
 

V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan: 

1. Ada interaksi antara pembelajaran kooperatif dengan motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Prestasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw lebih tinggi daripada prestasi siswa yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.Nilai rata-rata prestasi belajar siswa 

yang dibelajarkan dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yaitu 

84,29 lebih tinggi daripada nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang 

dibelajarkan melalui pembelajaran tipe STAD yaitu sebesar 80,00.  

3. Prestasi belajar memiliki motivasi belajar tinggi yang dibelajarkan 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih tinggi daripada 

prestasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. Nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi 

tinggi dan dibelajarkan dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

sebesar 87,143, lebih tinggi daripada nilai rata-rata prestasi belajar siswa 

yang memiliki motivasi tinggi dan dibelajarkan dengan pembelajaran tipe 

STAD yaitu78,571 

4. Prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah dan 

dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD sama dengan 



  

 

152 

prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah dan 

dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil simpulan penelitian, implikasi dari hasil penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritik 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan STAD adalah pembelajaran 

kooperatif yang sangat tepat digunakan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa.  Hal ini memiliki konsekuensi bahwa pengembangan teori 

pembelajaran kooperatif Jigsaw dan tipe STAD harus digunakan dalam 

pengembangan pendidikan, dan lebih spesifik lagi pada ranah teknologi 

pendidikan, khususnya pada desain pembelajaran.  Proses penyusunan 

desain pembelajaran harus mengacu pada tolok ukur prinsip dasar desain 

pembelajaran yang baik. Tolok ukur tersebut adalah didasarkan pada teori 

desain pembelajaran yang mampu meningkatkan prestasi belajar siswa.  

2. Secara Praktis 

Pertama, prestasi belajar siswa  dapat diraih dengan penerapan 

menerapkan  model pembelajaran kooperatif Jigsaw.  Hal ini disebabkan 

model pembelajaran Jigsaw lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini berimplikasi pada 

penguasaan teknik pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw yang lebih aplikatif harus dimiliki dan dikuasi oleh guru dan 

siswa.   
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Secara praktis hal-hal yang harus dilakukan oleh guru dalam penerapan 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

(1) Penguasaan cara penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.  

Model pembelajaran kooperatif ini merupakan inovasi baru dalam 

model pembelajaran di Indonesia.  Konsekeunsinya, guru harus 

menguasai model pembelajaran tersebut dengan baik.   

(2) Kemampuan lain yang harus dimiliki oleh guru adalah harus mampu 

melatih siswa untuk berkomunikasi dengan baik.  Hal ini penting, 

karena pembelajaran kooperatif menitikberatkan pada diskusi 

kelompok/kelas. Untuk itu, kemampuan berkomunikasi siswa adalah 

faktor yang sangat menentukan lancarnya proses pembelajaran.  

Selain itu, guru juga harus mulai mengurangi perannya dalam 

aktivitas belajar mengajar.  Peran guru hanya guru hanya sebagai 

fasilitator dan dinamisator.   

 

Usaha meningkatkan prestasi belajar tidak hanya pada penerapan 

pembelajaran kooperatif, namun juga harus memperhatikan motivasi 

siswa.  Hasil analisis membuktikan bahwa interaksi motivasi belajar dan 

pembelajaran kooperatif  menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan hanya dengan hanya menggunakan pembelajaran 

kooperatif saja.  Untuk itu, langkah awal yang harus dilakukan oleh guru 

sebelum melakukan pembelajaran adalah melaksanakan tes motivasi.   
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Tujuan tes awal motivasi ini adalah agar sejak awal dapat teridenfikasi 

tingkat motivasi siswa, sehingga diperoleh data awal yang menjadi tolok 

dalam penerapan model pembelajaran.  

 

5.3 Saran 

 

1) Bagi siswa, perlu adanya peningkatan peran aktif dan kreatif dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Peningkatan peran aktif dan kreatif dapat 

dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada seluruh siswa 

dapat setiap kegiatan belajar mengajar untuk berperan melalui 

pemberian kesempatan secara bergantian pada siswa. Hal ini penting 

bagi siswa, karenan aktivitas dan kreativitas siswa sangat 

menentukan keberhasilan pembelajran kooperatif. Selain itu, siswa 

juga dituntut menggunakan peran aktif dan kreatifitasnya dalam 

rangka  pengembangan kemampuan mengemukakan pendapat, 

memberikan ide, meningkatkan kesadaran, toleransi terhadap 

perbedaan pendapat, memiliki tanggung jawab pada tugas, dan 

memiliki jiwa kepemimpinan.  

 

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak diskusi 

pada di setiap pembelajaran. Hal ini akan mendorong siswa untuk 

terbiasa mengemukakan pendapat. 
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2) Bagi guru,  pertama model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih 

efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk itu, guru 

terus berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang 

pembelajaran kooperatif tersebut, sehingga penerapannya dalam 

lebih efektif.  Peingkatan pengetahuan dan kemampuan dalam 

dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan penerapan pembelajaran 

kooperatif, seminar-seminar, atau dengan memperbanyak referensi 

tetang pembelajaran kooperatif sebagai bahan rujukan dalam 

penerapan. 

 

Selanjutnya guru harus memperhatikan motivasi belajar. Hal ini 

penting karena prestasi belajar siswa yang memiliki tinggi dan 

dibelajarkan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar siswa 

yang dibelajarkan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Untuk guru, harus senantiasa memberikan motivasi khususnya pada 

awal proses pembelajaran. Selain itu, bentuk penghargaan yang 

diberikan harus senantiasa ditingkatkan, sehingga akan akan 

menambah motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran kooperatif.  

 

Gurupun dapat memberikan pengayaan bagi siswa yang berprestasi 

serta bermotivasi tinggi serta memberikan remedial bagi siswa yang 

berpestasi dan bermotivasi rendah.     
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3) Bagi Sekolah,  tahapan serta prinsip pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan STAD secara umum masih kurang dipahami guru, 

sehingga perlu adanya sosialisasi melalui berbagai pelatihan-

pelatihan yang ditujukan untuk guru.       


