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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil 

kesimpulan  sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation yang 

di laksanakan di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 

Palembang dengan jumlah siswa 19 orang terdiri dari 12 siswa laki-laki 

dan 7 siswa perempuan. Dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation mulai dari tahap perencanaan sampai 

dengan tahap pelaksanaan dalam  kategori baik. 

2. Hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation mengalami peningkatan yang signifikan. hal ini 

terlihat dari hasil belajar siswa yang termasuk dalam kategori sedang 

mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 9 siswa yang termasuk 

dalam kategori sedang setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation menjadi 14 orang siswa. Secara keseluruhan 

nilai siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 Palembang 

dalam kategori baik. 

3. Hipotesis nihil yang di ajukan di tolak, Karena t0 lebih besar dari tt, , 

yaitu 2,10 < 3, 238 > 2,88. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

antara sebelum dan sesudah di terapkannya model pembelajaran 
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kooperatif tipe Group Investigation. Dengan demikian terllihat adanya 

perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation dengan hasil belajar siswa V Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU 1 Palembang . dengan demikian model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation dapat dijadikan salah satu model 

pembelajaran yang diandalkan sebagai model pembelajaran yang baik 

untuk mengajarkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

B. Saran 

1. Guru diharapkan lebih kreatif dalam memilih dan menentukan model 

pembelajaran yang cocok untuk digunakan dalam mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan 

2. Sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation hendaknya guru merencanakan pelaksanaan pembelajaran 

dengan baik sehingga pelaksanaannya berlangsung sesuai dengan yang 

diharapkan 

3. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation hendaknya di 

sosialisasikan dan dijadikan alternatif dalam pembelajaran di sekoah untuk 

meningkatan hasil belajar siswa 

4. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dapat dijadikan 

sebagai model pembelajaran yang baik untuk membantu  hasil penelitian 

lebih baik dan bisa dijadikan bahan acuan untuk menyusun skripsi  

  


