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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan dari penelitian, penulis membuat 

kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw berbasis  animasi terhadap hasil belajar berpengaruh signifikan. 

(2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis  animasi 

terhadap self-efficacy menunjukkan adanya perbedaan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. (3) Hubungan self-efficacy dengan hasil belajar 

serta pengaruhnya diperoleh hasil bahwa self-efficacy berhubungan dengan 

hasil belajar dan self-efficacy berpengaruh terhadap hasil belajar. (4) 

kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

berbasis  animasi diantaranya siswa saling membimbing satu sama lain, 

terbangunnya interaksi antar siswa, siswa saling bertukar pikiran, kerjasama 

antar kelompok terlihat antusias, siswa yang lemah merasa terbantu dalam 

pembelajaran, mayoritas siswa lebih percaya diri karena mandapatkan label 

sebagai ahli, dan siswa percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Adapun 

kekurangan dari model pembelajaran tersebut yaitu adanya siswa yang 

menunggu jawaban dari temannya, siswa dari kelompok rendah cendrung 

tidak aktif dalam kelompok karena harus menyampaikan kembali materi yang 

didapatnya, banyak memakan waktu karna siswa harus bersilang kelompok 

dari kelompok asal – kelompok ahli – kembali ke kelompok asal, dan guru 

harus selalu mengawasi supaya langkah-langkah pembelajaran tipe jigsaw 

berjalan dengan baik. 

B. Implikasi 

Berdasarkan dari temuan yang diperoleh, implikasi dari hasil penelitian ini 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw marupakan model yang 

masih relevan untuk digunakan dalam pembelajaran tatap muka dalam 

kurikulum 2013 karena model pembelajaran ini sangat berpusat pada siswa, 

siswa lah yang berperak aktif dalam diskusi, dalam tanya jawab, dalam 
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memecahkan suatu masalah, guru hanya sebagai fasilitator, sebagai manager, 

dan sebagai pengatur, meskipun tidak terlepas dari kelebihan dan 

kekurangannya. Ditambah dengan tampilan  animasi supaya pembelajaran 

yang sifatnya abstrak seperti pelajaran tata surya dapat dipahami betul oleh 

siswa, sudah saatnya guru di era teknologi ini memanfaatkan  animasi yang 

sudah ada ataupun bisa membuatnya sendiri untuk pembelajaran di kelas. 

Dalam pembelajaran, self-efficacy dan hasil belajar merupakan dua hal yang 

saling menyokong satu sama lainnya. Jika self-efficacy baik maka hasil belajar 

akan baik, jika hasil belajar baik maka akan tumbuh self-efficacy dengan baik, 

begitupun sebaliknya. Self-efficacy dan penguasaan konsep dapat berkembang 

jika siswa diberikan stimulus yang berbeda, apalagi model pembelajaran 

kooperatif berbasis  animasi belum pernah sama sekali diterapkan di sekolah 

tempat kita mengajar. Segala macam level siswa dapat teratasi dengan baik bila 

seorang guru dapat mengatur jalannya pembelajaran dari model pembelajaran 

ini. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw berbasis  animasi terhadap self-efficay dan hasil belajar siswa dalam 

materi tata surya, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi untuk sekolah, 

untuk guru dan untuk peneliti, diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk sekolah 

Rekomendasi untuk sekolah dalam pelajaran khususnya IPA dalam 

meningkatkan efektivitas pembelajaran, sekolah harus melengkapi 

kebutuhan fasilitas atau sarana prasarana yang relevan guna membangun 

konsep berpikir siswa yang lebih luas, harus disipakan misalnya sarana 

media pembelajaran, sarana buku paket, alat praktik dan lain sebagainya. 

2. Untuk guru 

Rekomendasi untuk guru, dalam melaksanakan pembalajaran IPA 

sebaiknya guru harus mengetahui terlebih dahulu tipe –tipe materi yang 

tercantum dalam KI KD, terutama materi materi yamg sifatnya abstrak 

supaya pemberian stimulus model pembelajaran tepat guna untuk para 
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siswa, berarti dalam hal ini guru perlu menganalisis setiap butir KI KD 

untuk disesuaikan dengan model pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

guru harus selalu berorietasi kepada siswa sebagai pusat pengajaran, Karen 

bukan saatnya lagi siswa diberikan transfer ilmu hanya satu arah tetapi harus 

dengan pengalaman langsung. 

3. Untuk peneliti 

Hasil penelitian ini ternyata masih banyak terdapat keterbatasan yang 

harus dikembangkan oleh penelitian yang serupa. Keterbatasan tersebut 

diakibat oleh terbatasnya wawasan penulis, biaya, jumlah siswa, waktu dan 

faktor-faktor lain yang perlu dikaji. Untuk itu perlu ada penelitian lanjutan 

supaya pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe jigsaw berbasis  

animasi berjalan dengan baik dan efektif. 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka penulis merekomendasikan 

kepada para peniliti lanjutan untuk menambah wawasan terkait model 

pembelajaran tersebut, kemudian dengan jumlah responden yang lebih 

banyak serta teknik pengumpulan data yang lebih lengkap, dan analisis 

statiktiknyang lebih komprehensif. 
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