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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1.  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X yang menggunakan model 

pembelajaran group investigation jika dibandingkan dengan model 

pembelajaran yang menggunakan konvensional. Setelah dilakukan 

pengolahan data hasil penelitian menggunakan statistik uji t , maka 

diperoleh T hitung(0,05) = 2,85 > T tabel(0,05) = 1,99. Hal ini menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol, karena jika T 

hitung(0,05) > Ttabel(0,05) , maka hasilnya dikatakan signifikan. Signifikan disini 

diartikan bahwa ternyata model pembelajaran group investigation telah 

memberikan pengaruh yang baik dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa.  

2. Berdasarkan pengolahan data tentang kemunculan indikator kemampuan 

pemecahan masalah. Secara umum pada kelas eksperimen menunjukkan 

adanya kemunculan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Berdasarkan keseluruhan data yang 

diperoleh diketahui bahwa model pembelajaran group investigation telah 

memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dibandingkan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional.  

3. Berdasarkan hasil pengolahan angket mengenai tanggapan siswa terhadap 

model pembelajaran group investigation, yang dimana berdasarkan hasil 

perhitungan sekitar 81% siswa setuju dengan model pembelajaran group 

investigation yang telah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.  

4. Model pembelajaran group investigation jika dibandingkan dengan model 

pembelajaran yang menggunakan konvensional. Ternyata berpengaruh 

pada pemecahan masalah siswa.  
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5. Berdasarkan pengolahan keseluruhan data diketahui bahwa model 

pembelajaran group investigation telah memberikan hasil positif pada 

pemecahan masalah siswa. Hal ini juga ditunjukkan dengan peningkatan 

pada setiap indikator siswa pada kelas eksperimen jauh lebih unggul 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran group investigation juga berpengaruh terhadap kemampuan 

masalah terhadap siswa. 

 

B. Saran  

       Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai 

masukan bagi dunia pendidik. Adapun saran yang disajikan yaitu sebagai berikut :  

1. Bagi Peserta Didik  

a. Melalui pembelajaran group investigation diharapkan siswa dapat  

memperoleh pengalaman belajar yang berani.  

b. Melalui pembelajaran group investigation diharapkan peserta didik 

dapat terbiasa memecahkan masalahnya sendiri.  

 

2. Bagi Pendidik  

a. Mengingat pentingnya tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa, 

sebaiknya pendidik perlu untuk menghadirkan kemampuan 

memecahkan masalah ditengah-tengah pembelajaran siswa. Melalui 

pembelajaran group investigation diharapkan pendidik mengetahui 

seberapa besar kontribusi pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran group investigation ini terhadap ketercapaian 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Dengan menerapkan model 

pembelajaran group investigation diharapkan nantinya akan 

memberikan feedback positif terhadap proses pembelajaran.  

b. Melalui pembelajaran dengan model pembelajaran group investigation 

diharapkan pendidik memperoleh pengalaman yang berharga.  
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3. Peneliti Lain 

 Untuk peneliti selanjutnya, disarankan dalam mengamati tingkat 

kemampuan pemecahan masalah siswa, maka dapat didukung dengan 

bukti tertulis lainnya sebagai bukti hasil penelitian.   


