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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan analisis data hasil penelitian tindakan kelas 

mengenai Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Mata 

Pelajaran IPS Untuk Meningkatkan Kerja Sama Siswa SD. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw pada siklus I sampai siklus II di kelas IV SDN S Kota Bandung 

semakin membaik. Hal ini terlihat dari suasana pembelajaran yang lebih kondusif 

karena siswa telah mengetahui langkah-langkah pembelajaran dan mulai terbiasa 

dengan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe jigsaw. Serta banyak 

perbaikan-perbaikan yang guru lakukan sehingga membuat pembelajaran 

terlaksana lebih baik. Adapun langkah-langkah pembelajaran tersebut yaitu 

dikelompokan dalam kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok diberi informasi 

yang membahas salah satu topik dari materi pelajaran mereka saat itu,masing-

masing anggota mempelajari bagian-bagian yang berbeda dari informasi tersebut, 

setiap anggota yang mempelajari bagian-bagian ini berkumpul dengan anggota-

anggota lain yang juga menerima bagian-bagian materi yang sama dan yang 

terahir kembali ke kelompok semula, dan masing-masing dari mereka mulai 

menjelaskan bagian tersebut kepada teman-teman satu kelompoknya dan mulai 

terbiasa. Serta banyak perbaikan-perbaikan guru sehingga membuat pembelajaran 

terlaksana lebih baik. 

2. Penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw mampu meningkatkan 

kemampuan kerja sama peserta didik hal ini dapat terlihat dari peserta didik 

melaksanakan indikator-indikator kerja sama dan mendapatkan hasil persentase 

yang meningkat disetiap siklusnya. Peningkatan tersebut terlihat dari indikator 

menggunakan kesepakatan pada siklus I telah tercapai dengan persentase 85% dan 

siklus II meningkat menjadi 100%, indikator menghargai kontribusi yaitu aspek 

kegiatan mendengarkan penjelasan materi pada siklus I tercapai dengan persentase 

81,4% dan siklus II meningkat menjadi 88,8%, dan aspek kegiatan mendengarkan 

pendapat anggota lain pada siklus I telah tercapai persentase 59,2% dan siklus II 
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meningkat menjadi 85,1%, indikator berada dalam kelompok telah tercapai 

dengan persentase 70,3% dan siklus ke II meningkat menjadi 85,1%, indikator 

berada dalam tugas yaitu aspek kegiatan memberikan penjelasan materi pada 

siklus I tela tercapai persentase 59,2% dan pada siklus II meningkat menjadi 

85,1% dan aspek kegiatan memberikan pendapat tidak mendapat peningkatan dari 

siklus I ke sklus II mendaat ketercapaian yang sama yaitu dengan persentase 

44,4%, indikator menyelesaikan tugas dalam waktunya pada siklus I mencapai 

persentase 44,4% dan siklus II meningkat menjadi 59,2 % namun indikator ini 

belum mencapai kriteria ketuntasan kemampuan kerja sama siswa dikatakan 

kurang baik pada indikator ini, indikator menghormati perbedaan individu pada 

siklus I telah tercapai dengan persentase77,7% dan siklus II meningkat menjadi 

100%. Kemampuan kerja sama siswa pada siklus I memperoleh persentase 40,7% 

dan siklus II meningkat mrnjadi 81,4%. Meskipun peningkatan kerja sama 

tersebut belum terlihat pada sikap mereka diluar aktivitas pembelajaran karena 

kemampuan afektif ini tidak dapat terlihat hanya dengan II siklus atau dua kali 

pembelajaran. Membutuhkan waktu lama untuk melihat perkembangan 

kemampuan afektif siswa. 

 

B. Rekomendasi 

Dari keseluruhan kegiatan penelitian,peneiti mengajukan beberapa saran yang 

berdasarkan hasil temuan-temuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw diharapkan menjadi 

masukan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk meningkatkan 

kerja sama siswa dan harus dilaksanakan dengan terus menerus karena tidak dapat 

meningkatkan kerja sama hanya dilakukan dengan beberapa kali saja. Ketika 

menerapkan pembelajaran ini harus lebih tahu dahulu keadaan peserta didik, 

karena tipe jigsaw ini memungkinkan siswa untuk bekerja secara mandiri 

sehingga sulit diterapkan pada kelas rendah serta siswa yang memiliki 

kemampuan kognitif yang merata untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tipe 

jigsaw ini. Guru harus lebih mempersiapkan materi yang pas untuk pembelajaran 

ini dan mengkaji langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini agar 

pada pelaksanaannya terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan. 
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2. Bagi Peserta Didik 

Dengan pembelajaran koopratif tipe jigsaw ini peserta didik yang telah memiliki 

kemampuan kerja sama meningkatkan, kemampuan tersebut semoga dapat 

menjadi bekal untuk kelak ketika terjun ke masyarakat. Karena makhluk sosial 

tidak dapat terlepas dari bantuan orang lain maka dari itu harus memiliki 

kemampuan kerja sama. Sehingga kemampuan kerja sama sangat penting dimiliki 

detiap individu. 

3. Bagi Peneliti 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan model kooperatif tipe 

jigsaw dalam pembelajaran lain selain IPS. Harapannya untuk peneliti selanjutnya 

agar penelitian tidak dilaksanakan hanya dengan 2 atau 3 siklus saja namun 

berkali-kali dalam pembelajaran. Perlu diperhatikan pemilihan indikator kerja 

sama pun mempengaruhi hasil penilaian kerja sama. Semakin banyak indikator 

yang dipilih maka penilaian pada setiap indikatornya pun semakin kecil namun 

semakin sedikit indikator yang dipilih maka nilai setiap indikator pun besar, maka 

dari itu pemilihin indikator perlu dipertimbangkan ulang agar penelitian lebih 

baik. 

 

 


