
 

 

V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan: 

1. Ada interaksi antara pembelajaran kooperatif dengan motivasi 

berprestasi siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang dibelajarkan 

melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.  Prestasi 

belajar matematika siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih tinggi daripada prestasi belajar 

matematika siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw. Nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang 

dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD sebesar 

74,64, lebih tinggi dibandingkan sedangkan nilai rata-rata prestasi 

belajar siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran tipe Jigsaw 

yaitu sebesar 70,400.  

3. Ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi lemah yang dibelajarkan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.  Prestasi belajar matematika 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi lemah dan dibelajarkan 

melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi daripada 
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prestasi belajar matematika siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi lemah dan dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw.  Nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang memiliki 

motivasi lemah dan dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif 

tipe STAD sebesar 71,600, lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata 

prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi lemah dan 

dibelajarkan melalui pembelajaran tipe Jigsaw yaitu sebesar 58,400.  

4. Ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi kuat yang dibelajarkan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.  Prestasi belajar matematika 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi kuat dan dibelajarkan 

melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih rendah daripada 

prestasi belajar matematika siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi kuat dan dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw. Nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang memiliki 

motivasi kuat dan dibelajarkan melalui pembelajaran kooperatif tipe 

STAD sebesar 77,684, lebih rendah dibandingkan dengan  nilai 

rata-rata prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi kuat dan 

dibelajarkan melalui pembelajaran tipe Jigsaw yaitu sebesar 82,400.  
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5.2 Implikasi 

 

Berdasarkan simpulan ditemukan: 

1) Ada interaksi antara pembelajaran kooperatif dengan motivasi 

berprestasi siswa terhadap prestasi belajar siswa. Implikasinya:  

a. Secara teoritik, desain pembelajaran kooperatif harus didasarkan 

prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif yang juga harus 

memperhatikan prinsip-prinsip dasar motivasi berprestasi siswa. 

b. Secara praktis, pada pelaksanaan pembelajaran kooperatif guru 

harus senantiasa mengidentifikasi motivasi  berprestasi siswa. 

2) Prestasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi dibanding siswa yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

Impilikasinya: 

a. Secara teoritik 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah pembelajaran 

kooperatif yang sangat tepat untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematik.  Untuk itu, pengembangan teori pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat digunakan dalam pengembangan 

pendidikan, lebih khusus lagi dalam ranah teknologi pendidikan 

yaitu pada desain pembelajaran.  Desain pembelajaran harus 

mengacu pada prinsip desain pembelajaran yang baik yaitu 

didasarkan pada teori desain pembelajaran yang mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 



   

 

146 

b. Secara Praktis 

Prestasi belajar matematika siswa dapat ditingkatkan dengan cara 

menerapkan  model pembelajaran kooperatif baik tipe STAD.  Hal 

ini disebabkan model pembelajaran STAD lebih baik dibandingkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Hal ini sudah 

tentu berimplikasi pada penguasaan teknik pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

lebih aplikatif yang harus dimiliki oleh guru dan siswa.   

 

Secara praktis hal-hal yang harus dilakukan oleh guru dalam 

penerapan pembelajaran kooperatif adalah  

1. Penguasaan teknik pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

Jigsaw.  Model pembelajaran kooperatif ini adalah inovasi baru 

dalam pembelajaran di Indonesia.  Untuk itu, perlu adanya 

penguasaan yang baik.   

2. Guru juga harus mampu melatih siswa untuk berkomunikasi 

dengan baik.  Pembelajaran kooperatif menitikberatkan pada 

diskusi kelompok/kelas, sehingga kemampuan berkomunikasi 

siswa sangat menentukan proses pembelajaran.  Guru juga 

harus berani mengurangi peran dalam kegiatan belajar.  Jika 

pada pembelajaran konvensional peran guru sangat besar, maka 

pada pembelajaran kooperatif peran guru hanya bersifat 

fasilitator dan dinamisator.   

 



   

 

147 

3) Pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih sesuai untuk siswa yang 

memiliki motivasi lemah. Impilikasinya: 

a. Secara teoritik 

Pada desain pembelajaran kooperatif tipe STAD, harus mengacu 

karakteristik utama yaitu kerjasama dalam mencapai tujuan, 

aktivitas belajar bersama, dan kesempatan yang sama dalam 

belajar. Hal ini penting, karena siswa yang memiliki motivasi 

lemah cenderung akan lebih aktif belajar secara bersama-sama dan 

saling menghargai.    

b. Secara praktis 

1. Menyampaikan materi secara jelas pada siswa 

2. Memastikan seluruh siswa bekerjasama dalam kelompok 

3. Mendorong seluruh siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran 

4. Memberikan penghargaan yang menarik, sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk belajar lebih baik 

4) Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih sesuai untuk siswa yang 

memiliki motivasi kuat. Impilikasinya: 

a. Secara teoritik 

Desain Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw harus memperhatikan  

1. Penggunaan tutor sebaya. 

2. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok asal (home) dan 

kelompok ahli. 
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3. Dalam kelompok ahli peserta didik belajar secara kooperatif 

menuntaskan topik yang sama sampai mereka menjadi ahli. 

4. Dalam kelompok asal siswa saling mengajarkan keahlian 

masing-masing. 

b. Secara praktis 

1. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara baik, baik 

materi pembelajaran dan pembentukan kelompok. 

2. Penyampaian materi harus-harus benar dapat dikuasi oleh siswa. 

3. Adanya penghargaan kelompok. 

 

5.3   Saran 

 

1) Interaksi pembelajaran kooperatif dan motivasi ternyata 

berpengaruh pada prestasi belajar.  Untuk itu, harus menguasai 

prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif dan motivasi berprestasi. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari prinsip-prinsip 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif melalui studi literatur, dan 

pelatihan. Selanjutnya dapat menyusun instrumen motivasi, 

sehingga dapat mengidentifikasi awal motivasi berprestasi siswa  

2) Model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik 

dibandingkan kooperatif tipe Jigsaw dalam meningkatkan prestasi 

belajar.  Untuk itu,  guru harus menguasai prinsip-prinsip 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan cara mempelajari teori-
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teori pembelajaran kooperatif tipe STAD.  Selanjutnya guru secara 

terjadwal menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

3) Pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih sesuai untuk siswa yang 

memiliki motivasi lemah.  Untuk itu, guru harus mampu 

mengidentifikasi siswa yang memiliki motivasi lemah.  Selanjutnya 

harus menjelaskan pada siswa prinsip-prinsip dasar yang harus 

dilaksanakan pada pembelajaran kooperatif tipe STAD 

4) Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih sesuai untuk siswa yang 

memiliki motivasi kuat.  Untuk itu, guru harus mengidentifikasi 

siswa yang memiliki motivasi kuat.  Selanjutnya guru juga harus 

menguasai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw melalui 

belajar secara mandiri maupun mengikuti pelatihan.  


