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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan pelaksanaan model 

pembelajaraan kooperatif tipe Group Investigation yang dilakukan di SMP 

Negeri 1 Pagelaran, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Berdasarkan temuan dan interpretasi analisis serta pembahasan 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas d di SMP Negeri 1 Pagelaran dapat 

dinyatakan  bahwa sebelum dilakukan tindakan (saat orientasi), proses 

pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher-centered), guru sangat 

mendominasi proses pembelajaran, belum berorientasi pada siswa 

(student-centered), siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran dan 

diiringi oleh prestasi belajar yang rendah. Namun setelah dilaksanakannya 

perlakuan tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan menerapkan metode pembelajaran 

Group Investigation dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Bila 

dilaksanakan dengan baik oleh guru akan berdampak positif bagi siswa 

yaitu siswa menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran, karena 

pengalaman dan percobaan langsung siswa akan berpengaruh besar 

terhadap prestasi belajar, membuat guru untuk lebih menguasai materi 
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karena guru sebagai fasilitator harus menguasai materi dan mampu 

mengembangkannya serta guru sebagai motivator yang mampu 

memotivasi siswa untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dan 

menyediakan kesempatan dan pengalaman yang mendukung proses 

pembelajaran. Setelah dilakukan perlakuan berupa siklus dalam penelitian 

ini dengan merancang RPP yang di ujicobakan dalam beberapa putaran 

siklus I, II dan III. Dengan melalui penyempurnaan berdasarkan hasil 

refleksi setiap siklusnya, maka pada siklus ke III terjadi perubahan yang 

signifikan, yaitu sesuai dengan indikator yang ditetapkan.   

2) Pembelajaraan kooperatif tipe Group Investigation pada kelas VII.2 di  

SMP Negeri 1 Pagelaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

setiap siklusnya.  Rata-rata hasil belajar PKn siswa pada siklus I sebesar 

60,00; pada siklus II sebesar 65,13 dan pada siklus III sebesar 69,09. 

Persentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 36,36% dan pada siklus 

II meningkat sebesar 23,1% sehingga menjadi 59,46% dan meningkat 

kembali pada siklus III sebesar 39,31% menjadi 75,67%. Dengan demikian 

KKM pada mata pelajaran PKn dapat terpenuhi yang berarti siswa telah 

tuntas dalam pembelajaran dan terjadi kenaikan prestasi belajar PKn siswa 

setelah menggunakan metode Group Investigation dibandingkan 

sebelumnya. 

3) Dengan pembelajaraan kooperatif tipe Group Investigation yang 

digunakan di dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan nilai mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa. Peningkatan prestasi siswa 

ini merupakan bukti keberhasilan strategi kooperatif tipe Group 
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Investigation dalam meningkatkan nilai tes. Sebelum dilaksanakannya 

diterapkannya kooperatif tipe Group Investigation, prestasi belajar 

pendidikan kewarganegaraan siswa masih kurang, setelah diterapkannya 

pembelajaraan kooperatif tipe Group Investigation pada siklus I, II dan III 

mengalami peningkatan. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran 

yang ingin penulis sampaikan bagi penulis sendiri dan bagi pembaca yang 

ingin menerapkannya pada proses pembelajaran sejenis, yaitu: 

1. Kepada guru atau peneliti berikutnya, dapat menggunakan pembelajaraan 

kooperatif tipe Group Investigation dengan memperhitungkan alokasi 

waktu sebagai alternatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 

dengan memodifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

2. Kepada guru-guru pada umumnya dan khususnya guru PKn, hendaknya 

secara sadar mengubah kebiasaan mengajar dari yang bersifat pemberi 

informasi mutlak (mendominasi pembelajaran) ke metode interaksi aktif 

siswa-guru dan siswa-siswa. 

3. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran hendaknya harus 

melibatkan siswa secara aktif agar siswa merasa lebih dihargai dan 

diperhatikan sehingga akan meningkatkan perilaku belajar yang baik 

sebagaimana paradigma pembelajaran pembelajaraan kooperatif. 

4. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran hendaknya berperan 
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sebagai fasilitator dan motivator yang mampu menyediakan pengalaman 

belajar yang memungkinkan siswa bertanggungjawab dalam melakukan 

proses pembelajaran. 

5. Kepada kepala sekolah agar dapat memotivasi dan memfasilitasi guru 

dalam rangka melaksanakan penelitian tindakan kelas.  

6. Kepada pengawas agar selalu aktif mengadaan pembinaan terhadap guru 

agar dapat meningkatkankan kualitas pembelajaranya. 

 

 

 


