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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian, perhitungan data dan pengujian hipotesis, 

peneliti memperoleh kesimpulan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang 

diajarkan dengan pembelajaran Jigsaw menggunakan lembar kerja siswa (LKS) 

lebih baik daripada rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional menggunakan lembar kerja siswa (LKS) pada pokok bahasan 

Hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 1 Silahisabungan Dairi T.A 2014/2015. 

Rata-rata hasil belajar posttest siswa pada kelas eksperimen adalah 79,83 dan rata-

rata hasil belajar posttest siswa pada kelas kontrol adalah 75,15. Adapun 

peningkatan hasil belajar siswa yang diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dengan menggunakan LKS adalah 70,5 %. Dan selisih dari peningkatan 

hasil belajar dari kedua sampel sebesar 7,90 %. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka peneliti mempunyai 

beberapa saran : 

1. Bagi guru yang ingin menerapkan Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

hendaknya mampu menguasai kelas dan mengatur waktu dengan baik agar 

setiap kegiatan pada Pembelajaran Jigsaw dapat berjalan dengan baik serta 

lembar kerja siswa (LKS) lebih menuntun karena dalam strategi pembelajaran 

Jigsaw siswa belajar mandiri untuk menemukan dan mengkonstruksi 

pengetahuannya, dan lebih mengarah pada soal-soal posttest.  

2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti di sekolah tentang 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menggunakan LKS disarankan harus 

memperhatikan efisiensi alokasi waktu pada saat pembagian serta 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok sehingga proses pembelajaran agar 

semua tahapan dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terlaksana dengan 

baik.   
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3. Kondisi kelas yang ribut dalam hal pembagian kelompok dan pembacaan hasil 

diskusi dapat menurangi efektivitas dalam belajar sehingga kepada peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat emngatur komunikasi yang baik antara guru 

dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa terutama pada saat 

pembagian kelompok dan pembacaan hasil diskusi.  

4. Bagi siswa, khususnya siswa SMA Negeri 1 Silahisabungan hendaknya selalu 

melakukan persiapan belajar dan lebih aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran agar diperoleh hasil belajar yang baik.  


