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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data dan hasil analisis di Bab IV di atas, maka peneliti dapat 

menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Keterlaksanaan Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP) yang diperoleh dari 

pengamatan terhadap pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa 

pada materi bangun ruang sisi lengkung di SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo adalah 

baik. 

2. Kinerja siswa selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa pada materi 

bangun ruang sisi lengkung di SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo adalah berhasil. 

Dalam hal ini kinerja siswa dibagi menjadi dua yaitu kinerja siswa dalam 

kelompok asal dan kinerja siswa dalam kelompok ahli. Kinerjanya berhasil 

dengan baik.  

3. Hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar 

siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung di SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo 

untuk kuis I sebesar 91,43%, kuis II 100%. Sedangkan ketuntasan untuk tes 

dengan materi luas permukaan bola, kerucut, dan tabung sebesar 85,71 % dan 
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untuk nilai tes yang terakhir ketuntasannya hanya 47,22% karena ada materi 

yang belum diajarkan harus keluar dalam tes tersebut. 

4. Respon siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa 

pada materi bangun ruang sisi lengkung di SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo adalah 

positif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan saran 

yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas pendidikan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Keterlaksanaan Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

dilakukan adalah baik sehingga model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dengan memperhatikan gaya belajar siswa dapat diterapkan dalam menyajikan 

materi bangun ruang sisi lengkung disekolah yang lain. 

2. Kinerja siswa selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa pada materi 

bangun ruang sisi lengkung berhasil karena sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan, sehingga siswa dapat lebih aktif lagi  dalam pembelajaran. 

3. Hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya 
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belajar siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung kurang memuaskan 

sehingga guru dapat melakukan remidi.  

4. Respon siswa yang diberikan bagus, dan perlu ditingkatkan lagi kreativitas 

guru agar siswa tidak bosan.  

 

 

 


