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BAB V  

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Penerapan kombinasi pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

media benda asli dapat meningkatkan aktivitas proses belajar mengajar. 

2. Dari hasil observasi memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan keaktifan 

siswa yang pada siklus ke-1 hanya rata-rata 58%menjadi 61%  pada siklus ke-

2 dan 68% pada siklus ke-3. 

3. Dari hasil observasi memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas 

siswa dalam hal ini rata-rata untuk aspek minat, perhatian, partisipasi dan 

presentasi yang pada siklus ke-1 hanya rata-rata 61%  menjadi 68%  pada 

siklus ke-2 dan 72%  pada siklus ke-3. 

4. Penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran dalam hal ini bangun ruang 

sisi datar menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rata-

rata hasil belajar   pada siklus ke-1 rata-ratanya 53 atau 53% menjadi 79 atau 

79% pada siklus ke-2 dan 80 atau 80% pada siklus ke-3. 

5. Kombinasi pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan media benda 

asli relevan dengan pembelajaran kontekstual. 

6. Melalui kombinasi pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

media benda asli, siswa membangun sendiri pengetahuan, menemukan 

langkah-langkah dalam mencari penyelesaian dari suatu materi yang harus 

dikuasai oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok. 

7. Dengan kombinasi pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

media benda asli, pembelajaran bangun ruang sisi datar lebih menyenangkan. 
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B. Saran 

 

Telah terbuktinya  kombinasi pendekatan pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan media benda asli dapat  meningkatkan keaktifan maupun aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar, maka 

kami sarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Dalam kegiatan belajar mengajar guru diharapkan menjadikan kombinasi 

pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan media benda asli  

sebagai suatu alternatif untuk meningkatkan keaktifan maupun aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar. 

2. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi guru dan siswa, maka 

diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam 

pelajaran matematika maupun pelajaran lain. 

 

 


