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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

penggunaan model pembelajaran cooperative group investigation (GI) pada 

pembelajaran sejarah siswa kelas XI IPA 2 MA Darul A’mal Metro tahun 

pelajaran 2014/2015 dikatakan kuat berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan 

ke siswa dan lembar observasi dengan mengamati kegiatan proses pembelajaran 

guru dalam menggunakan model pembelajaran cooperative group investigation 

(GI) pada mata pelajaran sejarah dikelas. Makna dari efektivitas kuat dalam 

penelitian ini yakni model pembelajaran ini tepat digunakan dalam proses 

pembelajaran sejarah.  

 

Berdasarkan perolehan data yang terkumpul dari kuesioner diperoleh data dengan 

persentase sebesar 78,8 % yang diinterpretasikan skor efektivitas masuk dalam 

kategori kuat dengan rincian tiap aspek memperoleh persentase a) fokus 

memperoleh persentase sebesar 78,7%, b) sintaks memperoleh persentase sebesar 

75,9%, c) sistem sosial memperoleh persentase sebesar 85,4%, dan d) sistem 

pendukung memperoleh persentase sebesar 75,2%. Selanjutnya berdasarkan 

perolehan data yang terkumpul dari lembar observasi diperoleh persentase sebesar 
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77,8% yang diinterpretasikan skor efektivitas masuk dalam kategori kuat, setiap 

pertemuan mengalami peningkatan dengan rincian pertemuan pertama mencapai  

persentase sebesar 66,7%, pertemuan kedua mencapai persentase sebesar 81%, 

dan pertemuan ketiga mencapai persentase sebesar 85,7%.  

Tercapainya efektivitas dalam penggunaan model pembelajaran cooperative 

group investigation (GI) tidak terlepas dari suasana belajar yang tercipta saat 

pembelajaran ini berlangsung seperti komunikatif, aktif, partisipatif, dan efektif 

yang terjadi diantara para siswa. Selain itu faktor ketersediaan sumber belajar dan 

juga kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran ini akan 

mempengaruhi efektivitas penggunaan model pembelajaran cooperative group 

investigation (GI) dalam pembelajaran. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, maka saran 

yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru pembelajaran menggunakan model cooperative group investigation 

(GI) dapat dijadikan salah satu alternatif dalam proses pembelajaran sejarah 

agar model pembelajaran yang digunakan lebih bervariasi.  

2. Bagi siswa, diharapakan melalui model pembelajaran cooperative group 

investigation (GI) dapat membuat siswa terlatih untuk meningkatkan proses 

investigasi terhadap materi yang mereka senangi sehingga dapat menambah 

wawasan dan informasi yang lebih luas tidak hanya dalam pelajaran sejarah 

namun semua mata pelajaran. 

 


