 

 

      Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui bahwa seluruh siswa kelas VII E 

mengikuti pembelajaran dengan antusias. Sebesar 57,5% atau sebanyak 23 siswa 

mendengar dan memperhatikan penjelasan guru dengan serius dan antusias, 

sedangkan sisanya sebesar 42,5% siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan 

guru. Keseluruhan siswa antusias karena siswa ingin lebih memahami 

pembelajaran yang diberikan peneliti agar siswa dapat memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang siswa rasakan pada pembelajaran siklus I sebelumnya. Siswa-

siswa yang memperoleh nilai rendah pada pembelajaran siklus I sebelumnya juga 



 113

mulai menunjukkan perubahan dan lebih konsentrasi mengikuti pembelajaran 

siklus II yang disampaikan oleh peneliti yang bertindak sebagai guru. 

Perubahan lain yang ditunjukkan siswa adalah keaktifan siswa dalam 

bertanya, berkomentar, dan menanggapi. Pada pembelajaran siklus II, siswa mulai 

berani bertanya bahkan menanggapi, tidak lagi malu-malu seperti pada 

pembelajaran siklus I sebelumnya. Sebesar 12,5% siswa sering bertanya, 

berkomentar, menanggapi, dan menjawab sehingga mendapat skor 4.                             

Ada juga beberapa siswa yang sering bertanya, namun hanya sesekali menanggapi 

atau menjawab, siswa-siswa tersebut antara lain adalah siswa dengan nomor 34 

dan 35, siswa tersebut mendapat skor observasi sebesar 3. Meskipun begitu, masih 

ada juga siswa yang  samasekali tidak bertanya, berkomentar, atau menanggapi, 

yaitu sebesar 35% dan hanya mendapat nilai observasi 1. Sisanya sebesar 40% 

siswa hanya bertanya dan sesekali menjawab, siswa tersebut antara lain adalah 

siswa dengan nomor 31. 

Keaktifan siswa dalam bertanya, berkomentar, menanggapi, dan menjawab 

pertanyaan guru menunjukkan bahwa siswa tertarik dan memiliki rasa ingin tahu 

terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Semangat ingin tahu siswa dapat 

disebabkan siswa ingin memperbaiki nilai yang telah diperoleh pada siklus I 

sebelumnya, selain itu juga karena rasa ingin tahu siswa yang besar terhadap buku 

biografi tokoh yang baru untuk pembelajaran siklus II. Berdasarkan tabel 19, 

dapat diketahui bahwa sebesar 65% atau sebanyak 26 siswa bersemangat dan 

mengikuti tahap demi tahap pembelajaran dengan senang. Sisanya, sebanyak 14 

siswa atau sebesar 35% menunjukkan wajah senang dan mengikuti pembelajaran 



 114

dengan baik. Terlebih lagi ketika siswa bekerja dalam kelompok dan menyususn 

laporan hasil kelompok yang berbentuk seperti majalah dinding, siswa sangat 

bersemangat. Hal tersebut dibuktikan dengan segala jenis pernak-pernik yang 

telah disiapkan siswa dari rumah. Setiap kelompok benar-benar berkompetisi 

untuk menjadi kelompok yang terbaik. 

Ketika berkelompok, masing-masing siswa berusaha untuk menunjukkan 

perannya agar kelompoknya dapat menjadi kelompok terbaik. Bedanya dengan 

pembelajaran siklus I, laporan kelompok yang hanya berupa laporan tidak begitu 

membuat siswa bersemangat untuk berkompetisi. Pada saat siswa harus menyusun 

laporan kelompok dalam bentuk yang membutuhkan kreativitas seperti bentuk 

majalah dinding pada siklus II, siswa menjadi lebih bersemangat untuk 

berkompetisi. Sebagian besar siswa menjadi lebih aktif bekerja dalam kelompok. 

Hasil yang dapat dilihat pada tabel 19 menunjukkan bahwa sebesar 52,6% siswa 

berperan aktif, mau bekerjasama dengan siapa saja dan mau berpendapat, 

sedangkan sisanya sebesar 47,4% memperhatikan dalam kelompok dengan 

sesekali berpendapat. Pada siklus II ini, tidak ada lagi siswa yang berada pada 

kategori cukup dan kurang atau mendapat nilai observasi 2 dan 1. 

Guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia telah membiasakan siswa 

untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kreativitas siswa. Oleh sebab itu, ketika 

peneliti meminta siswa menulis laporan kelompok sesuai kreativitas siswa, siswa 

menjadi lebih bersemangat dan kreatif. Selain itu, siswa juga dituntut untuk benar-

benar bekerjasama dan saling menghargai satu sama lain agar dapat menjadi 
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kelompok yang menyajikan hasil yang terbaik, baik itu dari segi isi maupun segi 

penampilan. 

Bersemangat dan senang juga ditampakkan siswa ketika siswa diminta untuk 

menbaca buku biografi tokoh. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, siswa 

diberi kebebasan dalam hal posisi membaca. Agar siswa tidak bosan, sesekali 

peneliti menanyakan sejauh mana buku biografi tokoh yang telah siswa baca. 

Sebesar 32,5% atau sebanyak 13 siswa kelas VII E membaca dengan serius tanpa 

berbicara dengan teman. Siswa-siswa tersebut seperti larut dalam dunia yang 

dituliskan pada buku biografi tokoh. Sebesar 67,5% sisanya membaca dengan 

serius dengan sesekali mengalihkan pandangan agar tidak jenuh dan bosan. 

Peneliti tidak terlalu mengekang siswa untuk selalu membaca dengan serius, 

karena hal tersebut justru akan membuat siswa menjadi jenuh, jadi sesekali 

peneliti memperbolehkan siswa mengalihkan pandangan, berganti posisi duduk, 

bahkan sesekali berdiskusi dengan teman sebangku. Selama masih dalam batas 

dan tidak mengganggu teman yang lain, peneliti tidak memberikan teguran. 

Pada saat membaca siswa diperbolehkan berdiskusi dengan teman sebangku 

sesekali, namun tidak begitu ketika siswa harus mengerjakan tes. Tes individu 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswa, sehingga siswa 

tidak diperbolehkan berdiskusi untuk menjawab soal-soal pada saat tes individu.  

Diskusi sudah dilakukan ketika siswa bekerja dalam kelompok, apabila siswa 

belajar dengan baik ketika berkelompok, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal 

tes individu dengan baik.  
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Siswa SMP 2 Kudus telah terbiasa mengerjakan tes secara individu, dari segi 

positifnya, disiplin yang diterapkan di sekolah ini dengan sendirinya membentuk 

sikap sportif dari masing-masing siswa. Siswa juga sudah pernah mengerjakan tes 

yang hampir sama pada siklus I, jadi siswa telah memiliki pengalaman dalam 

mengerjakan soal tes individu. Hasil observasi yang dapat dilihat pada tabel 16 

menunjukkan bahwa sebesar 89,5% atau sebanyak 34 siswa berkonsentrasi penuh 

pada soal yang dikerjakan dan percaya diri mengerjakan soal tes sendiri. Sebesar 

10,5% atau sebanyak 4 siswa sisanya mengerjakan soal secara individu, meskipun 

harus dengan sesekali mengawang untuk berfikir.  

4.1.9.2 Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini tidak berbeda dengan jurnal yang 

digunakan pada siklus I. Jurnal yang digunakan ada dua macam, yaitu jurnal siswa 

dan jurnal guru. Jurnal digunakan untuk mengetahui ungkapan perasaan atau 

tanggapan siswa dan guru secara tertulis selama pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh berlangsung. 

Jurnal yang diisi oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw 

dinamakan jurnal siswa. Jurnal siswa berisi beberapa pertanyaan yang diajukan 

pada siswa mengenai beberapa hal, yaitu (1) pendapat siswa tentang pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw yang telah diikuti, (2) ketertarikan siswa terhadap pembelajaran kooperatif 

metode jigsaw, (3) pendapat siswa tentang buku biografi tokoh yang digunakan 

dalam pembelajaran, (4) kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa dalam 
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memahami buku biografi tokoh yang disajikan dalam pembelajaran, (5) saran 

untuk pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh berikutnya. 

Jurnal siswa diberikan setelah siswa menyelesaikan tes individu. Jika pada 

siklus I sebagian besar siswa bertanya-tanya mengenai apa yang harus dilakukan 

terhadap jurnal tersebut, pada siklus II siswa sudah mengetahui apa yang harus 

dikerjakan setelah menerima lembar jurnal. Peneliti tidak perlu lagi memberikan 

penjelasan pada siswa karena siswa sudah langsung mengisi jurnal setelah 

mendapat lembar jurnal. 

Hasil jurnal secara keseluruhan mengenai siklus II tidak banyak berbeda 

dengan hasil pada saat siklus I. Berdasarkan jurnal siklus II yang telah diisi oleh 

siswa, sebagian besar siswa berpendapat bahwa pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh menjadi lebih mudah dimengerti dan dipahami dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Menurut siswa, siswa 

dapat lebih berperan aktif ketika bekerja dalam kelompok, siswa lebih mudah 

memahami buku dan mengerti isinya bila berkelompok, pembelajaran menjadi 

menyenangkan karena tidak terlalu serius, dan siswa mendapat tambahan 

pengetahuan dan wawasan dari buku biografi tokoh yang telah dibaca. Selain itu, 

siswa juga dapat meneladani hal-hal bermanfaat dari buku biografi tokoh yang 

disajikan. 

Siswa kelas VII E juga menyatakan bahwa pembelajaran membaca buku 

biografi tokoh yang telah siswa ikuti sangat menarik dan menyenangkan. Metode 

jigsaw yang digunakan dalam pembelajaran adalah hal baru bagi siswa, sehingga 

pembelajaran tersebut juga menjadi sebuah pengalaman baru bagi siswa. Sama 
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seperti jurnal siklus I, ketertarikan terhadap metode yang digunakan juga  

diungkapkan oleh seluruh siswa kelas VII E. Siswa merasa tertarik karena dapat 

bekerja secara kelompok, pembelajaran menjadi lebih mudah, selama 

pembelajaran siswa tidak dituntut untuk terlalu serius sehingga siswa tidak cepat 

bosan, dan banyak hal yang dapat ditemukan dan diteladani dari buku biografi 

tokoh yang digunakan dalam pembelajaran. 

Seluruh siswa kelas VII E sependapat ketika berbicara mengenai ketertarikan 

terhadap pembelajaran, tetapi berbeda bila diminta berpendapat mengenai buku 

biografi tokoh yang disajikan. Sebagian besar siswa menyatakan buku biografi 

tokoh Oprah Winfrey  yang disajikan sangat menarik, ceritanya bagus, dan mudah 

dimengerti karena di dalamnya berisi berbagai pengetahuan baru, sejarah hidup 

tokoh, dan juga banyak hal yang dapat diteladani dari buku tersebut. Akan tetapi, 

selain menyatakan ketertarikan terhadap buku tersebut, beberapa siswa juga 

menyatakan beberapa bagian dari buku tersebut kurang dapat dimengerti oleh 

siswa. Peneliti menyadari hal tersebut, karena dalam sebuah buku yang kompleks 

isinya, hal tersebut mungkin saja terjadi. Peneliti juga menyadari bahwa 

kemampuan setiap siswa tidaklah sama.  

