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BAB V 
PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw lebih efektif digunakan dibandingkan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 7 
Salatiga.  Hasil belajar matematika siswa pada kelompok eksperimen sebelum 
diadakan pembelajaran memperoleh nilai rata-rata sebesar 56,15 kemudian 
setelah diadakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw memperoleh nilai rata-rata sebesar 85,19. Sedangkan 
hasil belajar matematika siswa pada kelompok kontrol sebelum diadakan 
pembelajaran memperoleh nilai rata-rata sebesar 55,19 kemudian setelah 
diadakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD memperoleh nilai rata-rata sebesar 74,81. Hasil ini menunjukkan 
bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif digunakan 
daripada model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap  hasil belajar 
matematika siswa, untuk memperkuat keefektifan model yang digunakan 
pada kelompok eksperimen ditunjukkan pada hasil uji normalitas gain bahwa 
kelompok eksperimen memiliki rata-rata n-gain 0,67 atau efektif dengan 
kategori sedang. 

 
B. SARAN 

1. Implikasi Terapan 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif daripada model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD terhadap hasi belajar matematika siswa, maka 
penelitian ini memberi masukan bagi: 
a. Kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah diharapkan untuk lebih 

meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran matematika di sekolah 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang 
ditentukan dalam standar kurikulum, agar siswa dapat memperoleh 
nilai hasil belajar yang lebih baik.  

b. Guru mata pelajaran diharapkan untuk dapat menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran matematika, 
sehingga siswa dapat nilai hasil belajar yang lebih baik. 

c. Siswa diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw dapat terlibat lebih aktif dalam proses 
pembelajaran. 
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2. Implikasi Lanjutan 
Penelitian ini hanya memberikan dampak positif pada hasil belajar 

matematika yang diukur pada siswa sekolah menengah pertama, karena 
itu disarankan ada penelitian lanjutan tentang model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.  


