
 

 

 

 

 

 

 

 

V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1) Terdapat perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation 

(GI) dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Perbedaan hasil belajar 

tersebut dikarenakan perbedaan penggunaan model yang digunakan yaitu 

model pembelajaran Group Investigation (GI) dimana siswa dituntut untuk 

berpartisipasi dan aktivitas untuk mencari sendiri materi pelajaran yang 

akan dipelajari sedangkan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) siswa dituntut untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan 

memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual. 

2) Hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation (GI) lebih tinggi 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) pada siswa yang memiliki kemampuan 

berfikir kreatif tinggiterhadap mata pelajaran IPS Terpadu. Siswa yang 
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memiliki kemampuan berfikir kreatif tinggi terhadap mata pelajaran yang 

diajar menggunakan model pembelajaran Group Investigation (GI) maka 

akan sangat antusias dan senang dalam mengikuti pembelajaran dikelas, 

dikarenakan dalam model Group Investigation (GI) ini siswa dituntuk 

untuk mencari sendiri materi pelajaran yang akan dipelajari, maka siswa 

yang memiliki kemampuan berfikir kreatif tinggi terhadap mata pelajaran 

akan selalu ingin tampil terbaik saat menyampaikan materi kepada peserta 

didik lainnya, ia akan belajar dengan sungguh- sungguh sehingga hasil 

belajarnya pun meningkat. 

3) Hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation (GI) lebih rendah 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) pada siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kreatif  rendah terhadap mata pelajaran IPS Terpadu, yang berarti 

hasil belajar IPS Terpadu siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) lebih tinggi 

dibandingkan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif rendah terhadap mata pelajaran IPS Terpadu, 

hal ini dikarenakan pada model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) siswa secara individu terlibat langsung dalam pembelajaran, siswa 

dituntut untuk menjelaskan kepada anggota kelompok lainnya. Model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran 

dimana siswa secara kelompok untuk mengembangkan kemampuan 
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berpikir dan memecahkan masalah, sehingga siswa yang awalnya malas- 

malasan dalam pembelajaran dengan sendirinya akan lebih aktif dalam 

belajar dikarnakan dia mempunyai tugas untuk bisa menjelaskan kepada 

kelompok lainnya, hal ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu 

sendiri. 

4) Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu, hal ini berarti 

terdapat pengaruh bersama antara model pembelajaran kooperatif dengan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Negara Batin. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Studi Perbandingan Hasil Belajar IPS 

Terpadu Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

(GI)  dan Problem Based Learning (PBL) Dengan Memperhatikan 

Kemampuan Berpikir Kreatif Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Negara 

Batin Tahun Pelajaran 2014/2015’’, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI)  karena model ini dapat meningkatkan interaksi dan 

sekaligus meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

2. Setiap memulai standar kompetensi yang baru hendaknya guru melakukan 

tes kemampuan berpikir kreatif di awal sebelum memulai pembelajaran, 

agar guru dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan 
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siswa mengenai materi yang akan dipelajari sehingga guru dapat 

menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. 

Namun, penerapannya harus disesuaiakan dengan pokok bahasan dan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

3. Jika sebagian besar siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi 

pada materi yang akan dipelajari, maka guru dapat menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI), karena dengan 

model ini siswa dapat belajar dalam kelompok dan menerapkannya dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kompleks, serta dapat meningkatkan 

kecakapan individu maupun kelompk dalam memecahkan masalah dan 

dapat menimbulkan motivasi siswa karena adanya tuntutan untuk 

menyelesaikan tugas. Namun, penerapannya harus disesuaiakan dengan 

pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

4. Jika sebagian besar siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah 

pada materi yang akan dipelajari, maka guru dapat menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL), karena 

dengan model ini siswa lebih aktif, meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, menimbulkan 

ide-ide baru, serta dapat meningkatkan keakraban dan kerjasama dalam 

kelompk. Namun, penerapannya harus disesuaiakan dengan pokok 

bahasan dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

 

 


