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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan peneliti, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Group Investigation 

(GI) Dapat Meningkatkan Sikap Demokrasi Siswa Pada Mata Pelajaran PKn materi 

Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat di Kelas IV SD Negeri 107399 Bandar Khalipah. 

Hal ini terbukti dari hasil sebagai berikut: 

1. Rata-rata nilai sikap demokrasi siswa pada siklus I pertemuan I sebesar 48,22 

atau kategori sangat kurang dan secara klasikal memperoleh nilai 6,66% atau 

kategori sangat kurang. Kemudian pada siklus I pertemuan II nilai rata-rata 

sikap demokrasi siswa yaitu 57,57 dengan kategori Cukup dan secara klasikal 

30,00% dan belum dinyatakan mencapai ketuntasan atau kategori sangat 

kurang, masih kurang dari 65%. 

2. Rata-rata nilai sikap demokrasi siswa pada siklus II pertemuan I sebesar 

70,51atau kategori cukup dan secara klasikal memperoleh nilai 80% dengan 

kategori baik. Kemudian pada siklus II pertemuan II nilai rata-rata sikap 

demokrasi siswa yaitu 87,46 dengan kategori sangat baik, dan nilai secara 

klasikal yaitu 100% dengan kategori sangat baik. 
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3. Rata-rata nilai hasil observasi aktivitas guru pada siklus I pertemuan I yaitu 

45,00% atau kategori sangat kurang, dan pada siklus I pertemuan II yaitu 

66,66 dengan kategori sedang.  

4. Rata-rata nilai hasil observasi aktivitas guru pada siklus II pertemuan I yaitu 

80,00% atau kategori baik, dan pada siklus II pertemuan II yaitu 95,00% 

dengan kategori sangat baik. 

 

1.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru diharapkan dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan 

pembelajaran yang menyenangkan yang melibatkan seluruh siswa aktif 

didalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan sikap 

demokrasi siswa. Guru diharapkan dapat memilih dan menyesuaikan model 

pembelajaran dengan materi pembelajaran.  

2. Bagi siswa diharapkan untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran di kelas. 

3. Bagi pihak sekolah agar kiranya dapat melakukan pengadaan sarana dan 

prasarana serta melakukan pelatihan tentang penggunaan model pembelajaran 

yang dipeerlukan disekolah agar proses belajar mengajar berjalan lebih baik. 

4. Bagi peneliti lainnya: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi dalam meningkatkan sikap demokrasi siswa.   

 


