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BAB V 

SIMPULAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pada hasil interpretasi dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut;  

1. Kondisi objektif pelakaksanaan pembelajaran mata pelajaran PAI  di SMA 

Pekanbaru menunjukkan bahwa: 

a. Pengembangan diri guru PAI di SMA  perlu ditingkatkan, terutama 

dalam dua hal, yaitu:  kemampuan metodologis dan kemampuan 

mengembangkan indikator pembelajaran PAI;  

b. Desain pembelajaran, menunjukkan bahwa guru mata pelajaran PAI 

masih jarang membuat desain rencana pembelajaran yang menggunakan 

model belajar kelompok, jarang melibatkan siswa melakukan kajian dan 

memberi kesempatan kepada siswa melakukan kegiatan investigasi dan 

presentasi  terhadap materi PAI; .  

c. Latar belakang pendidikan guru PAI dari kependidikan dan keguruan 

Agama Islam, pengembangan kemampuan mengajar masih perlu 

ditingkatkan (continuous quality improvement),  terutama aspek 

bagaimana mendesain pembelajaran, pengembangan bahan ajar, metode 

dan strategi, pengelolaan kelas dan penggunaan media; 

d. Kelengkapan sarana pendukung dalam  pelakasankan model 

pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi tidak menjadi kendala, 

namun kelengkapan sumber dan media pembelajaran yang menjadi 

perhatian karena belum maksimal;    

2. Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi pada 
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mata pelajaran PAI untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, maka 

dalam hal ini yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Desain awal model pembelajaran kooperatif tipe Grup Investigasi (GI) 

dikembangkan berdasarkan karakteristik model pembelajaran kooperatif 

tipe grup investigasi (GI) secara teoritis: grouping, planning, riport 

pripration, investigation, presentation dan evaluation. Denga  

memerhatikan karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

langkah-langkah pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe 

grup investigasi yang diimplementasikan adalah goruping, planning, 

investigation, presentation dan evaluation, maka model pengembangan 

yang dihasilkan adalah:   

Gambar 5.1  

Model yang dikembangkan 

b. Implementasi model dalam skala terbatas maupun luas senantiasa 

dilakukan modifikasi, hal ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan 

kondisi lapangan, alokasi waktu, dan ketersediaan sumber belajar. 

3. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi dari hasil 

pengembangan adalah: 
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a. Hasil model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi ini efektif 

dalam meningkatkan keaktifan siswa. Berdasarkan hasil penelitian bab 

sebelumnya diketahui bahwa: 1) selama proses pengembangan model 

secara terbatas, luas dan uji validasi terjadi peningkatan keaktifan siswa. 

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan model kooperatif 

tipe grup investigasi berpengaruh positif dalam meningkatkan keaktifan 

siswa. Model hasil pengembangan juga berpengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa, terlihat dari hasil belajar pada skala 

terbatas, skala luas dan juga pada uji validasi. Terjadi peningkatan hasil 

belajar yang signifikan. 

b. Implementasi model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi ini 

dari hasil pengembangan adalah: 1) sintaknya sederhana, jadi semua guru 

dapat mengaplikasikannya, 2) meningkatkan keaktifan siswa yang dapat 

mendorong terjadinya pembelajaran bermakna yang dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman dan menigkatkan hasil belajar, dan 3) tidak 

memerlukan sarana dan fasilitas khusus dalam menerapakannya.   

4. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe grup 

investigasi hasil pengembangan, yang menjadi kelebihan adalah: a) 

meningkatkan keaktifan siswa, b) meningkatkan motivasi belajar siswa, c) 

meningkatkan sikap demokratis siswa, d) meningkatkan pemahaman siswa, 

e) meningkatkan percaya diri siswa, dan f)  meningkatkan sikap tanggung 

jawab siswa. Kelemahannya model pembelajaran kooperatif tipe grup 

investigasi adalah; a) memerlukan alokasi waktu yang lebih lama, b) 

siswanya tidak terlalu banyak, c)  guru yang mampu mengembangkan 

indikator yang diangkat menjadi permasalahan kajian dalam investigasi, dan 

d) siswa lancar menulis dan membaca ayat Al-Quran karena permasalahan 

kajian terkait dengan ayat-ayat Alquran dan hadis.   

 



 

 

 

179 

 

 
Andi Murniati, 2017 
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GRUP INVESTIGASI UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH 
MENENGAH ATAS PEKANBARU PROVINSI RIAU 
Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti merekomendasikan beberapa 

hal untuk untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, rekomendasi yang 

diajukan adalah sebagai berikut ini.  

1. Guru PAI. kompetensi pengembangkan model pembelajaran yang aktif 

sehingga terbentuk suasana pembelajaran yang bermakna. 

2. Kepala Sekolah, pengembangan profesionalisme guru harus senantiasa 

dikembangkan secara berkesinambungan, terutama aspek metodologis dan 

strategi-strategi pembelajaran mutakhir. 

3. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan kementerian agama (Kemenag) 

bekerja sama dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan mutu PAI 

di sekolah umum, dengan melakukan pelatihan atau workshop pembelajaran 

dalam mengembangkan kemampuan guru-guru  PAI dalam hal penguasaan 

model, strategi, dan metode pembelajaran. 

4. Kepada peneliti yang lain, yang tertarik untuk mengembangkan model 

pembelajaran dengan mata pelajaran dan tingkatan sekolah yang berbeda. 

5. Kepada lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), seperti 

Fakultas Tarbiyah dan keguruan sebagai lembaga pendidikan yang bertugas 

untuk mencetak guru, kiranya lebih meningkatkan lagi keterampilan 

mengajar mahasiswa dalam menggunakan berbagai model pembelajaran. 

 

  

 