Sebagian besar siswa menanggapi pembelajaran membaca intensif buku 

biografi tokoh menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw yang telah 

diikuti dengan positif dan antusias, namun tidak menutup kemungkinan siswa 

juga mengalami kesulitan-kesulitan selama pembelajaran. Berdasarkan hasil 

jurnal siswa, kesulitan yang dikemukakan siswa lebih pada hal yang bersifat 

teoretis, yaitu kesulitan menemukan hal-hal yang bermanfaat, kesulitan yang sama 
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yang diungkapkan siswa pada saat mengisi jurnal siklus I. Peneliti telah berusaha 

menjelaskan pada siswa bagaimana menemukan hal-hal yang bermanfaat dalam 

buku biografi tokoh. Siswa juga telah memahami, namun pada saat praktek, siswa 

masih kesulitan menyimpulkan nasihat atau petuah yang siswa temukan dari buku 

biografi tokoh yangtelah dibaca.  

Selain diminta memberikan tanggapan mengenai metode dan buku biografi 

tokoh yang digunakan, siswa juga diminta untuk memberikan saran atau kritik 

untuk pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh yang telah diikuti. 

Setiap siswa memberikan saran yang bebeda-beda. Ada siswa yang memberikan 

saran dengan baik sesuai dengan harapan peneliti, namun tidak sedikit juga siswa 

yang belum paham benar saran seperti apa yang peneliti maksud. Berdasarkan 

hasil jurnal yang dapat peneliti simpulkan, terdapat tiga buah saran yang 

diungkapkan siswa. Saran pertama, adalah agar pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw dapat diterapkan seterusnya karena mempermudah siswa dalam belajar, 

saran kedua, agar buku biografi tokoh yang digunakan adalah buku yang lebih 

tipis lagi dan ada kesimpulan di bagian belakangnya, dan saran yang ketiga, agar 

jam pembelajaran lebih diperpanjang lagi. Saran-saran tersebut dapat peneliti 

terima, namun, saran yang kedua, tidak dapat peneliti penuhi, karena bila sudah 

terdapat kesimpulan di akhir buku, siswa tidak perlu membaca. Padahal aspek 

yang diajarkan peneliti adalah aspek membaca. 

Setelah semua pendapat dan tanggapan siswa terungkap dalam jurnal siswa, 

pendapat dan tanggapan guru dalam hal ini peneliti juga tertuang dalam jurnal 

yang dinamakan jurnal guru. Beberapa hal yang harus diungkapkan peneliti 
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sebagai guru pengajar adalah (1) minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw, (2) respons siswa terhadap pembelajaran membaca intensif buku biografi 

tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw, (3) keaktifan siswa ketika 

mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw, (4) tingkah laku siswa ketika bekerja 

dalam kelompok, dan (5) fenomena lain yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung yang juga perlu dijelaskan oleh peneliti sebagai guru pengajar. 

Hal pertama yang harus diungkapkan peneliti sebagai guru pengajar adalah 

minat siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Dari awal peneliti memasuki 

ruang kelas pada pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir siklus I, siswa 

kelas VII E sudah antusias terhadap pembelajaran yang diajarkan peneliti. Hal 

tersebut mulai terlihat pada saat siswa akan menerima kertas yang berisi nama-

nama kelompok yang dibagi oleh peneliti. Siswa sangat antusias mengetahui akan 

berkelompok dengan siapa. Siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti tahapan 

demi tahapan dalam pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Begitu pula pada saat 

pembelajaran siklus II, permintaan beberapa siswa yang ditulis dalam jurnal agar 

mengganti susunan kelompok pada pembelajaran berikutnya, telah peneliti penuhi 

dan siswa merasa lebih puas karena mendapat situasi baru dalam berkelompok. 

Minat siswa terhadap pembelajaran juga ditunjukkan oleh respons siswa 

terhadap penjelasan-penjelasan yang diberikan peneliti, siswa sangat antusias dan 
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diliputi keingintahuan yang besar tentang pembelajaran yang akan diberikan pada 

siswa. Respons baik dari siswa tersebut juga ditunjukkan selama pembelajaran 

berlangsung. Siswa menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran yang diberikan 

peneliti, karena siswa merasa masih banyak yang perlu diperbaiki setelah 

memperoleh hasil tes siklus I. Selain itu, respons baik dari siswa tersebut juga 

ditunjukkan melalui keaktifan siswa selama pembelajaran. Siswa mulai aktif 

bertanya dan menanyakan apa saja yang tidak dipahami baik pada awal 

pembelajaran maupun pada saat bekerja dalam kelompok. Siswa benar-benar 

berusaha untuk memperbaiki nilai yang telah diperoleh pada siklus I. 

Ketika bekerja dalam kelompok siswa juga mulai aktif mengajukan 

pertanyaan pada peneliti dan guru mata pelajaran yang juga ikut mengawasi 

selama pembelajaran berlangsung. Siswa bersemangat untuk menyusun laporan 

kelompok siklus II dalam bentuk majalah dinding. Siswa dengan kreativitasnya 

masing-masing berusaha untuk menunjukkan kekompakan dalam berkelompok 

dan berusaha untuk menjadikan kelompoknya menjadi kelompok yang 

menampilkan hasil yang terbaik.  

Pada pembelajaran siklus II ini, tidak ada fenomena lain yang perlu 

dijelaskan. Siswa sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Tidak ada 

lagi siswa yang berperilaku di luar batas atau mengganggu teman yang lain. 

4.1.9.3 Sosiometri  

Tidak berbeda dengan instrumen yang digunakan pada siklus I, pada siklus II 

ini peneliti juga masih menggunakan sosiometri. Sosiometri digunakan karena 

dalam pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh menggunakan 
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pembelajaran kooperatid metode jigsaw, yang berarti siswa selalu berinteraksi 

dalam kelompok untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Peneliti menggunakan 

sosiometri untuk menyelediki status sosial masing-masing anggota kelompok 

menurut pandangan anggota kelompok lainnya dalam suatu kelompok.  

Setiap siswa diberi lembar sosiometri yang berisi beberapa pertanyaan, yaitu 

(1) siswa yang paling aktif dan mudah bekerjasama dalam kelompok, (2) siswa 

yang pasif dan sulit bekerjasama dalam kelompok, (3) siswa yang mendominasi 

anggota kelompok yang lain, (4) siswa yang paling diinginkan untuk dijadikan 

teman satu kelompok, (5) siswa yang paling tidak diiinginkan untuk dijadikan 

teman kelompok. 

Berdasarkan lembar sosiometri yang diisi siswa, peneliti kemudian membuat 

analisis dalam bentuk matrik sosiometri (dapat dilihat pada lampiran) untuk 

mengambil kesimpulan. Berdasarkan analisis, kategori pertama, yaitu siswa yang 

paling aktif dan mudah bekerjasama dalam kelompok, peneliti mendapat beberapa 

nama yang paling sering muncul, nama-nama tersebut adalah Sofiana Ratnasari, 

Sabbihisma Debby, dan Avira Budianita. Alasan sebagian besar siswa memilih 

ketiga siswa tersebut adalah karena ketiganya adalah siswa yang aktif, pandai, 

berfikir kritis, dan paling mudah bekerjasama dengan sispa saja. Nama-nama 

siswa paling aktif yang muncul dalam hasil sosiometri siklus II berbeda dengan 

nama-nama siswa paling aktif yang banyak dipilih pada siklus I. 

Pertanyaan dalam lembar sosiometri yang berikutnya adalah mengenai siswa 

yang pasif dan sulit bekerjasama dalam kelompok. Setelah peneliti analisis, 

peneliti menemukan dua nama yang paling sering disebutkan oleh siswa. Kedua 
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nama tersebut adalah Aji Setiawan dan Khabela Rama. Kedua nama tersebut 

adalah nama yang paling banyak dipilih, meskipun ada nama-nama lain yang 

dipilih. Dua siswa yang paling tidak aktif dan sulit bekerjasama tersebut salah 

satunya berbeda dengan nama-nama yang dipilih pada siklus I. Nama Aji 

Setiawan tetap banyak dipilih, sama seperti siklus I, sedangkan nama Khabela 

Rama menggantikan M. Noor Syahid yang banyak dipilih melalui sosiometri 

siklus I. Alasan siswa menyebut Aji Setiawan dan Khabela Rama sebagai siswa 

yang pasif dan sulit bekerjasama adalah karena kedua siswa tersebut malas, suka 

bergurau, dan tidak mau ikut berpikir atau mengemukakan pendapat bersama 

anggota kelompok yang lain.  

Kategori berikutnya yang tercantum dalam lembar isian sosiometri adalah 

siswa yang mendominasi anggota kelompok yang lain. Berdasarkan analisis yang 

peneliti buat, 15 siswa tidak mengisi poin ini. Kondisi tersebut sama seperti pada 

saat mengisi lembar sosiometri siklus I. Kemungkinan, menurut 15 siswa yang 

tidak mengisi tersebut, tidak ada siswa yang mendominasi. Dari 23 siswa yang 

mengisi poin ini, sebagian besar siswa menyebut nama Febriani dan Ade Arlin 

sebagai siswa yang mendominasi dalam berkelompok. Siswa lain menyebut 

nama-nama lain, seperti Willy Randyatma dan Hildan Andy, tetapi jumlahnya 

tidak sebanyak siswa yang memilih Febriani dan Ade Arlin. Alasan siswa 

memilih Febriani dan Ade Arlin adalah karena siswa tersebut ingin menang 

sendiri dan menganggap pendapatnya sebagai pendapat yang paling benar tanpa 

menghiraukan pendapat siswa yang lain. Sifat semacam itu bukanlah sifat yang 

dibenarkan dalam bekerja kelompok, karena dalam kerja kelompok siswa selalu 
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diharapkan untuk menghargai pendapat satu sama lain sehingga diperoleh hasil 

yang terbaik. 

Selanjutnya, siswa juga diminta untuk memilih dua siswa yang paling 

diinginkan untuk menjadi anggota kelompok. Berdasarkan pilihan siswa yang 

telah peneliti analisis, terdapat beberapa nama yang paling diinginkan untuk 

dijadikan teman dalam satu kelompok. Lima siswa dengan pemilih terbanyak 

sesuai dengan urutannya adalah sebagai berikut, Sofiana Ratnasari, Willy 

Randyatma, Widi Hapsari, Sabbihisma Debby, dan Rizki Kusumaning Rahayu. 

