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BAB V  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 

malang, penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa data yang diperoleh dalam penelitian yaitu pelaksanaan 

model pembelajaran tipe jigsaw, hasil belajar matematika pada materi 

himpunan, dan respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 

Muhammadiya 2 Malang. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw memberikan hasil 

yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan disetiap 

pertemuan yang dilakukan peneliti. Tahapan pembelajaran yang 

dilaksanakan adalah guru membentuk kelompok hetrogen yang terdiri dari 

4 siswa. Selanjutnya diberikan LKS pada pertemuan pertama, kedua dan 

ketiga kepada siswa dengan kode yang berbeda dalam kelompoknya. 

Dalam proses pengerjaan soal siswa membentuk kelompok baru seseuai 

dengan kode yang didapat. Kelompok baru ini disebut kelompok ahli. 

Setelah pengerjaan soal selesai, siswa kembali kepada kelompok asal 

untuk menjelaskan pada anggota masing-masing kelompoknya. Setelah itu 

guru memberikan kesimpulan materi yang sudah dibahas. Kemudian 
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dilanjutkan dengan tes. Dilihat dari aaktivitas guru skor keseluruhan yang 

diperoleh adalah 89,51% dengan kategori sangat baik, sedangkan skor 

keseluruhan yang diperoleh dari aktivitas siswa adalah88,33%  dengan 

kategori sangat baik. Sehingga aspek yang diteliti sudah terpenuhi.  

2. Hasil belajar yang diperoleh dapat dilihat dari tes yang diberikan peneliti 

termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tes selama tiga kali pertemuan 

ada enam belas siswa yang mendapatkan nilai rata-rata diatas KKM, dan 

tiga anak mendapatkan nilai dibawah rata-rata KKM. KKM yang ada di 

SMP Muhammadiyah 2 Malang adalah 75. Sesuai dengan ketuntasan yang 

ada di sekolah  SMP Muhammadiyah 2 Malang, ketuntasan secara 

keseluruhan apabila jumlah siswa tuntas mencapai 75% dari jumlah 

keseluruhan siswa yang ada disekolah tersebut. Dari hasil penelitian, 

persentase ketuntasan belajar siswa secara keseluruhan setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw sudah diatas 

75%, dengan keterangan bahwa persentase ketuntasan belajar seluruh 

siswa untuk siswa yang tuntas adalah 84,21%, dan persentase untuk siswa 

yang tidak tuntas adalah 15,79%. 

3. Sedangkan hasil keseluruhan perolehan respon siswa adalah 46,21 dengan 

nilai antara 37 sampai dengan 48 termasuk kriteria tinggi.. Terkait dengan 

hasil analisis yang menunjukkan ketuntasan belajar dan respon siswa 

terhadap proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajara 

Jigsaw dapat dikatakan tinggi. 
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5.2 Saran  

Saran yang diajukan setelah penelitian penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar mtematika siswa kelas VII-C 

SMP Muhammadiyah 2 Malang adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw membuat peserta didik lebih 

aktif dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga hasil yang didapatkan 

siswa bertambah. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan 

pembelajaran kooperatis tipe jigsaw dengan pendekatan problem posing. 

2. Penelitian ini juga memiliki kekurangan-kekurangan, hendaknya peneliti 

selanjutnya dapat memyempurnakan atau melakukan perbaikan. 

Kekurangan dalam penelitian ini adalah kurangnya pendalaman materi 

yang diajarkan oleh guru.  

  

 

 

 


