
BABY 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka clapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi Pemhelajaran Kooperatif Jig Saw memberikan basil belajar siswa yang 

lehih tinggi hila dihandingkan dengan strategi pembel~aran menggunakan 

Kooperatif tipe ST AD. pada mata pelajaran Patiseri, 

2. Kelompok siswa yang memiliki Minat Berwirausaha tinggi memperoleh nilai 

basil belajar yang lebih tinggi hila dihandingkan deng&n kelompok siswa yang 

memiliki Minat Berwirausaha rendah. 

3. Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dengan Minat Berwirausaha 

dalam mempengaruhi basil belajar Patiseri, hal ini terhukti dari basil penelitian 

yang menunjukkan bahwa hagi kelompok siswa yang memiliki Minat 

Berwirausaha tinggi memperoleh nilai basil belajar lehih baik hagi yang diajar 

dengan pembelajaran Jig Saw, sedangkan bagi siswa yang Minat 

Berwirausaha rendah memperoleh nilai basil belajar lehih baik bagi yang 

diajar dengan menggunakan Kooperatif tipe ST AD 

B. Implikasi 

Sesuai basil penelitian yang diperoleh dapat dikemukakan beberapa 

implikasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran dalam kaitannya 

dengan peningkatan basil belajar Patiseri siswa. 
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1. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa pembelajaran Jig Saw lebih 

tinggi daripada siswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran kooperatif 

tipe ST AD untuk meningkatkan basil belajar siswa Hasil ini disebabkan siswa 

merasa lebih bebas untuk melakukan kreativitas dan inovatif di dalam 

kelompok masing-masing , dengan demikian perlu dilakukan pembinaan atau 

pelatihan bagi guru agar penerapan pembelajaran Jig Saw dapat diterapkan 

dengan baik. Dalam penerapan strategi pembel~iaran kooperatif tipe ST AD 

siswa cenderung masing mengharapkan peran guru, hal ini sangat 

dimungkinkan karena materi yang diajar lebih luas dan tidak semua dapat 

diajar dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dalam arti dengan 

penerapan pembelajaran Jig Saw, guru tidak perlu menyiapkan bahan ajar 

seperti pada pembelajaran Kooperatif tipe ST AD, melainkan cukup mencermati 

sub-kompetensi untuk menentukan jumlah anggota kelompok siswa. Strategi 
..... 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga menyebabkan semua siswa katif 

dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini juga menambah percaya diri siswa serta 

melatih siswa agar mampu berkomunikasi secara baik. Disamping itu juga 

karena pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ada kelompok asal dan 

kelompok ahli dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta kemandirian 

siswa. Dengan demikian untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembeuyaran 

dan meningkatkan basil belajar Kue Patiseri Kontinental strategi pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw merupakan salah satu pilihan bagi guru. 

2. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa yang memiliki Minat 

Berwirausaha tinggi memperoleh basil belajar yang lebih baik hila 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki Minat Berwirausaha rendah, artinya 
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bahwa dalam pembelajaran Patiseri Kontinental diperlukan peran guru untuk 

mencermati karakteristik siswa Siswa yang memiliki minat berwirausaha 

tinggi lebih aktif dalam proses pembelajaran, mau bekerjasama, dan cenderung 

lebih terbuka jika kurang mengerti dalam memaknai materi pelajaran. 

Sementara siswa yang memiliki minat berwirausaha rendah kurang aktif, dan 

cenderung mengharapkan bantuan dari orang lain. Minat berwirausaha sebagai 

salah satu karakteristik siswa harus dipertimbangkan guru dalam memulai 

kegiatan proses pembelajaran sehingga dapat menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat dan efektif untuk dipergunakan. Upaya lain yang 

dapat dilakukan adalah menambah tugas siswa yang berkaitan dengan membuat 

Kue Patesiri Kontinental di rumah. Tujuannya adalah agar minat siswa untuk 

berwirausaha menjadi muncul, selanjutnya akan mendorong siswa untuk 

belajar secara serius di kelas. 

3. Strategi pembelajaran dan minat berwirausaha memberi pengaruh terhadap 

hasH behyar Kue Patiseri Kontinental. Hasil penelitian ini mengupayakan 

perlunya peran guru untuk mendorong siswa untuk memperoleh 

pengetahuan/materi pelajaran melalui kerjasama siswa di dalam dan di luar 

kelas, sehingga pada saat pelaksanaan pembel~iaran kelas sudah seperti tim 

kerjasama, yang tentunya akan semakin lebih memudahkan siswa yang Minat 

Berwirausahanya kurang dapat terlibat dengan aktif. Untuk meningkatkan basil 

belajar Mengolah Kue Patiseri Kontinental guru dapat menentukan mana dari 

kedua strategi pembelajaran kooperatif yang digunakan, untuk hal ini guru 

tidak hanya menerapkan satu strategi pembelajaran saja namun dapat digabung 

dengan strategi pembelajaran lain, yang berorientasi kepada upaya 
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meningkatkan aktivitas dan peran siswa dalam pembelajaran. Namun 

mengingat tidak semua guru mampu mendisain strategi-strategi pembelajaran, 

maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru tentang bagaimana 

mendisain suatu strategi pembelajaran yang efektif. 

C. Saran 

Berdasarkan basil penelitan. maka berikut disarankan beberapa hal antara 

lain: 

1. Hasil belajar Patiseri Kontinental dengan strategi pembelajaran kooperatif Jig 

Saw lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran Kooperatif tipe ST AD, 

oleh kan:ma itu diharapkan bagi guru yang mengajar Patiseri Kontinental untuk 

menerapkan pembelajaran Jig Saw guna meningkatkan basil belajar siswa. 

Selanjutnya guru disarankan untuk menerapkan pembel~aran Jig Saw pada 

materi pelajaran Membuat Kue Patiseri Kontinental. 

2. Minat berwirausaha yang dimiliki siswa berbeda-beda, ada siswa yang 

memiliki minat berwirausaha tinggi dan minat berwirausaha rendah. 

Berdasarkan basil penelitian ini guru disarankan , untuk siswa dapat mengenal 

minat berwirausaha siswa sebelum pembelajaran dimulai. 

3. Hasil penelitian ini menemukan siswa yang memiliki Minat Berwirausaha 

tinggi akan lebih tinggi basil belajarnya hila diberi pembelajaran Jig Saw, 

sedangkan bagi siswa yang memiliki kemampuan Minat Berwirausaha rendah 

sebaiknya diberikan pembel~aran dengan Strategi Pembelajaran Kooperatif 

ST AD. Untuk itu guru diharapkan untuk dapat menkondisikan kelas agar dapat 

meningkatkan minat berwirausaha siswa. 
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