Lima nama siswa tersebut masih sama dengan nama siswa yang dipilih melalui 

lembar sosiometri siklus I. Perbedaannya hanya terletak pada urutan pemilih. Pada 

sosimetri siklus I, siswa yang peling banyak dipilih adalah Willy Randyatma, 

sedangkan pada siklus II, siswa yang dipilih paling banyak adalah Sofiana 

Ratnasari. Alasan sebagian besar siswa memilih nama-nama tersebut adalah 

karena lima siswa tersebut dalam pandangan siswa yang lain adalah siswa yang 

rajin, pandai, paling aktif, dan mudah bekerjasama dengan teman lain. 

Selain diminta untuk memilih dua siswa yang paling diinginkan menjadi 

teman kelompok, siswa juga diminta untuk memilih dua siswa yang paling tidak 

diinginkan untuk dijadikan teman dalam satu kelompok. Berdasarkan hasil pilihan 

siswa, lima siswa dengan pemilih terbanyak sebagai siswa yang peling tidak 

diinginkan untuk dijadikan teman dalam satu kelompok, sesuai dengan urutannya 

adalah Aji Setiawan, Khabela Rama, Bobby Candra, Angga Mardian, dan  M. 

Noor Syahid. Beberapa nama yang paling banyak dipilih pada siklus II juga 

muncul sebagai siswa yang paling tidak diinginkan untuk dijadikan teman 
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kelompok pada siklus I. Nama Khabela Rama dan Angga Mardian menggantikan 

Nikmatul Ulfa dan Riyan yang paling banyak dipilih pada sosiometri siklus I. 

Alasan siswa memilih lima nama tersebut berbeda-beda satu sama lain. Ada 

berbagai alasan yang membuat kelima siswa ini tidak diinginkan siswa-siswa lain 

menjadi bagian dari kelompoknya, antara lain karena terlalu sering bergurau, tidak 

serius, malas, semaunya sendiri, dan terlalu banyak bercanda ketika berkelompok. 

Hasil sosiometri tersebut selanjutnya digunakan peneliti sebagai bahan 

pertimbangan dan pembanding dengan hasil observasi yang telah diperoleh. 

Selain itu, hasil sosiometri yang telah diperoleh tersebut juga peneliti ungkapkan 

pada guru mata pelajaran sebagai masukan agar siswa-siswa yang memiliki 

masalah-masalah dalam bersosialisasi dapat diupayakan untuk diperbaiki. 

4.1.9.4 Wawancara 

Wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran siklus II berakhir dan peneliti 

telah mendapat hasil tes individu dari siswa. Sasaran wawancara adalah siswa 

yang mendapat nilai tertinggi, terendah, dan siswa yang nilainya turun setelah 

mendapat pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Pedoman wawancara yang 

digunakan adalah (1) minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) ketertarikan 

siswa dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran, (3) pendapat siswa 

tentang buku biografi tokoh yang disajikan, (4) kemudahan atau kesulitan yang 

dirasakan siswa selama mengikuti pembelajaran, (5) manfaat metode yang 

digunakan dalam pembelajaran bagi siswa, (6) kesan, pendapat, saran, dan 
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harapan siswa tentang pembelajaran yang telah berlangsung dan untuk 

pembelajaran berikutnya. 

Setelah peneliti mengetahui hasil tes individu, peneliti menentukan tiga siswa 

yang menjadi sasaran wawancara, yaitu Dwi Lestari sebagai siswa dengan nilai 

tertinggi, Aji Setiawan sebagai siswa dengan nilai terendah, dan Shafira Erviana 

sebagai siswa yang mengalami penurunan nilai. Pertanyaan pertama untuk ketiga 

siswa adalah mengenai minat ketiganya terhadap pembelajaran membaca buku 

biografi tokoh yang telah diikuti. Ketiga siswa mengaku berminat terhadap 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti. Ketiga siswa juga kembali 

sependapat ketika diajukan pertanyaan mengenai ketertarikannya terhadap 

pembelajaran, ketiganya tertarik, karena pembelajaran menjadi lebih mudah dan 

terbantu dengan adanya kelompok, siswa juga dapat saling bertukar pikiran. 

Ketiga siswa tersebut juga dimintai pendapat mengenai buku biografi tokoh 

yang siswa baca. Dwi Lestari dan Aji sama-sama menyatakan buku tersebut 

menarik, tetapi Shafira menyatakan bahwa Shafira belum sempat mengetahui 

keseluruhan isi buku tersebut, karena pada saat pembelajaran membaca, Shafira 

tidak masuk dengan izin sakit, dan karena itu juga Shafira mengaku menemukan 

kesulitan ketika bekerja dalam kelompok. Menurut Shafira nilainya turun karena 

pada saat tes individu ada beberapa hal yang dia lupa.  

Bagi ketiga siswa tersebut, pembelajaran kooperatif metode jigsaw yang 

diterapkan, memberi kemudahan sekaligus kesulitan. Kemudahan siswa peroleh 

karena siswa bekerja dalam kelompok, sehingga kesulitan yang ditemukan dapat 

dipecahkan bersama-sama. Kesulitan yang siswa temui berbeda-beda antara satu 
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siswa dengan siswa lainnya. Kesulitannya tersebut lebih pada cara menyimpulkan 

dari isi bacaan. Kebanyakan siswa memang memiliki kesulitan yang sama, yaitu 

menemukan hal-hal yang bermanfaat dari buku biografi tokoh. 

Ketiga siswa mengaku berkesan dan menemukan banyak manfaat setelah 

mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Manfaat yang dirasakan 

antara lain, pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh menjadi lebih 

mudah karena dikerjakan secara bersama-sama, selain itu, dalam berkelompok 

siswa juga dapat saling bertukar pendapat.  

Siswa yang diwawancara juga memberikan beberapa saran untuk 

pembelajaran membaca intensif pada pertemuan berikutnya, yaitu meminta agar 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw dapat digunakan seterusnya. Dengan 

metode tersebut siswa mendapat pengalaman baru, sekaligus pengetahuan baru. 

Siswa dapat saling bertukar pikiran dan belajar untuk menghargai pendapat teman 

yang lain. Selain itu, siswa juga dapat mengenal dua tokoh baru yang dapat 

dijadikan sumber inspirasi dalam menggapai cita-cita. 

4.1.9.5 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto yang diambil pada siklus II, meliputi kegiatan (1) membaca 

intensif buku biografi tokoh, (2) ketika siswa bekerja dalam expert group, (3) 

ketika siswa bekerja dalam hometeams, dan (4) ketika mengerjakan soal tes. 

Deskripsi gambar pada siklus II dipaparkan sebagai berikut. 
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Gambar 5. Aktivitas Siswa Membaca Buku Biografi Tokoh 

Gambar 5 tersebut menunjukkan aktivitas siswa ketika sedang membaca 

intensif buku biografi tokoh pada siklus II, yaitu biografi tokoh Oprah Winfrey. 

Pembelajaran ini hanya diikuti oleh 39 siswa. Satu siswa bernama Shafira Erviana 

tidak masuk karena sakit. Siswa telah melakukan kegiatan yang sama pada siklus I 

sebelumnya, jadi siswa telah mengerti apa yang harus dikerjakan. Sebagian besar 

siswa antusias membaca buku masing-masing karena buku yang diberikan 

berbeda dengan buku yang diberikan pada siklus I. Siswa tetap terlihat tenang dan 

berkonsentrasi dalam membaca.  

Pembelajaran pada tahap selanjutnya adalah berkelompok. Tugas siswa yang 

pertama adalah berkelompok dalam kelompok ahli (expert groups). Sebelumnya, 

siswa telah berdiskusi dengan teman kelompok asal untuk menentukan perwakilan 

yang akan belajar dalam kelompok ahli. Berikut adalah gambar siswa ketika 

belajar dalam kelompok ahli. 
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      Gambar 6. Aktivitas Siswa dalam Kelompok Ahli  

Gambar 6 menunjukkan aktivitas siswa ketika sedang belajar dalam kelompok 

ahli. Ketika bekerja dalam kelompok ahli, siswa belajar dalam jumlah besar. 

Setiap kelompok terdiri atas 10 siswa dan terdapat empat kelompok ahli, sesuai 

bagian dari buku biografi tokoh yang ditugaskan. Siswa belajar bekerjasama dan 

lebih mendalami bagian dari buku biografi tokoh yang telah menjadi bagian 

masing-masing. Dalam gambar, siswa bekerja bersama-sama dan sesekali 

bertukar pendapat untuk mendalami bagian demi bagian dalam buku biografi 

tokoh. Siswa juga dapat membaca lebih teliti bagian yang menjadi tugas masing-

masing. Selain itu, siswa juga belajar dalam situasi yang santai, namun tetap 

berkonsentrasi dan bekerjasama untuk menyelaesaikan tugas yang diberikan 

dalam kelompok ahli. 

 Setelah bekerja dalam kelompok ahli, selanjutnya siswa harus kembali pada 

kelompok asalnya, untuk menyusun laporan kelompok. Berikut adalah situasi 

ketika siswa bekerja dalam kelompok asal. 
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      Gambar 7. Aktivitas Siswa dalam Kelompok Asal 

Gambar 7 menunjukkan siswa sedang bekerja dalam kelompok asal. Jumlah 

siswa yang belajar dalam kelompok asal lebih sedikit daripada kelompok ahli, 

yaitu empat siswa. Siswa-siswa yang tadinya mendapat tugas dari masing-masing 

kelompok asal untuk bekerja dalam kelompok ahli, kembali pada kelompok asal 

dan membawa hasil yang akan diajarkan pada teman kelompoknya dalam 

kelompok asal. Siswa belajar bersama dalam kelompok asal untuk lebih 

mendalami keseluruhan bagian dari buku biografi tokoh, siswa saling mengajari 

satu sama lain. Selain itu, pada siklus II ini, tugas siswa tidak hanya sampai pada 

belajar bersama untuk saling mengajari. Pada siklus II, siswa juga harus 

bekerjasama untuk menyusun laporan kelompok sesuai dengan kreativitas 

masing-masing kelompok. Seluruh kelompok asal saling berkompetisi utnuk 

menjadi kelompok dengan penampilan yang terbaik. 
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Kegiatan terakhir yang harus diikuti siswa adalah tes individu. Tes individu 

dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami isi buku 

setelah mengikuti pembelajaran dengan metode jigsaw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Situasi Siswa Mengerjakan Tes Individu 

Gambar 8 menunjukkan situasi siswa ketika sedang mengerjakan tes individu. 

