
BAB  V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan yang telah dilakukan terhadap

siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 8 Gedung Air pada tema Lingkungan

dapat disipulkan sebagai berikut:

1. Pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif

Group Investigation dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini

terbukti dengan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dalam kegiatan

pembelajaran pada  setiap siklusnya. Pada Siklus I presentase aktivitas

belajar siswa mencapai 64,80% dengan kategori ”Kurang”. Dan meningkat

sebesar 16,40% menjadi 81,20% dengan kategori ”Baik sekali”. Dari hasil

berikut maka dapat diambil kesimpul bahwa pembelajaran dengan

menggunakan Model Kooperatif Group Ivestigation meningkat aktivitas

belajar siswa pada tama Lingkungan di kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 8

Gedung Air.

2. Pembelajaran dengan menggunakan Model Kooperatif Group Inestigation

dapat meningkat hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dengan adanya

peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Pada Siklus I siswa

yang tuntas mencapai 66,66% (19 siswa) dengan kategori ”Baik”

meningkat menjadi 96,66% (29 siswa) dengan kategori ”Baik sekali”. Dari
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hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Group Investigation dapat

meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya .

3. Pembelajaran dengan menggunakan Model Kooperatif Group

Investigation dapat meningkatkan kinerja guru. Hal ini terbukti pada siklus

1 presentase kinerja guru (72,57%) dengan kategori Baik, meningkat

sebesar (16,57) menjadi (89,14%) dengan kategori Baik Sekali,

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan sebagai berikut:

1.   Kepada siswa, sebaiknya mengikuti pelajaran dengan baik, berpikir kritis,

berani mengungkapkan pendapatnya, dan lebih banyak berlatih untuk

mengerjakan soal- soal agar mendapat nilai yang lebih baik.

2.   Kepada guru,hendaknya memotivasi parasiswa agar belajar dengan giat,

dan dapat menciptakan suasanabelajar yang kondusip Sehingga dapat

berjalan dangan baik Guru juga perlu menerapkan Model Pembelajaran

Kooperatif Group Investigation untuk meningkatan aktivitas dan hasil

belajar siswa.

3.   Kepala sekolah, hendaknya melengkapi sarana dan prasarana dengan baik,

sehingga dalam proses pembelajaran mendapatkan hasil sesuai dengan

harapan.

4.   Mahasiswa Pendidkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) untuk lebih

memahami tugas seorang guru serta dapat meningkatkan mutu

pembelajaran dengan mengetahui permasalahan di sekolah.


