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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan pada siswa kelas 

XI IPS di SMA Negeri 2 Wonogiri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa nilai rata-rata ( mean ) nilai 

tes setelah eksperimen di kelas XI IPS 1 yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih tinggi yaitu sebesar 83,85 

daripada nilai dokumen kelas XI IPS 1 sebesar 71, 42. Dari hasil ini 

menunjukan bahwa adanya pengaruh dari model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar ekonomi di kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 2 Wonogiri.. 

2. Berdasarkan hasil analisis uji t-Test bahwa menunjukan adanya perbedaan 

yang signifikan antara nilai dokumen dengan nilai tes prestasi belajar 

ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Wonogiri. Ini membuktikan 

bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Terdapat peningkatan prestasi 

belajar siswa dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw pada mata pelajaran ekonomi dikelas XI  IPS  SMA Negeri 2 

Wonogiri” 

B. Implikasi 

       Kesimpulan memberikan implikasi bahwa model pembelajaran yang 

diterapkan oleh peneliti dalam proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi 

sangat berpengaruh terhadap kratifitas, keaktifan, dan pengetahuan siswa 

dalam belajar. Penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat 

menigkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS dalam mata pelajaran 

ekonomi di SMA Negeri 2 Wonogiri. Pada model pembelajaran ini siswa 

akan dibagi menjadi beberapa kelompok, selanjutnya setiap anggota 

kelompok masing-masing di berikan materi,setelah itu masing-masing 

anggota kelompok bergabung membentuk kelompok baru ( kelompk ahli ) 

sesuai dengan materi yang diberikan dan mendiskusikanya, selanjutnya 
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anggota-anggota kelompok ahli kembali ke kelompok awalnya dan 

mempresentasikan hasil diskusinya kepada anggota lainya, selanjutnya guru 

mengumpulkan hasil diskusi dari tiap kelompok, dan selanjutnya guu 

memberikan beberapa soal untuk dikerjakan tiap – tiap individu.    

C. Saran 

1. Bagi para peneliti 

Penelitian ini memberikan ruang untuk dapat melanjutkan dan 

meningkatkan dalam dunia pendidikan. 

2. Bagi sekolah 

Sebaiknya kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa agar sesuai dengan apa yang 

diinginkan. 

3. Bagi siswa kelas XI 

Diharapkan kepada siswa kelas XI agar bisa lebih meningkatkan 

belajarnya sehingga dapat mencapai nilai yang bagus dan memuaskan 

sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. 


