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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

         Berdasarkan hasil pembahasan analisis data yang telah dibahas pada bab IV 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan 

antara implementasi model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media 

video dan gambar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 

dan siswa kelas 4 SDN Randuacir 01 Gugus Ahmad Yani. Dari hasil uji t-tes 

menunjukkan nilai t adalah 2,228 dengan probabilitas signifikasi 0,030 < 0,05. 

Maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan untuk 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

berbantuan media video dan gambar. Nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 

81,33 dan nilai rata-rata kelas kontrol 75,83 dengan selisih nilai 5,50. Dengan 

demikian model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media video 

lebih berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN 

Kumpulrejo 02  dibandingkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Randuacir 01 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media 

gambar. 

5.2 Saran 

1. Bagi Siswa 

Agar lebih meningkatkan hasil belajar yang telah diperoleh melalui 

penelitian ini, disarankan juga bagi siswa supaya dapat meningkatkan hasil 

belajar materi pelajaran yang lain. Kemudian, bagi siswa yang memiliki 

kemampuan akademis lebih agar dapat berbagi pengetahuan dengan 

rekannya yang lain dalam hal kerja kelompok. 

2. Bagi Guru 

Agar lebih jelih untuk memilih model pembelajaran yang digunakan dalam 

mengajar, perlu diketahui bahwa tidak ada model pembelajaran yang tepat 

dan cocok untuk siswa. Oleh karena itu, guru harus pintar dalam 

menerapkan model pembelajaran yang tepat bagi siswanya. Selain itu, 

guru disarankan agar lebih meningkatkan kemampuannya dalam hal 
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penggunaan media sebagai alat bantu mengajar, terutama dalam 

menggunakan peralatan seperti LCD dan Laptop. 

3. Bagi Sekolah 

Kepala sekolah sebagai orang yang mempunyai kedudukan tertinggi di SD 

setidaknya dapat mengarahkan guru untuk menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif jigsaw merupalan salah satu model 

pembelajaran yang inovatif karena di dalam prosesnya, siswa dituntut 

untuk aktif dan saling  bekerja sama dengan rekan dalam kelompoknya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang sama dengan 

subyek dan obyek yang berbeda dengan demikian akan menemukan 

penemuan baru yang berhubungan dengan model pembelajaran kooperatif  

tipe jigsaw. 

 