Siswa bekerja dengan tertib dan berusaha mengerjakan soal-soal yang dihadapi 

dengan sungguh-sungguh. Pengalaman mengerjakan tes individu pada siklus I 

memberi kemudahan pada peneliti karena siswa telah terbiasa dan siswa tahu 

benar apa yang harus dilakukan. Siswa kelas VII E telah terbiasa mengerjakan tes 

secara individu, jadi ketika peneliti memberikan tes secara individu, siswa 

berusaha mengerjakan tes yang siswa hadapi sendiri, sesuai dengan kemampuan 

siswa masing-masing. 
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4.1.10 Refleksi 

Hasil tes membaca intensif buku biografi tokoh siklus II menunjukkan hasil 

nilai rata-rata klasikal siswa kelas VII E adalah 90,08 dan berada dalam kategori 

sangat baik dengan peningkatan sebesar 11,54% dari hasil tes siklus I dan 

peningkatan tersebut berada pada kategori cukup. Peningkatan nilai tersebut sudah 

cukup memuaskan karena sebanyak 16 siswa yang berada di bawah kriteria 

ketuntasan minimal pada siklus I, pada siklus II jumlah siswa yang belum 

memenuhi KKM berkurang dan hanya tersisa 4 siswa. Dari 4 siswa yang nilainya 

masih di bawah KKM, dua siswa mendapat nilai 76,6 dan 73.3, sedangkan dua 

siswa lainnya mendapat nilai terendah yaitu 70. Nilai terendah yang diperoleh 

siswa pada siklus II sudah jauh lebih meningkat bila dibanding dengan nilai 

terendah yang diperoleh siswa pada siklus I yaitu 36,6. 

Sama halnya dengan hasil tes, hasil nontes juga menunjukkan peningkatan. 

Siswa yang pada pembelajaran siklus I ditegur karena bercanda sendiri dengan 

siswa lain, pada siklus II lebih memperhatikan dan mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Selain itu, siswa juga menjadi lebih aktif bertanya. Siswa tidak 

malu-malu lagi untuk bertanya maupun mengemukakan pendapat. Ketika belajar 

dalam kelompok, siswa juga lebih aktif dan bekerjasama dengan siswa lain. 

Berdasarkan hasil tes dan nontes tersebut, peneliti merasa tidak perlu 

melekukan tindakan selanjutnya. Dari segi hasil tes, siswa telah memberikan hasil 

yang terbaik yang menunjukkan bahwa siswa sudah dapat lebih memahami buku 

biografi tokoh yang diberikan. Dari hasil nontes, tingkah laku siswa yang kurang 

baik sudah tidak lakukan lagi pada pembelajaran siklus II. Siswa juga telah belajar 
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untuk bekerjasama, bersosialisasi, menghargai sesama teman, dan meminimalkan 

sifat egois dan individual selama pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, 

peneliti merasa tidak perlu melakukan tindakan selanjutnya.  

 

4.2 Pembahasan 

      Pembahasan berisi tentang analisis hasil yang diperoleh dari pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw, baik itu pada saat tes awal atau pratindakan, siklus I, 

maupun hasil yang diperoleh dari siklus II. Hasil yang dianalisis dalam 

pembahasan meliputi hasil tes dan nontes. Berikut adalah pembahasan mengenai 

hasil tes dan nontes tersebut. 

4.2.1 Hasil Tes 

      Pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw diawali dengan pemberian tes awal atau 

yang lebih sering disebut sebagai kegiatan pratindakan. Kegiatan tersebut 

diadakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam membaca intensif buku 

biografi tokoh sebelum menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

Selain itu, dalam metode jigsaw hasil tes awal berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan kelompok dan sebagai dasar untuk mengetahui 

nilai perkembangan siswa pada pembelajaran berikutnya. Setelah pemberian tes 

awal, selanjutnya siswa diberikan pembelajaran membaca intensif buku biografi 

tokoh dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw tahap 

pertama atau siklus I dan berlanjut dengan tahap kedua atau siklus II. Pada akhir 
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pembelajaran, siswa diberikan tes untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

membaca intensif buku biografi tokoh setelah belajar dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw.  

Melalui metode jigsaw, kelas dibagi menjadi beberapa tim terdiri beberapa 

siswa dengan karakteristik yang heterogen. Bahan akademik yang disajikan dalam 

bentuk teks, dan setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari satu bagian 

dari bahan akademik tersebut (Nurhadi dan Senduk 2003:64). Begitu pula yang 

terjadi dengan pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh menggunakan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada kelas VII E, kelas dibagi menjadi 

beberapa kelompok yang heterogen, dalam hal ini didasarkan pada kemampuan 

masing-masing siswa, siswa dengan nilai tinggi, sedang, dan rendah, selain itu 

juga keseimbangan jumlah siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok. 

Bahan akademik yang diajarkan juga berbentuk teks yaitu buku biografi tokoh 

yang dibagi menjadi empat bagian.  

Di dalam metode jigsaw, setiap anggota tim bertanggung jawab untuk 

mendalami materi pembelajaran yang ditugaskan kepada tiap-tiap siswa kemudian 

tugas siswa selanjutnya adalah mengajarkan materi tersebut kepada teman 

sekelompoknya yang lain (Ibrahim 2000:22). Siswa kelas VII E mengikuti dengan 

baik alur pembelajaran berdasarkan metode jigsaw dan diakhiri dengan tes akhir. 

Berikut adalah tabel hasil nilai rata-rata tes siswa kelas VII E pada saat 

pratindakan, siklus I, dan siklus II beserta hasil peningkatannya. 
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Tabel 20. Tabel Perbandingan Hasil Tes 

Hasil NP 
Awal NP 1 PK 1 NP 1 NP 2 PK 2 

Persentase 
(%) 51,31 78,54 27,23 78,54 90,08 11,54 

Kategori Kurang Baik - Baik Amat 
Baik - 

Kategori 
Peningkatan   Amat 

Baik   Cukup 

Keterangan: 

NP Awal : Nilai rata-rata kelas dalam persen pada tes awal 

NP I  : Nilai rata-rata kelas dalam persen pada siklus I 

NP 2  : Nilai rata-rata kelas dalam persen pada siklus II 

PK 1 : Peningkatan keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh 

siklus I 

PK 2 : Peningkatan keterampilan membaca intensif buku biografi tokoh                

siklus II 

Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas dalam persen 

pada saat pratindakan adalah 51,31% dengan kategori kurang. Setelah dilakukan 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh menggunakan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw siklus I, nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 78,54% 

dengan kategori baik. Bila diselisihkan, nilai rata-rata tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 27,23% dan dapat diketegorikan peningkatan yang amat baik. 

Meskipun nilai rata-rata siklus I yang diperoleh tergolong tinggi, namun peneliti 

menganggap masih perlu melakukan tindakan siklus II karena nilai sebagian siswa 

kelas VII E masih berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 
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ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu sebesar 77 dan masih ada 9 siswa yang 

mendapat nilai di bawah 60. 

Tindakan siklus II diadakan guna memperbaiki nilai-nilai siswa yang masih 

berada di bawah kriteria ketuntasan minimal yang diharuskan. Selain itu, tindakan 

siklus II juga diberikan untuk membiasakan siswa dengan membaca buku biografi 

tokoh dan memahami isinya serta meneladani hal-hal yang bermanfaat dari tokoh 

yang ada di dalam buku tersebut. Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa hasil nilai 

rata-rata klasikal siswa adalah 90,08% dengan kategori sangat baik. Dibandingkan 

dengan siklus I, nilai rata-rata klasikal siswa meningkat sebesar 11,54% dan 

berada pada kategori cukup. Peningkatan nilai tersebut sudah cukup memuaskan 

karena diiringi dengan peningkatan nilai individu siswa. Sebanyak 16 siswa yang 

berada di bawah kriteria ketuntasan minimal pada siklus I, pada siklus II jumlah 

siswa yang belum memenuhi KKM berkurang dan hanya tersisa 4 siswa. Dari 4 

siswa yang nilainya masih di bawah KKM, dua siswa mendapat nilai 76,6 dan 

73.3, sedangkan dua siswa lainnya mendapat nilai terendah yaitu 70. Nilai 

terendah yang diperoleh siswa pada siklus II tersebut bukanlah hasil yang 

mengecewakan, karena sudah jauh lebih meningkat bila dibanding dengan nilai 

terendah yang diperoleh siswa pada siklus I yaitu 36,6. 

Tidak berbeda dengan pratindakan dan siklus I, hasil tes siklus II juga 

diperoleh dari keseluruhan jumlah skor tiga aspek keterampilan membaca intensif 

buku biografi tokoh yang diujikan, yaitu (1) menyarikan riwayat hidup tokoh, (2) 

menyebutkan keistimewaan tokoh, dan (3) menemukan hal-hal yang bermanfaat 
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bagi siswa dari buku biografi tokoh. Berikut adalah tabel peningkatan nilai tiap 

aspeknya. 

Tabel 21. Tabel Peningkatan Nilai Rata-rata Tiap Aspek 

No. Aspek Rata-rata 
Pratindakan Kategori Rata-rata 

Siklus I Kategori Rata-rata 
Siklus II Kategori

1. Menyarikan 
riwayat hidup 
tokoh 

7,65 Baik 7,75 Baik 9,6 Sangat 
Baik 

2. Menyebutkan 
keistimewaan 
tokoh 

3,65 Cukup 7,87 Baik 10 Sangat 
Baik 

3. Menemukan hal-
hal yang 
bermanfaat 

3,8 Cukup 7,95 Baik 7,4 Baik 

 

Berdasarkan tabel 21 diketahui bahwa pada aspek menyarikan riwayat hidup 

tokoh, kamampuan siswa mengalami kenaikan. Dimulai dari pratindakan dengan 

hasil 7,65 dan pada siklus I rata-rata nilai aspek menyarikan riwayat hidup tokoh 

sebesar 7,75, sedangkan pada siklus II sebesar 9,6. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa sebagian besar siswa telah mampu memahami dalam hal meyarikan 

riwayat hidup tokoh. Menyarikan riwayat hidup tokoh berarti menyebutkan 

identitas tokoh dengan benar beserta prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh 

tokoh. Menurut pendapat siswa, untuk dapat menyarikan riwayat hidup tokoh dari 

buku biografi tokoh bukanlah hal yang sulit, karena sebagian besar sudah 

tercantum dalam buku biografi tokoh yang dibaca. 

Aspek penilaian yang kedua adalah menyebutkan keistimewaan tokoh. Nilai 

siswa untuk aspek menyebutkan keistimewaan tokoh juga mengalami peningkatan 

pada tiap siklusnya. Pada saat pratindakan, nilai rata-rata siswa hanya 3,65, 

kemudian pada siklus I rata-rata nilai siswa dalam menyebutkan keistimewaan 
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tokoh dari buku biografi tokoh meningkat menjadi 7,87, dan pada siklus II 

meningkat menjadi 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II, seluruh 

siswa sudah mampu menyebutkan keistimewaan tokoh dengan benar. 

Menyebutkan keistimewaan tokoh berarti meyebutkan segala kelebihan yang 

dimiliki oleh tokoh dan juga prestasi yang paling menonjol yang tidak dapat 

dimiliki oleh orang lain. Siswa sudah mampu memilah dengan benar 

keistimewaan tokoh dari buku biografi tokoh yang digunakan pada siklus II, yaitu 

buku biografi Oprah Winfrey. 

