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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan ranah 

kognitif terdapat perbedaan antara nilai rata-rata prestasi belajar 

kelas eksperimen 1 (model pembelajaran group investigation) 

sebesar 82,250 dan nilai rata-rata kelas eksperimen 2 (model 

pembelajaran jigsaw) diperoleh 62,059. 

Pengujian statistik dengan uji t  dua pihak diperoleh 

dengan taraf signifikan α = 5%, dk = n1 + n2 – 2 = 35, peluang 1- α 

kriteria pengujian Ho diterima jika thitung<ttabel. Karena pada 

penelitian ini thitung = 7,351 dan ttabel= 1,69, dan ini berarti 

thitung>ttabel, maka Ha diterima. Artinya terdapat perbedaan prestasi 

belajar peserta didik antara yang menggunakan model 

pembelajaran group investigation dengan yang menggunakan 

model pembelajaran jigsaw pada materi pokok hubungan sumber 

daya alam di MI Raudlotusysyubban Pati. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran-saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

 

 



84 

1. Kepada guru 

a. Hendaknya dalam proses belajar mengajar, guru harus bisa 

menggunakan model pembelajaran group investigation 

dengan semakin baik 

b. Guru harus mampu melaksanakan penggunaan model group 

investigation pada pembelajaran IPA. 

2. Pihak madrasah 

a. Pihak madrasah hendaknya menyediakan dan melengkapi 

fasilitas yang mendukung proses pembelajaran.  

b. Pihak madrasah hendaknya meningkatkan kompetensi 

profesional pendidik. Karena sesungguhnya kompetensi 

yang dimiliki oleh guru sangat mempengaruhi keberhasilan 

proses pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan peserta 

didik yang berprestasi, berbudi luhur dan berakhlaq terpuji 

yang dapat berdampak positif pada kemajuan madrasah. 

3. Pihak peserta didik  

a. Peserta didik hendaknya lebih aktif dan giat belajar untuk 

meningkatkan prestasi, tidak hanya bergantung pada 

penjelasan guru. 

b. Peserta didik hendaknya selalu menjaga kesehatannya agar 

dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan penuh 

semangat. 
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C. Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, hanya dengan karunia 

dan ridho Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Peneliti menyadari betul banyak terdapat kesalahan 

dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal itu disebabkan 

karena keterbatasan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, 

sumbangan pemikiran serta kritik yang konstruktif dari pembaca 

sangat peneliti harapkan untuk perbaikan. Kepada semua pihak 

yang telah berpartisipasi dan memberikan bantuan dukungan, 

sumbangsih pemikiran demi terselesaikannya pembuatan skripsi 

ini, peneliti sampaikan terima kasih yang tak terhingga teriring 

do’a semoga Allah menerima amal baiknya dan membalas dengan 

kebaikan yang berlipat ganda. Peneliti berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri pada khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 


