
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV tersebut, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : Terdapat hubungan yang signifikan antara 

Penerapan   Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Prestasi Belajar 

Siswa Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar 

Lampung, karena berdasarkan hasil uji statistik korelasi sederhana ternyata nilai 

rhitung lebih besar daripada nilai rtabel harga kritik dari r product moment atau r hitung 

> r tabel = 0,885 > 0, 349 ( hasil intervolasi α = 0,05 dan N = 32 ). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat 

korelasi yang berarti antara variabel Penerapan   Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw dengan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar Lampung. Adapun Kekuatan hubungan atau 

korelasi Penerapan   Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Prestasi 

Belajar Siswa Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Bandar Lampung sebesar 0,885, yang berarti kekuatan hubungan Penerapan   

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Prestasi Belajar Siswa Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar Lampung 

dikategorikan sangat kuat atau tinggi.  

B. Rekomendasi 

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan 

beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak antara lain: 

1. Kepada Kepala Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dimana 

tempat bernaungnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar Lampung agar 

senantiasa memberikan bimbingan kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Bandar Lampung dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar agar dapat 

menerapkan pembelajaran PAIKEM sehingga apa yang diajarkan oleh 
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guru dapat diterima dengan baik dan akan menghasilkan prestasi belajar 

yang baik pula. 

2. Kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar Lampung 

hendaknya secara terus menerus membantu guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dengan mengembangkan model-model 

pembelajaran yang dapat membuat peserta didik dapat menerima materi 

yang diajarkan oleh guru dengan  baik dan nantinya diharapkan hasil yang 

di dapat peserta didik berupa prestasi juga akan menjadi lebih baik juga, 

seperti dengan mengembangkan model pembelajaran kooperatif 

khususnya tipe jigsaw. 

3. Kepada  Guru Al-Qur’an Hadits juga hendaknya lebih meningkatkan 

kualitas dan kemampuannya dalam mengajar dengan lebih banyak 

mengembangkan model-model pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan 

di dalam kelas khususnya model pembelajaran kooperatif bukan hanya 

jigsaw saja akan tetapi model pembelajaran kooperatif yang lain seperti 

STAD dan model pembelajaran kooperatif yang lain sehingga siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar lebih dapat menerima materi dengan 

baik dan nantinya diharapkan hasilnya yaitu prestasi belajarnya juga 

menjadi lebih baik lagi. 