Pada dua aspek sebelumnya, nilai rata-rata siswa selalu mengalami 

peningkatan, namun tidak demikian pada aspek menemukan hal-hal yang 

bermanfaat. Nilai rata-rata siswa saat pratindakan sebesar 3,8 dan meningkat pada 

siklus I menjadi 7,95, namun mengalami penurunan pada siklus II, menjadi 7,4. 

Menemukan hal-hal yang bermanfaat dari buku biografi tokoh berarti menemukan 

nasihat, petuah, atau motivasi hidup dari tokoh atau pengetahuan baru yang 

ditemukan dari buku biografi tokoh yang kemudian diambil intisarinya agar dapat 

diteladani oleh siswa. Buku biografi tokoh yang digunakan pada siklus II memang 

satu tingkat lebih sulit bila disbanding dengan buku biografi tokoh yang 

digunakan pada pembelajaran siklus I. Dalam buku biografi tokoh siklus II, lebih 

banyak mengandung nasihat atau petuah-petuah dari tokoh, akan tetapi siswa 

lebih kesulitan dalam hal mengambil intisarinya. Penafsiran siswa yang begitu 

luas dan tidak spesifik mengenai nasihat atau petuah-petuah dari buku biografi 

tokoh tersebut menjadikan nilai-nilai siswa berkurang. Selain itu, pada siklus I, 

peneliti masih menuntun siswa untuk menemukan hal-hal yang bermanfaat dari 
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buku biografi tokoh, sedangkan pada siklus II, peneliti tidak lagi menuntun siswa. 

Hasilnya, nilai rata-rata untuk aspek manemukan hal-hal yang bermanfaat 

mengalami penurunan pada siklus II. Meskipun begitu, penurunan rata-rata nilai 

siswa hanya sebesar 0,5 dan hasil yang telah diperoleh siswa tersebut masih 

berada pada kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan 

penting pembelajaran kooperatif telah tercapai, yaitu hasil pembelajaran 

akademik. Pembelajaran kooperatif membantu meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas akademik (Ibrahim 2000:5-9). Dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw, siswa menjadi lebih mudah memahami isi buku 

biografi tokoh. Untuk lebih jelasnya, peningkatan nilai siswa secara individu 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

Grafik 4. Grafik Perbandingan Hasil Nilai Pratindakan, Siklus I, dan        

Siklus II 
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Berdasarkan grafik 4 dapat diketahui nilai siswa yang mengalami peningkatan 

pada setiap tesnya, meskipun ada beberapa siswa yang mengalami penurunan 

nilai. Pada grafik 4, terlihat dua titik berwarna kuning mengalami penurunan 

drastis yang terjadi karena dua siswa tersebut tidak mengikuti tes akhir siklus II. 
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Dari grafik 4 tersebut, terlihat dengan jelas perbandingan nilai yang diperoleh 

siswa mulai dari kegiatan pratindakan hingga tes akhir siklus II. 

 

4.2.2 Hasil Nontes 

Analisis hasil nontes meliputi hasil nontes yang diperoleh selama 

pembelajaran siklus I dan siklus II. Hasil nontes dapat digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku yang dialami oleh siswa kelas 

VII E setelah mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw siklus I dan siklus II. Hasil 

nontes tersebut meliputi hasil yang diperoleh melalui observasi, jurnal, sosiometri, 

dan wawancara. Berikut adalah analisis hasil nontes yang diperoleh selama 

pembelajaran siklus I dan siklus II. 

4.2.2.1 Observasi 

Observasi dilaksanakan selama pembelajaran membaca intensif buku biografi 

tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada siswa kelas VII E 

SMP N 2 Kudus berlangsung. Observasi dilaksanakan oleh peneliti yang 

sekaligus bertindak sebagai guru dengan bantuan seorang teman dan guru mata 

pelajaran. Aspek yang diamati dalam observasi meliputi enam perilaku siswa, 

baik positif maupun negatif yang muncul selama pembelajaran berlangsung. 

Aspek-aspek yang diamati tersebut adalah (1) keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, (2) keaktifan siswa dalam bertanya, berkomentar, atau menanggapi, 

(3) ketertarikan siswa terhadap metode yang diterapkan yaitu metode jigsaw, (4) 
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sikap siswa ketika membaca, (5) keaktifan siswa dalam kerja kelompok, (6) sikap 

siswa ketika mengerjakan tes akhir secara individu. 

Selama pembelajaran siklus I dan siklus II berlangsung, banyak aktivitas-

aktivitas siswa baik itu positif maupun negatif yang ditangkap oleh peneliti. 

Setelah peneliti melakukan analisis, antara siklus I dan siklus II, siswa mengalami 

berbagai perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Pengalaman yang diperoleh 

siswa pada pembelajaran siklus I memberi banyak perubahan, terutama perubahan 

tingkah laku siswa, terutama ketika siswa bekerja dalam kelompok. Hal tersebut 

sesuai dengan salah satu tujuan penting dari pembelajaran kooperatif yaitu untuk 

mengajarkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini amat 

penting dimiliki dalam masyarakat di mana banyak kerja orang dewasa sebagian 

besar dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung satu sama lain dan di 

mana masyarakat hidup semakin beragam secara budaya (Ibrahim 2000:5-9). 

 Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw, siswa dilatih 

untuk dapat bekerjasama dengan semua siswa. Selain mendapat kemudahan 

menyelesaikan tugas akademik yang diberikan yaitu memahami buku biografi 

tokoh, siswa juga belajar bekerjasama dan berkolaborasi untuk dapat 

menyelesaikan tugas tersebut. Terlebih lagi, metode jigsaw mengajarkan siswa 

untuk bekerja dalam dua jenis kelompok yang berbeda dengan tugas yang berbeda 

pula dalam satu kali pembelajaran. Siswa yang pada awalnya memiliki sifat 

individualisme yang tinggi mulai dapat bekerjasama dan dapat saling menghargai 

satu sama lain. Selain itu, ada juga beberapa perubahan tingkah laku yang lain dari 
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siswa selama kegiatan belajar mengajar, seperti lebih memperhatikan, lebih aktif 

bertanya, dan sebagainya. 

Berbagai hasil pengamatan peneliti selama pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw siklus I 

dan siklus II telah dipersentase dan dimasukkan dalam tabel. Berikut tabel 

perbandingan hasil observasi siklus I dan siklus II. 

Tabel 22. Tabel Perbandingan Persentase Hasil Observasi  

Persentase (%) 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang No Kategori 
S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 

1 
Keantusiasan siswa 
dalam mengikuti 
pembelajaran 

47,5 57,5 45 42,5 7,5 - - - 

2 

Keaktifan siswa 
dalam bertanya, 
berkomentar, dan 
menanggapi 

- 12,5 20 12,5 22.5 40 47,5 35 

3 
Ketertarikan siswa 
terhadap metode 
pembelajaran 

60 65 35 35 5 - - - 

4 Sikap siswa ketika 
membaca 37,5 32,5 57,5 67,5 - - 5 - 

5 
Keaktifan siswa 
dalam kerja 
kelompok 

50 52,6 42,5 47,4 7,5 - - - 

6 
Sikap siswa dalam 
mengerjakan soal 
tes 

87,5 89,5 12,5 10,5 - - - - 

 

Berdasarkan tabel 22, diketahui bahwa terjadi banyak peningkatan persentase 

tingkah laku siswa. Salah satunya pada kategori keantusiasan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Pada saat siklus I, masih ada siswa yang berada pada 

kriteria kurang, karena siswa hanya mendengar penjelasan dari peneliti, tidak 

sepenuhnya berkonsentrasi dan memperhatikan apa yang peneliti jelaskan, 
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sedangkan pada siklus II, tidak ada lagi siswa yang berada pada kategori cukup. 

Seluruh siswa sudah berada pada kategori baik dan sangat baik. Hal tersebut 

berarti telah terjadi perubahan pandangan siswa terhadap metode pembelajaran 

yang digunakan oleh peneliti. Setelah mengikuti pembelajaran siklus I dan 

memperoleh hasil, siswa merasa perlu memperhatikan peneliti dan bahan yang 

diajarkan untuk memperbaiki nilai dan menambah pemahaman siswa mengenai 

buku biografi tokoh. 

Perubahan tingkah laku siswa juga terjadi pada kategori yang kedua, yaitu 

keaktifan siswa dalam bertanya, berkomentar, menanggapi, dan menjawab 

pertanyaan dari peneliti. Siswa yang pada awal siklus I masih malu untuk bertanya 

atau menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti, mulai aktif bertanya pada 

kegiatan berkelompok siklus I. Pada saat pembelajaran siklus II, kesadaran siswa 

untuk lebih aktif mulai tumbuh. Hal-hal yang tidak diketahui siswa mulai 

ditanyakan dan pertanyaan dari peneliti mulai dijawab oleh siswa tanpa perlu 

ditunjuk terlebih dahulu. Apabila pada saat pembelajaran siklus I tidak ada siswa 

yang berada pada kategori sangat baik, pada saat pembelajaran siklus II sebesar 

12,5% siswa berada pada kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa mulai aktif dan mulai terbuka pada peneliti, siswa mulai memberanikan diri 

untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialami agar siswa dapat lebih 

memahami dan dapat memperbaiki nilai. 

Keaktifan siswa juga peneliti perhatikan ketika bekerja dalam kelompok. 

Keaktifan siswa lebih terlihat pada saat mengikuti pembelajaran siklus II, 

terutama pada saat menyusun laporan kelompok yang berbentuk majalah dinding. 
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Ssiwa lebih telihat bersemangat dalam bekerjasama dengan sesama teman 

kelompok. Setiap kelompok berkompetisi untuk menjadi kelompok terbaik. 

Terutama kelompok-kelompok yang pada siklus I sebelumnya mendapat 

peringkat paling bawah. Kelompok terbaik pada pembelajaran sebelumnya juga 

tidak ingin kalah. Setiap anggota kelompok lebih aktif mengeluarkan pendapat 

untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kelompoknya. 

Selain keaktifan siswa, ketertarikan siswa terhadap metode pembelajaran juga 

mengalami perubahan. Saat mengikuti pembelajaran siklus I, masih ada beberapa 

siswa yang kurang bersemangat mengikuti pembelajaran, mungkin siswa belum 

memiliki cukup motivasi untuk mengikuti pembelajaran, namun pada siklus II, 

siswa menjadi lebih tertarik. Tabel 22 menunjukkan bahwa pada siklus II tidak 

ada lagi siswa yang berada pada kategori cukup. Siswa menjadi lebih tertarik 

karena berbagai motivasi yang muncul setelah mengikuti pembelajaran siklus I. 

