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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsawdapat meningkatkan 

aktivitas guru dan siswa di kelas V SDN 3 Ranomeeto. Hal ini dapat dilihat pada 

persentase peningkatan setiap siklus.Aktivitas guru pada siklus I pertemuan 

pertama mencapai 77%, dan pertemuan keduamencapai 81%. Siklus II 

pertemuan pertama 91,66% dan pertemuan kedua meningkat sebesar 96,87%. 

Aktivitas siswa siklus I pertemuan pertama mencapai 73% dan pertemuan kedua 

mencapai 78%. Siklus II pertemuan pertama mencapai 90% dan pertemuan 

kedua mencapai 90%. 

2. Hasil belajar siswa pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam kelas V SDN 3 

Ranomeeto dapat ditingkatkan melalui penerapan modelpembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw.Hasil tes awal pra siklus mencapai ketuntasan sebesar 41,17% 

dengan nilai rata-rata 70,79. Pada siklus I persentase ketuntasan belajar siswa 

mencapai 70,58% dengan nilai rata-rata 74,41. Pada siklus II persentase 

ketuntasan belajar siswa mencapai 91,17% dengan nilai rata-rata mencapai 

77,29. Peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus ke siklus I sebesar 69,58%, 

danpeningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 16% sertapeningkatan dari pra 

siklus ke siklus II sebesar 90,17% 
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5.2   Saran  

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Metode Pembelajaran Jigsaw Dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar PAI Kelas V Di SD Negeri 3 Ranomeeto, maka dapat 

diajukan saran-saran dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

beberapa pihak antara lain:  

1. Kepada pihak sekolah agar memberikan himbauan kepada guru agar 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

2. Kepada guru mata pelajaran agar menjadikan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsawsebagai salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan di 

kelas demi peningkatan hasil belajar yang diharapkan. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan menjadikan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw atau model pembelajaran aktif lainnya dan 

menerapkannya pada mata pelajaran lain pula.  

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini tidak mengalami hambatan 

yang berati meskipun hasrus tersendat-sendat mengorbankan waktu, pikiran perasaan, 

dan materi namun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis 

menyadari sepenuhnya akan keterbatasan potensi pengalaman serta wawasan keilmuan 

yang ada sehingga kemungkinan skripsi ini masih ada kesalahan dan kekeliruan yang 

disengaja atau tidak, sehingga penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun guna perbaikan yang akan datang dari pembaca dan penguji. 


