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ABSTRAK 

 

Ika Novianty Brahmana. NIM 308131052. Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Materi Perairan Darat Kelas X SMA Negeri 2 Binjai 

Tahun Ajaran 2011/2012. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan Tahun 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

materi perairan darat di kelas X – 8 SMA Negeri 2 Binjai   T. A 2011/ 2012; (2) 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi perairan darat di kelas X – 8 SMA Negeri 2 Binjai   T. A 

2011/ 2012 ; (3) terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas belajar siswa 

dengan hasil belajar siswa pada materi perairan darat di kelas X – 8 SMA Negeri 2 

Binjai   T. A 2011/ 2012. 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam 2 siklus.  Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X – 8 

yang berjumlah 48 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi dan teknik komunikasi tidak langsung dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis kuantitatif.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aktivitas belajar siswa dengan  

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi perairan darat 

kelas X SMA Negeri 2 Binjai meningkat dari siklus I 41,54% menjadi 50,91% pada 

siklus II dengan peningkatan aktivitas belajar 9,37%; (2) hasil belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi perairan darat 

kelas X SMA Negeri 2 Binjai meningkat dari siklus I 64,58% menjadi 89,58% pada 

siklus II dengan peningkatan aktivitas belajar 25%; (3) Terdapat hubungan yang 

signifikan antara aktivitas belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada materi 

perairan darat di kelas X – 8 SMA Negeri 2 Binjai  pada siklus I hasil perhitungan 

Fhitung  > Ftabel adalah (30,94 >4,05) dan pada siklus II hasil perhitungan Fhitung  > Ftabel 

adalah (23,43 >4,05). 

 

 

 