Salah satu motivasi siswa mungkin saja berasal dari buku biografi tokoh yang 

diberikan pada saat pembelajaran. Siswa tertarik untuk mengetahui isi buku 

biografi tokoh yang digunakan selama pembelajaran. Siswa membaca buku 

biografi tokoh dengan seksama. Ada juga beberapa siswa yang membaca dengan 

serius, namun sebagian siswa lebih memilih membaca dengan santai dan 

menikmati buku bacaan tersebut. Data pada tabel 22 menunjukkan bahwa pada 

siklus I, 5% atau sebanyak dua siswa membaca sambil berbicara dengan teman. 

Peneliti memang memberi kebebasan pada siswa untuk membaca buku biografi 

tokoh tersebut dengan sesekali berdiskusi dengan teman sebagai obat jenuh, 

namun apabila siswa terlalu sering berbicara dan tidak lagi fokus mambaca, 
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peneliti merasa perlu memberikan teguran. Teguran yang diberikan oleh peneliti 

tersebut ternyata memberi dampak yang baik pada pembelajaran siklus 

berikutnya. Kedua siswa yang tadinya tidak konsentrasi dalam membaca, pada 

siklus II menjadi lebih konsentrasi dalam membaca buku biografi tokoh. 

Kategori terakhir yang juga diamati dalam observasi adalah sikap siswa ketika 

mengerjakan tes individu. Mengenai kategori terakhir ini, peneliti tidak 

meragukan sportifitas siswa kelas VII E dalam mengerjakan tes individu. Siswa 

kelas VII E mengerjakan tes individu benar-benar secara individu. Meskipun ada 

beberapa siswa yang mengerjakan dengan mengawang untuk mengingat-ingat 

jawaban, namun seluruh siswa kelas VII E mengerjakan tes tanpa bertanya jawab 

dengan teman sebangku atau yang lain. Dapat disimpulkan bahwa, keseluruhan 

tingkah laku yang masuk dalam kategori pengamatan observasi mengalami 

peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih positif. 

4.2.2.2 Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jurnal siswa dan jurnal 

guru. Jurnal siswa memuat (1) pendapat siswa tentang pembelajaran membaca 

intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw yang 

telah diikuti, (2) ketertarikan siswa terhadap pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw, (3) pendapat siswa tentang buku biografi tokoh yang digunakan dalam 

pembelajaran, (4) kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa dalam memahami 

buku biografi tokoh yang disajikan dalam pembelajaran, (5) saran untuk 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh berikutnya. 
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Hasil jurnal siswa siklus I dan siklus II, tidak banyak berbeda. Mengenai 

pendapat siswa tentang pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw yang telah diikuti, pada siklus I 

dan siklus II, siswa menyatakan bahwa dengan metode jigsaw atau dengan cara 

berkelompok siswa merasa pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh 

menjadi labih mudah dimengerti. Selain itu, siswa juga dapat belajar bekerjasama 

dan saling menghargai pendapat dalam kelompok.  

Metode jigsaw yang digunakan dalam pembelajaran merupakan hal baru bagi 

siswa, sehingga pembelajaran tersebut juga menjadi sebuah pengalaman baru bagi 

siswa. Sama seperti jurnal siklus I, ketertarikan terhadap metode yang digunakan 

juga  diungkapkan oleh seluruh siswa kelas VII E. Siswa merasa tertarik karena 

dapat bekerja secara kelompok, pembelajaran menjadi lebih mudah, selama 

pembelajaran siswa tidak dituntut untuk terlalu serius sehingga siswa tidak cepat 

bosan, dan banyak hal yang dapat ditemukan dan diteladani dari buku biografi 

tokoh yang digunakan dalam pembelajaran. 

Seluruh siswa kelas VII E sependapat ketika berbicara mengenai ketertarikan 

terhadap pembelajaran, tetapi berbeda bila diminta berpendapat mengenai buku 

biografi tokoh yang disajikan. Sebagian besar siswa menyatakan buku biografi 

tokoh Laura Ingalls dan Oprah Winfrey  yang disajikan pada siklus I dan siklus II 

sangat menarik, ceritanya bagus, dan mudah dimengerti karena di dalamnya berisi 

berbagai pengetahuan baru, sejarah hidup tokoh, dan juga banyak hal yang dapat 

diteladani dari buku tersebut. Akan tetapi, selain menyatakan ketertarikan 

terhadap buku tersebut, beberapa siswa juga menyatakan beberapa bagian dari 
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buku tersebut kurang dapat dimengerti oleh siswa. Beberapa siswa juga 

menyatakan pada buku biografi tokoh Laura Ingalls ada beberapa bagian yang 

kurang dapat siswa pahami karena ejaan yang digunakan kurang sesuai dengan 

EYD. Peneliti menyadari hal tersebut, karena dalam sebuah buku yang kompleks 

isinya, hal tersebut mungkin saja terjadi. Peneliti juga menyadari bahwa 

kemampuan setiap siswa tidaklah sama.  

Sebagian besar siswa menanggapi pembelajaran membaca intensif buku 

biografi tokoh menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw yang telah 

diikuti dengan positif dan antusias, namun tidak menutup kemungkinan siswa 

juga mengalami kesulitan-kesulitan selama pembelajaran. Berdasarkan hasil 

jurnal siswa, kesulitan yang dikemukakan siswa lebih pada hal yang bersifat 

teoretis, yaitu kesulitan menemukan hal-hal yang bermanfaat. Siswa sudah 

mampu menemukan hal-hal yang berupa nasihat, petuah, ataupun beberapa 

pengetahuan baru, namun siswa masih kesulitan untuk mengambil inti sari dari 

nasihat maupun petuah dari tokoh di dalam buku biografi tokoh tersebut. 

Selain diminta memberikan tanggapan mengenai metode dan buku biografi 

tokoh yang digunakan, siswa juga diminta untuk memberikan saran untuk 

pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh berikutnya. Setiap siswa 

memberikan saran yang bebeda-beda. Berdasarkan hasil jurnal yang dapat peneliti 

simpulkan, terdapat tiga buah saran yang diungkapkan siswa. Saran pertama, 

adalah agar pembelajaran kooperatif metode jigsaw dapat diterapkan seterusnya 

karena mempermudah siswa dalam belajar, dan saran kedua, agar buku biografi 

tokoh yang digunakan adalah buku yang lebih tipis lagi dan ada kesimpulan di 
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bagian belakangnya. Saran-saran tersebut dapat peneliti terima, namun, saran 

yang kedua, tidak dapat peneliti penuhi, karena bila sudah terdapat kesimpulan di 

akhir buku, siswa tidak perlu membaca. Padahal aspek yang diajarkan peneliti 

adalah aspek membaca. 

Setelah semua pendapat dan tanggapan siswa terungkap dalam jurnal siswa, 

pendapat dan tanggapan guru dalam hal ini peneliti juga tertuang dalam jurnal 

yang dinamakan jurnal guru. Beberapa hal yang harus diungkapkan peneliti 

sebagai guru pengajar adalah (1) minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw, (2) respons siswa terhadap pembelajaran membaca intensif buku biografi 

tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw, (3) keaktifan siswa ketika 

mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh dengan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw, (4) tingkah laku siswa ketika bekerja 

dalam kelompok, dan (5) fenomena lain yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung yang juga perlu dijelaskan oleh peneliti sebagai guru pengajar. 

Minat siswa terhadap pembelajaran ditunjukkan oleh respons siswa terhadap 

penjelasan-penjelasan yang diberikan peneliti, siswa sangat antusias dan diliputi 

keingintahuan yang besar tentang pembelajaran yang akan diberikan pada siswa. 

Respons baik dari siswa tersebut juga ditunjukkan selama pembelajaran 

berlangsung. Siswa menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran yang diberikan 

peneliti, karena siswa merasa masih banyak yang perlu diperbaiki setelah 

memperoleh hasil tes siklus I. Selain itu, respons baik dari siswa tersebut juga 

ditunjukkan melalui keaktifan siswa selama pembelajaran. Siswa mulai aktif 
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bertanya dan menanyakan apa saja yang tidak dipahami baik pada awal 

pembelajaran maupun pada saat bekerja dalam kelompok. Siswa benar-benar 

berusaha untuk memperbaiki nilai yang telah diperoleh pada siklus I.  

     Pembelajaran kooperatif dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan 

kooperatif. Siswa yang belajar dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong 

dan atau dikehendaki untuk bekerjasama pada suatu tugas bersama, dan mereka 

harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas. Dalam penerapan 

pembelajaran kooperatif, dua atau lebih individu saling bergantung satu sama lain 

untuk mencapai satu penghargaan bersama. Mereka akan berbagi penghargaan 

tersebut bila mereka berhasil sebagai suatu kelompok (Ibrahim 2000:5-9). Begitu 

pula yang terjadi pada siswa saat menyusun laporan kelompok siklus II, siswa 

juga terlihat lebih aktif, lebih bersemangat bekerja dalam kelompok, dan antusias 

untuk berkompetisi dengan kelompok yang lain dan berusaha menjadi kelompok 

terbaik. Pada saat ditentukan kelompok yang menampilkan hasil terbaik dengan 

cara voting, siswa sangat gembira, terutama siswa-siswa yang menjadi kelompok 

terbaik. 

Terlebih lagi, fenomena-fenomena yang kurang baik yang ditemukan peneliti 

pada siklus I tidak muncul kembali pada siklus II. Hal tersebut berarti telah terjadi 

perubahan sikap dan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. 

4.2.2.3 Sosiometri 

Lembar isian sosiometri yang diberikan pada siswa berisi beberapa 

pertanyaan, yaitu (1) siswa yang paling aktif dan mudah bekerjasama dalam 

kelompok, (2) siswa yang pasif dan sulit bekerjasama dalam kelompok, (3) siswa 
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yang mendominasi anggota kelompok yang lain, (4) siswa yang paling diinginkan 

untuk dijadikan teman satu kelompok, (5) siswa yang paling tidak diiinginkan 

untuk dijadikan teman kelompok.  

Hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa pada kategori siswa yang paling 

aktif dan mudah bekerjasama dalam kelompok, kategori tiga besar siswa yang 

paling aktif pada siklus I dan siklus II berbeda-beda menurut pendapat siswa. 

Setiap siswa juga memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap teman 

sekelasnya. Begitu juga ketika siswa menentukan siswa yang pasif dan sulit 

bekerjasama dalam kelompok. Biasanya siswa terpilih dalam kategori ini karena 

siswa tersebut malas, semaunya sendiri, dan tidak mau ikut berpikir atau 

mengemukakan pendapat bersama anggota kelompok yang lain. Satu nama yang 

tetap bertahan dan dipilih sebagai siswa dalam kategori ini adalah Aji Setiawan.  

Kategori siswa berikutnya adalah siswa yang mendominasi anggota kelompok 

lainnya. Untuk kategori ini, setiap siswa juga memiliki penilaian yang berbeda-

beda. Biasanya siswa dipilih dalam kategori ini dengan alasan siswa tersebut 

selalu mengatur, seolah yang paling benar dan suka memaksakan pendapat serta 

kehendaknya pada teman-teman lain. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan alasan  

mengapa pembelajaran kooperatif dikembangkan. Hasil penelitian melalui metode 

meta-analisis yang dilakukan oleh Johnson dan Johnson (dalam Nurhadi dan 

Senduk 2003:62-63) menunjukkan adanya berbagai keunggulan pembelajaran 

kooperatif, diantaranya adalah memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial 

dan menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois dan egosentris. 

