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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah : 

Proses penerapan model pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) pada mata 

pelajaran alat ukur terbuktik dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X Teknik 

Sepeda Motor SMK Swasta Palapa Binjai. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata 

kelas X Teknik Sepeda Motor dimana pada siklus I sebesar 77,9 pada siklus II yaitu 

83,4 jadi rata-rata kelas naik sebesar 5,5%. Selain itu juga persentase ketuntasan 

siswa yang naik 23,3% dari 66,67% siklus I menjadi 90% pada siklus II.  

Lembar pengamatan aktivitas siswa dapat disimpulkan dilihat pada 

pengamatan siklus I dan pengamatan siklus II. Dengan demikian peningkatan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran Alat Ukuri yang mengalami kenaikan 17,5% 

yaitu dari 67,5% dari siklus I menjadi 85% pada siklus II.  
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B. Saran 

 Berdasarkan simpulan penelitian, bahwa saran (rekomendasi) yang diajukan 

adalah : 

1) Bagi guru hendaknya mulai menerapkan model yang berpusat pada siswa, salah 

satunya penggunaan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa.Diharapkan 

selalu mengadakan evaluasi dan refleksi pada akhir pembelajaran yang telah 

dilakukan dan lebih baik setiap akhir pertemuan dilakukan refleksi, sehingga 

kesulitan yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran baik yang dialami baik 

temuan oleh guru maupun siswa pada pembelajaran dapat diatasi dengan 

sesegera mungkin. 

2) Bagi Siswa hendaknya lebih membuka diri untuk menerima pembagian anggota 

sehingga terjadi pemerataan anggoat kelompok dan siswa dapat saling bertukar 

fikiran dan bekerjaasama dalam anggota kelompok serta menerima pendapatan 

anggota kelompok lain, Sehingga diharapkan selalu berperan aktif dalam 

pembelajaran untuk menciptaan pembelajaran yang menyenangkan , apabila ada 

yang kurang jelas dalam menerima penjelasan guru maka sebaiknya siswa lebih aktif 

bertanya pada guru maupun pada teman.  

3) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik dan permasalahan yang sama, 

hendaknya lebih memperhatikan model dan media pembelajaran yang sesuai, 

serta menguasai materi pokok yang diajarkan supaya keberhasilan pembelajaran 

tercapai dan memberikan bukti fisik observasi. 


