
BAB V 
PENUTUP 

  
5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1) Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam menyelesaikan soal, kerjasama, keaktifan siswa dan minat siswa terhadap 
pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran matematika dengan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sangat bermanfaat untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa meningkatkan hasil belajar IPA materi Sifat dan perubahan wujud 
benda pada siswa kelas IV SDN Sukoharjo . 

2) Kerjasama dan aktivitas siswa sudah sangat baik. 
a. Pada siklus 1: kerjasama siswa dalam kelompoknya termasuk kategori baik, 

karena 4 siswa termasuk kategori sedang dan 13 siswa termasuk kategori baik 
dan 2 siswa termasuk kategori baik sekali, serta tidak ada siswa yang termasuk 
dalam kategori cukup dan kurang.  
Pada siklus 2 kerjasama siswa dalam kelompoknya termasuk kategori baik sekali, 
karena 16 siswa termasuk kategori baik dan 3 siswa termasuk kategori baik sekali, 
serta tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori cukup dan kurang. 

b. Pada siklus 1 aktivitas siswa dalam berdiskusi 
Semua siswa hadir, siswa yang berinteraksi satu sama lain, berani berkomunikasi 
dengan guru dan melakukan refleksi belum optimal dengan rata-rata skor 
penilaiannya 57,89% tergolong cukup. 
Pada siklus 2 aktivitas siswa dalam pemecahan masalah: 
Siswa yang berinteraksi satu sama lain, berani berkomunikasi dengan guru dan 
melakukan refleksi sudah baik dan semua siswa sudah hadir. Rata-rata skor 
penilaiannya 73,68% tergolong baik. 
Guru juga sudah dapat menjalankan kelima tahap dalam pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw dengan sangat baik.  

3) Pada siklus 1 pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw oleh guru: 

43 



44 
 

Guru masih kurang baik dalam memotivasi siswa untuk menelaah soal dan 
memecahkan masalah, guru sudah cukup baik dalam membimbing siswa untuk 
bekerjasama dalam kelompoknya, skor penilaian 68,75% tergolong pembelajaran 
sedang, tapi masih dibiutuhkan siklus II untuk lebih meningkatkan aktivitas guru 
dalam pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

4) Pada siklus II pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw oleh guru. 
Guru sudah cukup baik dalam memunculkan masalah matematika dalam 
pembelajaran, guru sudah sangat baik dalam membimbing siswa untuk bekerjasa 
sama dalam kelompoknya, skor penilaian 80% tergolong pembelajaran baik. 

5) Setelah dilaksanakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan sifat 
dan perubahan wujud benda siswa SDN Sukoharjo melalui dua tahap didapat hasil 
yaitu pada siklus 1 didapat nilai rata-rata adalah 72,21 dengan ketuntasan belajar 
klasikal 78,94%, dan pada siklus II didapat rata-rata 81,94 dengan ketuntasan belajar 
klasikal 89,49%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil 
belajar siswa SDN Sukoharjo Semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 dengan 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 
 

5.2 Saran 
Saran yang dapat peneliti ajukan sehubungan dengan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 
1) Memperhatikan kelebihan dari pembelajaran kooperatif tipe jigsaw maka dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar. 

2) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa hendaknya guru menggunakan proses 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sesuai dengan materi pelajaran. 

3) Guru hendaknya selalu memotivasi siswa untuk lebih meningkatkan hasil 
belajarnya. 

 
 
 
 