Begitu pula yang terjadi di kelas VII E, nama siswa yang banyak dipilih siswa 
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sebagai siswa yang paling mendominasi pada pembelajaran siklus I tidak lagi 

dipilih sebagai siswa yang paling mendominasi pada pembelajaran siklus II. Hal 

tersebut membuktikan bahwa dengan adanya pembelajaran berkelompok siswa 

tersebut telah berusaha untuk menyesuaikan diri agar dapat lebih diterima sebagai 

anggota kelompok dan tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. 

Kategori lain yang menjadi bahan pertimbangan ketika peneliti menentukan 

pembagian kelompok adalah kategori siswa yang paling diinginkan untuk 

dijadikan teman satu kelompok dan siswa yang paling tidak diiinginkan untuk 

dijadikan teman kelompok. Melalui pertanyaan ini, peneliti dapat mengetahui 

siswa yang paling disukai dan diinginkan untuk dijadikan teman kelompok berikut 

alasan yang meyertainya. Untuk kategori siswa yang paling diinginkan untuk 

dijadikan teman satu kelompok adalah nama-nama yang sama muncul pada siklus 

I dan siklus II, yang berbeda hanyalah urutan jumlah pemilihnya. Lima besar 

siswa yang paling diinginkan untuk dijadikan teman kelompok adalah Widi 

Hapsari, Willy Randyatma, Sabbihisma Debby, Rizki Kusumaning Rahayu, dan 

Sofiana Ratnasari. Siswa-siswa tersebut selalu dapat diterima oleh siapapun 

karena dapat bersosialisasi dengan baik. 

Kategori siswa yang terpilih sebagai siswa paling tidak diinginkan untuk 

dijadikan teman kelompok juga terdapat kesamaan antara siklus I dan siklus II. 

Meskipun beberapa nama digeser oleh nama yang berbeda, namun tiga besar 

siswa yang paling tidak diinginkan untuk dijadikan teman kelompok adalah Aji 

Setiawan, Bobby Candra, dan M. Noor Syahid. Sebagian besar siswa kelas VII E 
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memilih tiga siswa tersebut dengan alasan terlalu sering bergurau, tidak serius, 

malas, semaunya sendiri, dan terlalu banyak bercanda ketika berkelompok. 

Meskipun begitu, ketika telah dibagi dalam kelompok-kelompok, masing-

masing siswa dapat menerima teman-teman kelompoknya dan tetap bekerjasama 

satu sama lain. Bahkan ketika pembelajaran siklus II, masing-masing kelompok 

tidak lagi mementingkan siapa anggota kelompoknya, tetapi yang terpenting 

adalah bekerjasama dan berusaha agar dapat menjadi kelompok yang terbaik. 

Masing-masing siswa dapat menerima kelebihan dan kekurangan teman 

kelompoknya dan tetap bekerjasama untuk memberikan hasil yang terbaik dalam 

menyusun laporan kelompok. 

 Pada akhirnya, dua tujuan penting lainnya dari pembelajaran kooperatif dapat 

tercapai sekaligus, yaitu penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan 

keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif membantu siswa melakukan 

penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas 

sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan, dalam hal ini masing-masing 

siswa kelas VII E berusaha untuk dapat menerima siapapun anggota 

kelompoknya. Selain itu, pembelajaran kooperatif juga mengajarkan keterampilan 

kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini amat penting dimiliki dalam 

masyarakat dimana banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam 

organisasi yang saling bergantung satu sama lain dan di mana masyarakat hidup 

semakin beragam secara budaya (Ibrahim 2000:5-9). Melalui pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw, siswa kelas VII E dapat saling menghargai dan 

bekerjasama dengan siapa saja, baik itu dalam kelompok asal atau hometeams 
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maupun kelompok ahli atau expert groups. Sikap-sikap yang muncul karena 

egoisme dan individualisme, sedikit demi sedikit dapat ditinggalkan dan semua 

siswa belajar dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

4.2.2.4 Wawancara 

Sasaran wawancara adalah siswa yang mendapat nilai tertinggi, terendah, dan 

siswa yang nilainya turun setelah mendapat pembelajaran membaca intensif buku 

biografi tokoh dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

Pedoman wawancara yang digunakan adalah (1) minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, (2) ketertarikan siswa dengan metode yang digunakan dalam 

pembelajaran, (3) pendapat siswa tentang buku biografi tokoh yang disajikan, (4) 

kemudahan atau kesulitan yang dirasakan siswa selama mengikuti pembelajaran, 

(5) manfaat metode yang digunakan dalam pembelajaran bagi siswa, (6) kesan, 

pendapat, saran, dan harapan siswa tentang pembelajaran yang telah berlangsung 

dan untuk pembelajaran berikutnya. 

Siswa-siswa yang diwawancara pada siklus I adalah Willy Randyatma sebagai 

siswa dengan nilai tertinggi, Khabela Rama sebagai siswa dengan nilai terendah, 

dan Edo Himawan sebagai siswa yang mengalami penurunan nilai, sedangkan 

pada siklus II adalah Dwi Lestari sebagai siswa dengan nilai tertinggi, Aji 

Setiawan sebagai siswa dengan nilai terendah, dan Shafira Erviana sebagai siswa 

yang mengalami penurunan nilai. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat peneliti simpulkan pada dasarnya siswa 

memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Siswa juga merasa 
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lebih tertarik dengan metode yang digunakan karena sebelumnya siswa belum 

pernah mendapat pembelajaran dengan menggunakan metode jigsaw, selain itu 

siswa juga merasakan kemudahan setelah mendapat pembelajaran membaca 

intensif buku biografi tokoh menggunakan pembelajaran kooperatif metode 

jigsaw, meskipun ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan. Akan tetapi, 

siswa merasa mendapat pengalaman baru dengan diterapkannya pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw dalam pembelajaran membaca intensif buku biografi 

tokoh. Selain itu, dengan adanya pembelajaran berkelompok siswa merasa lebih 

mudah karena dapat saling bertukar pikiran dan berpikir bersama-sama dengan 

siswa yang lain. 

Pendapat siswa mengenai buku biografi tokoh yang digunakan dalam 

pembelajaran juga hampir senada, yaitu menarik dan bagus isinya. Buku biografi 

tokoh yang diberikan berisi cerita tentang kehidupan tokoh yang menarik. Hanya 

saja beberapa siswa menyatakan buku yang digunakan terlalu tebal dan meminta 

buku yang sudah diberi kesimpulan di bagian belakangnya. Selain itu, ada juga 

siswa yang menyatakan ada beberapa bagian dari buku biografi tokoh yang 

digunakan kurang dapat dimengerti. Meskipun begitu, siswa merasa pembelajaran 

membaca intensif buku biografi tokoh dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw sangat bermanfaat bagi siswa. Siswa dapat mengetahui 

tentang tokoh-tokoh terkenal dan perjalanan hidupnya, juga dapat meneladani hal-

hal yang bermanfaat dari tokoh, seperti motivasi atau petuah-petuah yang 

mengantarkan tokoh tersebut ke gerbang kesuksesan.  
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4.2.3 Siklus I 

Pembelajaran siklus I secara keseluruhan dapat dikatakan telah berhasil 

membantu siswa dalam memahami buku biografi tokoh. Hasil tes dengan nilai 

rata-rata klasikal 78,54 telah mengalami peningkatan sebesar 27,23% dari hasil 

pratindakan dan berada pada kategori amat baik. Meskipun demikian, masih ada 

beberapa siswa yang mendapat nilai di bawah 60.  

Berdasarkan hasil observasi, jurnal, dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

siswa-siswa tersebut mengalami kesulitan dalam hal penyesuaian diri dengan 

metode yang diterapkan. Peneliti sangat menyadari hal tersebut karena 

menerapkan pembelajaran kooperatif metode jigsaw dalam pembelajaran 

membaca intrensif buku biografi tokoh merupakan hal baru bagi siswa.  

Pada saat pembelajaran sikus I, peneliti menemukan seorang siswa yang 

benar-benar mengalami kesulitan, yaitu Khabela Rama. Khabela memang 

mengalami banyak kesulitan pada saat pembelajaran siklus I dan hal tersebut 

sangat berpengaruh terhadap hasil yang Khabela peroleh. Pada saat diwawancara, 

Khabela juga mengalami kesulitan pada saat menjawab pertanyaan dari peneliti. 

Sementara itu, siswa-siswa yang lain hanya mengalami kesulitan dalam hal 

teoretis yaitu menemukan bagian-bagian dari buku biografi tokoh. Peneliti 

kemudian mencoba berkonsultasi dengan guru mata pelajaran yang sekaligus 

sebagai wali kelas. Beliau menyatakan bahwa Khabela memang agak kesulitan 

menerima pelajaran sehari-harinya. Dengan demikian, peneliti merasa perlu lebih 

memperhatikan Khabela pada pembelajaran siklus berikutnya. 
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Selain itu, setelah mendapat pembelajaran kooperatif metode jigsaw, siswa 

juga menyatakan menemukan kemudahan dalam memahami buku biografi tokoh 

dan dalam kelompok siswa dapat saling bertukar pendapat sehingga dapat 

menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Siswa juga merasa buku biografi tokoh 

yang digunakan sangat menarik, meskipun ada beberapa siswa yang menyatakan 

buku biografi tersebut terlalu tebal dan beberapa bagiannya kurang dapat 

dimengerti. Siswa memberikan saran agar bukunya diberi kesimpulan agar lebih 

mudah, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh peneliti. 

Siswa juga merasa lebih tertarik untuk membaca karena dengan membaca 

banyak pengetahuan baru yang diperoleh siswa. Siswa juga sekaligus dapat 

belajar bekerjasama dalam kelompok dan menghargai pendapat orang lain. 

Dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw, siswa dapat mempelajari banyak 

hal tentang kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama dalam satu kelompok. 

Siswa berusaha untuk meredam sifat-sifat egois dan invidual untuk dapat diterima 

dalam kelompok dan mencapai tujuan yang diharapkan.     

 

4.2.4 Siklus II 

Pengalaman yang diperoleh siswa pada saat pembelajaran siklus I mendorong 

siswa untuk lebih bersemangat mengikuti pembelajaran siklus II. Keinginan siswa 

untuk memperbaiki nilai, baik secara individu maupun kelompok memberi 

motivasi tersendiri bagi siswa, siswa jadi lebih bersemangat dan lebih 

memperhatikan selama mengikuti pembelajaran. Semangat siswa lebih terlihat 

pada saat pembelajaran kelompok siklus II, di mana siswa secara berkelompok 
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diminta untuk menyusun laporan kelompok dalam bentuk majalah dinding 

sederhana dan kreatif. Siswa menjadi sangat antusias. 

