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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa model pembelajaran 

cooperative learning tipe jigsaw berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa 

pada materi Mollusca. 

Dari analisis terhadap hasil pretest kedua kelompok didapatkan rata-rata nilai 

siswa keduanya termasuk pada kategori cukup yaitu 37,63 untuk kelas kontrol dan 

29,86 untuk kelas eksperimen. Penguasaan konsep kelompok eksperimen yang 

diberi perlakuan dengan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dan 

kelompok kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

menunjukkan memiliki hasil  yang berbeda signifikan.  

Analisis terhadap Nilai N-Gain penguasaan konsep menunjukkan terdapat 

perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen (0,59) dan kelas kontrol (0,50), 

keduanya termasuk dalam kategori sedang. uji beda rata-rata nilai N-Gain 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penguasaan konsep 

dari perlakuan yang diberikan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw memberikan dampak 

baik terhadap kemampuan komunikasi siswa secara lisan terlihat dari rata-rata 

komunikasi lisan siswa saat belajar termasuk dalam kategori cukup ( ̅ 72,29 %) 

dan rata-rata kemampuan komunikasi lisan kelas kontrol yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional termasuk dalam kategori kurang sekali ( ̅ 

48,83%), hal ini dikuatkan juga dengan hasil angket yang diberikan peneliti 

setelah pembelajaran, persentase siswa yang memberikan respon positif terhadap 

model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw mencapai 80,42%. 

 

 

 

 

 



75 
 

Eva Chandra Oktila, 2014 
Pengaruh Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw Terhadap Penguasaan Konsep Dan 
Kemampuan Komunikasi Siswa Sma Pada Materi Mollusca 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

B. Saran 

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian ini, berikut adalah 

beberapa saran untuk kegiatan penelitian lebih lanjut, antara lain: 

1. Pada penelitian ini, model pembelajaran kooperatif jigsaw digunakan pada 

materi konsep Mollusca di tingkat Sekolah Menengah Atas. Untuk penelitian 

selanjutnya, dapat mencakup materi yang lain atau dilakukan pada jejang 

pendidikan yang berbeda. 

2. Perlu adanya pembiasaan dalam melakukan pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw agar siswa dapat mengembangkan penguasaan konsep. 

3. Dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif jigsaw ini diharapkan agar 

memperhatikan pengalokasian waktu pelaksanaan dari setiap langkah 

pembelajaran, agar semua kegiatan dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. 

4. Fase kelompok asal dan ahli dalam penelitian ini belum cukup baik, sehingga 

untuk peneliti ataupun guru yang akan melaksanakan model pembelajaran 

cooperative learning tipe jigsaw diharapkan agar membuat rencana 

pembelajaran dengan serinci mungkin, agar penguasaan konsep yang 

didapatkan akan lebih maksimal. 


