
 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat  diisimpulkan 

sebagai berikut: 

1.  Pengujian hipotesis 1 menyimpulkan bahwa adanya perbedaan hasil belajar 

ekonomi antara proses pembelajaran yang diberi perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran STAD yang dilihat dari tingkat 

kemampuan awal tinggi, sedang, rendah pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar.  

2. Hipotesis 2 menyatakan ada perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

diberi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa memperhatikan 

tingkat kemampuan awal siswa pada kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.  

3. Adanya perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang berkemampuan 

awal tinggi, sedang dan rendah tanpa mempertimbangkan model pembelajaran 

yang digunakan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.  

4. Hipotesis 4 menyimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara model 

pembelajaran Jigsaw dan model pembelajaran STAD yang digunakan dengan 
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tingkat kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.  

5.  Simpulan hipotesis 5 adalah ada perbedaan efektifitas antara model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan tipe STAD dalam pembelajaran 

ekonomi pada kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dimana model 

pembelajaran Jigsaw lebih efektif bila dibandingkan dengan model 

pembelajaran STAD. Hal ini dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai 

perhitungan efektivitas pada kelas eksperimen lebih dari 1. 

 

5.2  Saran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut. 

1.   Diharapkan kepada guru agar dapat menggunakan model pembelajaran yang 

tepat, agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 

2.   Sebaiknya guru dalam praktiknya dapat lebih memahami dan 

mengaplikasikan setiap model-model pembelajaran dengan baik. 

3. Tidak hanya sekedar teori, dalam praktiknya diharapkan guru setiap 

melaksanakan proses pembelajaran terlebih dahulu melihat kemampuan awal 

siswa, agar bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan kemampuan awal 

siswa. 

4. Sebaiknya guru lebih peka dalam berinteraksi dengan siswa, sehingga guru 

dapat mengetahui siswa mana yang interaksinya belum terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. 
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5. Guru sebaiknya dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Jigsaw karena terbukti lebih efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