Buku biografi tokoh yang disajikan pada pembelajaran siklus II juga berbeda 

dengan buku yang disajikan pada saat pembelajaran siklus  I. Siswa mengaku 

buku biografi tokoh yang disajikan lebih menarik dan siswa merasa lebih banyak 

memperoleh manfaat setelah mengikuti pembelajaran membaca intensif buku 

biografi tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

Pembelajaran kooperatif metode jigsaw selain dapat memudahkan siswa untuk 

memahami buku biografi tokoh, siswa juga dapat belajar bekerjasama dengan 

siswa lain, dapat bertukar pikiran, dan saling menghargai pendapat sesama teman.   

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tiga tujuan 

dari model pembelajaran kooperatif dapat tercapai. Tujuan yang pertama yaitu 

hasil pembelajaran akademik. Kinerja siswa dalam tugas akademik yang diberikan 

meningkat dan siswa juga menyatakan bahwa siswa merasa terbantu untuk 

memahami buku biografi tokoh yang diberikan. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan hasil tes yang telah diperoleh siswa, dari awal pembelajaran hingga 

berakhirnya siklus II, secara klasikal siswa kelas VII E mengalami peningkatan. 

Tujuan yang kedua yaitu penerimaan terhadap keragaman. Ketika bekerja dalam 

kelompok, siswa dapat menerima anggota kelompoknya masing-masing dan dapat 

bekerjasama untuk menyelaesaikan tugas bersama. Tujuan yang terakhir adalah 

pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran 

kooperatif adalah untuk mengajarkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi. 

Keterampilan ini amat penting dimiliki dalam masyarakat di mana banyak kerja 
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orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung 

satu sama lain dan di mana masyarakat hidup semakin beragam secara budaya 

(Ibrahim 2000:5-9). 

Melalui pembelajaran kooperatif metode jigsaw, siswa kelas VII E dapat 

saling menghargai dan bekerjasama dengan siapa saja, baik itu dalam kelompok 

asal atau hometeams maupun kelompok ahli atau expert groups. Sikap-sikap yang 

muncul karena egoisme dan individualisme, sedikit demi sedikit dapat 

ditinggalkan dan semua siswa belajar dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

 

4.2.5 Pengakuan dan Perkembangan Kelompok Jigsaw 

Hal penting terakhir untuk pembelajaran kooperatif adalah pengakuan 

terhadap upaya dan hasil belajar siswa (Ibrahim dkk 2000:60). Pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw mempunyai cara yang unik untuk memberikan 

pengakuan terhadap hasil kerja kelompok, yaitu dengan pengumuman tempel 

kelas. Bentuk pengakuan tersebut sekaligus dapat memotivasi siswa untuk lebih 

meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran selanjutnya.  

Pengakuan diberikan dengan cara memberi gelar atau predikat kepada tiap-

tiap kelompok berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Predikat yang diberikan 

adalah Tim Super bagi kelompok yang memiliki rata-rata skor di atas 25, Tim 

Hebat bagi kelompok yang memiliki rata-rata skor antara 20-24, Tim Baik bagi 

kelompok yang memiliki rata-rata skor antara 15-19, dan Tim Biasa bagi tim yang 

memiliki rata-rata skor di bawah 15 (Ibrahim dkk 2000:62). Berikut ini adalah 
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rekapitulasi jumlah kelompok dan predikat yang berhasil diperoleh setelah 

mengikuti pembelajaran membaca intensif buku biografi tokoh menggunakan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw siklus I dan siklus II. 

Tabel 23. Tabel Predikat Kelompok Siklus I dan Siklus II 
 

Jumlah Kelompok No. Predikat Rata-rata 
Skor Siklus I Siklus II 

1 Tim Super ≥ 25 5 1 
2 Tim Hebat 20-24 1 1 
3 Tim Baik 15-19 3 1 
4 Tim Biasa < 15 1 7 

  
Berdasarkan tabel 23 di atas, dapat diketahui bahwa pada pembelajaran siklus 

I tiga kelompok berhasil mendapat predikat sebagai Tim Baik. Dua kelompok 

lainnya masing-masing sebagai kelompok dengan predikat Tim Hebat dan Tim 

Biasa. Jumlah kelompok yang berhasil meraih predikat sebagai Tim Super lebih 

banyak dari siklus II, yaitu sebanyak 5 kelompok, sedangkan pada siklus II hanya 

satu kelompok. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar siswa telah mendapat 

nilai tinggi pada akhir pembelajaran siklus I yang kemudian dijadikan sebagai 

nilai dasar pada pembelajaran siklus II. Pada akhir pembelajaran siklus II, siswa 

juga mendapat nilai tinggi, akan tetapi bila diselisihkan dengan nilai dasar, 

selisihnya tidak sebesar selisih pada pembelajaran siklus I, yang nilai dasarnya 

diambil dari nilai pratindakan yang sebagian besar masih rendah. Sehingga skor 

perkembangan yang diperoleh siswa pada siklus II kecil. Skor perkembangan 

itulah yang disumbangkan pada kelompok dan selanjutnya dijadikan dasar untuk 

menentukan predikat kelompok. Di bawah ini adalah rincian perkembangan rata-

rata skor yang dimiliki tiap-tiap kelompok dan predikat yang berhasil diraih pada 

akhir pembelajaran siklus I dan siklus II. 
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Tabel 24. Tabel Perkembangan Predikat Kelompok 

No. Kelompok Rata-rata 
Siklus I Predikat Rata-rata 

Siklus II Predikat 

1 I 44,1 Tim Super 21,9 Tim Hebat 
2 II 15,8 Tim Baik 7,5 Tim Biasa 
3 III 3,3 Tim Biasa 5,8 Tim Biasa 
4 IV 48,8 Tim Super 16,65 Tim Baik 
5 V 34,1 Tim Super 9,1 Tim Biasa 
6 VI 19,1 Tim Baik 2,5 Tim Biasa 
7 VII 18,3 Tim Baik 0,025 Tim Biasa 
8 VIII 31,6 Tim Super 7,5 Tim Biasa 
9 IX 20,8 Tim Hebat 0,8 Tim Biasa 
10 X 39,2 Tim Super 27,5 Tim Super 

 
Tabel 24 menunjukkan bahwa tiap kelompok memiliki perkembangan yang 

berbeda-beda. Satu-satunya kelompok yang berhasil mempertahankan predikat 

sebagai Tim Super adalah kelompok X, meskipun rata-rata skor yang dimiliki 

mengalami penurunan dari 39,2 menjadi 27,5. Kelompok III juga tetap bertahan 

dengan predikat Tim Biasa, meskipun rata-rata skor yang diperoleh mengalami 

peningkatan dari 3,3 menjadi 5,8. Dalam tabel 24 juga dapat diketahui bahwa 

terdapat dua kelompok yang mengalami penurunan sangat drastis, yaitu kelompok 

VII dan kelompok IX. Kelompok I menjadi satu-satunya Tim Hebat pada akhir 

siklus II dengan rata-rata skor 21,9. Begitu pula dengan kelompok IV yang 

awalnya berpredikat Tim Super, menjadi Tim Baik satu-satunya pada siklus II. 

Penurunan hasil dan predikat yang diraih bukan disebabkan oleh rendahnya 

nilai yang diperoleh siswa pada saat pembelajaran siklus II. Hal tersebut 

disebabkan oleh skor dasar yang dimiliki siswa pada pembelajaran siklus II sudah 

tinggi, jadi meskipun mengalami peningkatan nilai, peningkatan tersebut tidak 

dapat setinggi pada pembelajaran siklus I yang menggunakan nilai pratindakan 

yang sebagian besar masih rendah sebagai nilai dasar. 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

      Berdasarkan hasil tes dan nontes yang diperoleh, pada bab ini dikemukakan 

simpulan yang dapat ditarik dan diberikan beberapa saran sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

      Berikut adalah beberapa simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil yang 

telah diperoleh. 

5.1.1 Setelah dilakukan penelitian dalam dua siklus, dihasilkan simpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw dapat meningkatkan keterampilan 

membaca intensif buku biografi tokoh siswa. Melalui tes awal diperoleh 

hasil rata-rata klasikal adalah 51,31 dan berada pada kategori kurang. 

Kemudian dilaksanakan tes siklus I dan diperoleh nilai rata-rata hasil tes 

siswa kelas VII E secara klasikal adalah 78,54 dengan kategori baik. Nilai 

rata-rata tersebut mengalami peningkatan sebesar 27,23% dari hasil 

pratindakan dan berada pada kategori amat baik. Meskipun hasil tersebut 

sudah cukup memuaskan, namun peneliti masih melaksanakan pembelajaran 

dan tes siklus II hingga diperoleh hasil rata-rata klasikal untuk tes siklus II 

yaitu 90,08 dan berada pada kategori sangat baik, dengan peningkatan 

sebesar 11,54% dari hasil tes siklus I dan peningkatan tersebut berada pada 

kategori cukup.  

5.1.2 Setelah mendapat pembelajaran kooperatif metode jigsaw, siswa kelas VII E 

mengalami beberapa perubahan sikap. Pengalaman yang diperoleh siswa 
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pada saat mengikuti pembelajaran siklus I menjadi pendorong bagi siswa 

untuk lebih memperhatikan penjelasan guru, lebih aktif bertanya, dan lebih 

tertarik pada pembelajaran. Dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw, 

siswa menjadi lebih mudah bersosialisasi. Siswa-siswa yang awalnya 

memiliki sifat egois, mementingkan diri sendiri, atau merasa lebih pandai 

dari yang lain, dapat memperbaiki diri dan lebih menghargai sesama. 

 

5.2 Saran   

      Saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut. 

5.2.1 Guru sebaiknya tetap mengajarkan kompetensi dasar membaca intensif buku 

biografi tokoh pada siswa. Siswa dapat menambah pengetahuan sekaligus 

mengambil hal positif dari sifat-sifat, hobi tokoh yang menunjang 

keberhasilan, dan perjuangan hidup tokoh untuk meraih kesuksesan, 

sehingga siswa dapat termotivasi dan lebih rajin belajar agar dapat berhasil. 

5.2.2 Guru sebaiknya dapat terus mengembangkan dan menerapkan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw terutama untuk pembelajaran membaca intensif 

buku biografi tokoh. Karena berdasarkan hasil penelitian, siswa merasa lebih 

mudah dalam memahami buku biografi tokoh, sekaligus siswa dapat belajar 

melakukan penyesuaian diri dalam kelompok.  

5.2.3 Bagi para praktisi atau peneliti lain di bidang pendidikan dapat melakukan 

penelitian serupa dengan model pembelajaran dan metode yang berbeda 

sehingga diperoleh berbagai alternatif model pembelajaran membaca 

intensif buku biografi tokoh. 
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