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ABSTRAK 

 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 

research) yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran kooperati tipe Jigsaw pada Bentuk Pangkat dan 

Akar di kelas X-A SMA Sultan Iskandar Muda T.A. 2012/2013. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Sultan Iskandar Muda yang 

terdiri dari 4 kelas paralel. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-A 

SMA Sultan Iskandar Muda yang berjumlah 34 orang. Objek dalam penelitian ini 

adalah aktivitas belajar matematika siswa dalam pembelajaran kooperatif  tipe 

Jigsaw pada Bentuk Pangkat dan Akar. 

Sebelum dilakukan tindakan, diberikan tes awal untuk mengetahui 

kemampuan awal dan penentuan kelompok siswa berdasarkan tingkat 

kemampuan. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data adalah tes dan 

lembar observasi. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa, dan 

lembar observasi digunakan untuk melihat aktivitas belajar siswa. Tes tersebut 

diberikan pada setiap akhir siklus.  

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Pada setiap siklus diterapkan 

model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Berdasarkan refleksi siklus I, diambil 

langkah-langkah perbaikan proses pembelajaran dan dilakukan pada siklus II. 

Berdasarkan hasil analisis observasi aktivitas belajar siswa, pada siklus I diperoleh 

rata-rata persentase aktivitas belajar siswa sebesar 57,35% (kategori kurang aktif), 

sedangkan pada siklus II sebesar 72,54% (kategori aktif). Terjadi peningkatan 

persentase aktivitas belajar siswa sebesar 15,19%. Hasil analisis tes hasil belajar 

diperoleh rata-rata tes hasil belajar I sebesar 57,56% (kategori rendah), sedangkan 

rata-rata tes hasil belajar II sebesar 73,12% (kategori sedang). Terjadi peningkatan 

rata-rata tes hasil belajar sebesar 15,56%. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada Bentuk Pangkat dan Akar di kelas X SMA Sultan 

Iskandar Muda T.A. 2012/2013. 

 

 


