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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

Aplikasi Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dengan Algoritma Fisher-Yates 

Shuffle berhasil dirancang dan dibangun dengan menggunakan basis website. 

2. Validasi dari aplikasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang berhasil 

dirancang dan dibangun menghasilkan nilai rata-rata kelas sebesar 71.46 

sedangkan pembelajaran konvensional memiliki nilai rata-rata kelas sebesar 

62.57. 

3. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan dan dievaluasi, pada aspek 

kegunaan aplikasi, cooperative learning sangat berguna bagi user yang 

diperoleh dari persentase sebesar 87.5%, tetapi dalam meningkatkan nilai 

siswa hanya memperoleh sebesar 72.5%. Selain itu, pada aspek kemudahan 

penggunaan aplikasi, cooperative learning sangat mudah untuk digunakan, 

memperoleh persentase sebesar 87.5%, sedangakan ketidaktersediaan 

instruksi tertulis dalam cooperative learning memudahkan pengguna 

memperoleh persentase sebesar 71.75%. Dari aspek kemudahan penggunaan 

aplikasi, cooperative learning sangat mudah untuk digunakan dan diingat, 

yang diperoleh dari persentase sebesar 87.5%, sedangakan untuk tampilan 

user friendly hanya memperoleh persentase sebesar 82.5%. Aspek kepuasan 

pengguna, user sangat puas dengan aplikasi cooperative learning yang 

diperoleh dari persentase sebesar 85%, dan user sangat setuju untuk 

merekomendasikan aplikasi cooperative learning pada mata kuliah lain.  
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5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat digunakan dalam mengembangkan aplikasi 

pembelajaran kooperatif yang telah dibuat agar lebih baik adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan algoritma Fisher-Yates Shuffle untuk pengacakan 

soal dan pembagian submateri yang diberikan kepada setiap siswa dalam 

kelompok asal. 

2. Menambahkan fitur forum sebagai wadah bagi siswa dan pengajar untuk 

berdiskusi secara online.  

3. Menambah fitur untuk digunakan oleh lebih dari satu pengajar dan mata 

kuliah lain. 

4. Menambahkan fitur untuk mengunggah soal dengan menggunakan gambar, 

dan mengatur soal agar bisa lebih atau kurang dari 10 soal. 

5. Memberi wadah bagi pengajar untuk membuat soal bagi kelompok yang 

telah terbentuk. 

6. Memberi wadah bagi siswa untuk mengerjakan soal-soal mengenai 

submateri yang sudah dibahas secara online. 
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