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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

makaditarik simpulan bahwa prosespembelajaran dengan model cooperativelearning 

tipe groupinvestigation dapat meningkatkan hasil belajar akidah akhlaksiswa. 

Aktivitas siswa dan guru selama proses belajar mengajar meningkat dengan 

penggunaan model cooperativelearning tipe groupinvestigation. Hal ini bisa dilihat 

dari terus meningkatnya nilai keterlaksanaan pembelajaran yang diperoleh siswa dan 

guru selama proses pembelajaran. Pada siklus I aktivitas belajar siswa menunjukan 

nilai 42 atau 55,26%. Aktivitas guru memperoleh nilai 52 atau 68,42% untuk 

pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya pada siklus II perolehan nilai siswa kembali 

menunjukan peningkatanmenjadi 59 atau 77,73%. Aktifitas guru selama proses 

pembelajaran juga menunjukan perbaikan dengan perolehan nilai yang meningkat 

menjadi 68 atau 89,47%. Dengan demikian model cooperativelearning tipe 

groupinvestigationdapat meningkatkan keterlaksanaan pembelajaransiswa dan guru 

kelas XI IPS 1 di MAN 1 Kendari. 

Hasil evaluasi sebelum pelaksanaan tindakan nilai yang diperoleh siswa rata-

rata sebesar 74,67 dengan 17 siswa atau 56,67% sisya yang mencapai KKM, 



79 
 

 
 

sementara 13 atau 43,33% siswa belum mencapai KKM. Pada akhir siklus I nilai 

siswa menunjukan peningkatan menjadi 80,03 dengan 22 siswa atau 73,33% siswa 

mencapai KKM, sementara 8 atau 26,67% siswa belum mencapai KKM.Pada siklus 

II perolehan nilai siswa kembali menunjukan peningkatan dengan nilai rata-rata 

perolehan siswa 84,30 dengan 28 siswa atau 93,33% siswa mencapai KKM, 

sementara 2 atau 6,67% siswa belum mencapai KKM. Pencapaian siswa pada siklus 

II menunjukan peningkatan yang sekaligus manjadi akhir dari pelaksanaan penelitian 

ini, sebab standar ketuntasan yang ditentukan oleh sekolah adalah jika 80% siswa 

memperoleh nilai ≥ 75 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan: 

1. Agar dalam pembelajaran guru menggunakan beberapa strategi 

pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan dan karaktersitik materi 

pelajaran. 

2. Agar dilakukan penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini untuk 

menguji kebenaran hasil penelitian ini, sekaligus menambah referensi 

keilmuan terkait judul penelitian ini. 

3. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam perumusan 

kebijakan terkait kegiatan belajar mengajar khususnya di sekolah tempat 

penelitian ini dilaksanakan. 

 


