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V.  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw pada  mata pelajaran fisika di kelas IX.6 dan IX.7 Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Talangpadang telah mencapai indikator 

keberhasilan 4,88 dengan kriteria sangat baik. Pada siklus kedua 

merupakan perbaikan dari rencana pelaksanaan pembelajaran siklus 

pertama dengan pemberian ruang untuk diskusi silang melalui kelompok 

besar yang dibimbing oleh guru, sehingga kualitas rencana pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus kedua dan ketiga mengalami peningkatan. 

2. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw pada  mata pelajaran fisika di kelas IX.6 dan IX.7 Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Talangpadang dapat meningkatkan aktivitas 

guru dalam melakukan proses pembelajaran telah mencapai indikator 

keberhasilan penelitian yaitu 95,56 (kriteria sangat tinggi) dan aktivitas 

belajar siswa berupa mengemukakan pendapat, bertanya, bekerja sama 

dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok, dan bertukar 

informasi telah mencapai indikator keberhasilan penelitian  berturut-turut 

yaitu 78,13 dan 75,00 dengan kriteria tinggi.
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3. Sistem evaluasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran fisika di kelas IX.6 dan IX.7 

menggunakan 10 soal essay dengan validitas tes 0,87 kriteria (sangat 

tinggi) dan reliabilitas 0,93 kriteria (tinggi)

 4. Prestasi belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw pada mata pelajaran fisika kelas IX.6 dan IX.7 mengalami 

peningkatan persentase jumlah siswa tuntas belajar dari siklus pertama 

sampai siklus kedua masing-masing sebesar 15,6% dan 14,29 % dan siklus 

kedua sampai siklus ketiga masing-masing sebesar 9,38 % dan 7,15%.

5.2  Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penelitian ini mempunyai saran-saran sebagai 

berikut:

1. Saran bagi siswa yaitu siswa sebaiknya terlibat aktif dalam aktivitas model 

pembelajaran kooperatif  tipe Jigsaw dan melakukan pendalaman dan 

pengulangan materi dari berbagai sunber belajar.

2. Saran bagi guru yaitu guru sebaiknya menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan prestasi dan aktivitas belajar 

siswa.

3. Saran bagi sekolah yaitu sekolah sebaiknya mendukung dan memfasilitasi 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas. 

4. Saran bagi  calon peneliti yaitu peneliti sebaiknya memperhatikan alokasi 

waktu saat pembelajaran. Sehingga diharapkan perencanaan yang 

dilakukan sudah siap baik alat dan media  yang akan digunakan. 


