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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

a. kurangnyaEfaktifnya Waktu akan berpengaruh terhadap penerapan model-

model pembelajaran terutama tipe jigsawdengan waktu yang ada tentunya 

akan menjadi salah satu kendala untuk guru mengkreasikan peserta didik 

sehingga guru tersebut bisa mampu merubah pola pikirmaupun pengetahuan 

siswadengan kreatifitas guru dalam meramu model-model pembelajaran 

terutama tipe jigsaw ini. 

b. kurangnya penerapan model pembelajaran tipe jigsaw ini disebabkan guru 

mengalami beberapa kesulitan yakni kesulitanmengendalikan siswa yang 

memiliki berbagai macam karakter yang berbeda, apalagi untuk Kelas Awal 

jigsaw akan sangat sulit bahkan bahkan tidak menetup kemungkinan tidak bisa 

diterapkan, karena sulit untuk mengontrol siswa kelas awal yang memang 

pada dasarnya siswa kelas awal yang masih anak-anak yang masih memiliki 

lebih condong untuk bermain.Kurangnyaefektifnya persiapan oleh guru bisa 

mempengaruhi waktu yang kurang efisien 

 

5.2 Saran 

a. Guru, sebaiknya guru dapat selalu mengikuti perkembangan baik dengan 

Model-model Pembelajaran, Metode-metode pembelajaran, terlebih lagi 

dengan perkembangan teknologi saat ini karena segala sumber informasi 

bukan hanya buku tapi juga malah lebih lengkap lagi dalam internet, jadi 

dengan adanya guru yang selalu mengupdate informasi pendidikan akan 

sangat membantu guru itu lebih bisa berkreasi, dan juga guru tidak harus takut 
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mencoba menerapkan hal-hal yang baru kepada peserta didik, karena saat ini 

guru diharapkan makin lebih kreatif dalam proses pembelajaran.  .  

b. Pihak sekolah, sebaiknya pihak sekolah dapat meningkatkan profesionalisme 

guru dengan mengikutsertakan para guru pada program pendidikan dan 

pelatihan serta seminar yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan 

kreatifitas serta profesionalisme baik yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah seperti program dari Dinas Pendidikan Nasional maupun dari 

program lembaga pendidikan yang berkompoten seperti pihak Lembaga 

universitas. 

c. Siswa juga sebaiknya selalu mendukung segala sesuatu yang dilakukan oleh 

pihak guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga bisa 

menciptakan dan mencetak generasi emas, dalam melanjutkan kehidupan yang 

lebih baik bermoral serta berkepribadian yang mencerminkan jati diri bangsa 

Indonesia, karena ditangan merekalah masa depan bangsa dan Negara ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


