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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka simpulan yang dapat 

diambil adalah:  

1. Guru dalam merencanakan pembelajaran melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw telah memfokuskan aktivitas belajar 

siswa, serta harus menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan 

model belajar yang digunakan agar hasil belajar optimal. Penentuan indikator 

dengan kata kerja operasional penting untuk mengarahkan proses 

pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran.  

2. Guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, harus dapat memfasilitasi siswa dalam 

menerapkan langkah-langkah model belajar belajar. Langkah-langkah 

pembelajaran model Jigsaw diantaranya; 1) Guru menyiapkan materi bahan 

ajar yang akan diselesaikan oleh kelompok siswa, 2) Guru membentuk 

kelompok kecil, setiap kelompok terdiri dari 5 orang, 3) Guru menjelaskan 

materi tentang pesawat sederhana secara singkat kepada kelompok awal, 4) 

Dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab yang mengarah kepada hipotesis 

siswa, 5) Siswa diminta berdiskusi untuk mencari informasi, data, dan fakta 

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan, 6) Setiap siswa dalam satu 

kelompok menyebar/pindah ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi 

sebanyak-banyaknya mengenai materi yang dipelajari oleh kelompok lain, 7) 

Siswa kembali ke kelompok awal untuk mendiskusikan informasi yang 

diperoleh, 8) Setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru berupa LKS yang 

telah dirancang, 9) Setiap kelompok mempersentasikan hasil kerja kelompok 

dalam LKS, 10) Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari permasalahan 

yang telah diajukan, 11) Guru memberikan tes evaluasi untuk dikerjakan 

secara individu. 
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3. Hasil belajar dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw berhasil dilaksanakan pada mata pelajaran IPA khususnya pada pokok 

bahasan Pesawat Sederhana siswa kelas V SDN Tonjong 2 Sukabumi. 

Keadaan ini terlihat dengan adanya peningkatan dari nilai perolehan siswa 

diantaranya; 60,89 pada siklus 1 dan pada siklus 2 nilai siswa mencapai 

73,78. Kemudian ketuntasan belajar siswa di siklus 2 mencapai 97,80%.   

 

B. Rekomendasi 

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru untuk memperbaiki 

pembelajaran diantaranya adalah: 

1. Guru perlu lebih banyak menggunakan model belajar yang bervariatif dengann 

tujuan agar hasil belajar dapat dicapai dengan efektif dan optimal.  

2. Dalam penerapan model belajar, perencanaan belajar menjadi faktor penting 

sebagai skenario dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, 

langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan harus sedapat mungkin 

dilaksanakan dengan sesuai. 

3. Guru perlu lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan kependidikan, baik 

melalui KKG, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi lain 

ataupun seminar-seminar pendidikan agar memberikan wawasan kepada guru 

dalam menggunakan model belajar yang efektif. 

4. Kepala sekolah harus dapat memfasilitiasi guru meningkatkan kompetensinya, 

khususnya dalam hal peningkatan teknik mengajar di kelas agar dapat 

memberikan layanan pendidikan optimal kepada siswa. 

 


