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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan 
Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Pelaksanaan pembelajaran kooperatif GI (group investigation) yang dapat meningkatkan pembelajaran materi lingkaran (garis singgung lingkaran, lingkaran luar dan lingkaran dalam) melalui 6 tahap. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap I Mengidentifikasikan Topik dan Mengatur Murid Dalam Kelompok Pada tahap ini siswa-siswi membentuk kelompok yang didasarkan atas kesenangan berteman yang bersifat heterogen. Tahap II Merencanakan Tugas Yang Akan Dipelajari Pada tahap ini siswa memilih sub topik yang diberikan peneliti dan membagi tugas-tugas pada tiap-tiap anggota dalam kelompok. Tahap III Melaksanakan Investigasi Siswa melaksanakan investigasi yaitu melaksanakan tugas masing-masing yang diperoleh dalam kelompok. Tahap IV Menyiapkan Laporan Akhir Semua kelompok sibuk menyiapkan laporan akhir dari hasil investigasinya. Tahap V Mempresentasikan Laporan Akhir Perwakilan kelompok maju didepan kelas untuk mempresentasikan hasil investigasi kelompoknya didepan kelas. Tahap VI Evaluasi Tahap ini adalah tahap evaluasi hasil belajar mulai awal yaitu tahap I samapi akhir yaitu tahap V dari hasil investigasi dengan cara peneliti melakukan tes askhir (post test) secara individu pada seluruh siswa dan sharing atau diskusi antara siswa dasn guru (peneliti) mengenai kesulitan-kesulitan dan kesan-kesan selama melaksanakan pembelajaran.
	Hasil pelaksanaan pembelajaran kooperatif GI (group investigation) materi lingkaran pada kelas VIII di SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang tahun ajaran 2007/2008 adalah sangat baik hal tersebut dapat dilihat dari : 

Hasil tes awal dan hasil tes akhir siswa pada materi garis singgung lingkaran cukup meningkat dan bagus. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisa pada ketuntatasan belajar yang mencapai 89% pada siklus I dan 94.5% pada siklus ke II, yaitu materi lingkaran dalam dan lingkaran luar.
Hasil observasi terhadap aktivitas peneliti dan siswa selama proses pembelajaran dengan kooperatif GI dengan presentase 92,75%. Sedangkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan kooperatif GI dengan prosentase 95,5%
Hasil wawancara pada beberapa siswa yang dijadikan sampel, menunjukkan bahwa siswa merasa senang dan lebih mudah memahami materi garis singgung lingkaran, lingkaran dalam dan lingkaran luar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif GI (Group Investigation).

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
	Kepada STAIN : dengan adanya penelitian diharapkan kampus lebih meningkatkan intelektualitas mahasiswanya sehingga kualitas lulusannya juga meningkat
	Kepada peneliti lain : diharapkan dapat melakukan penelitian serupa agar dapat menemukan metode atau model yang tepat dalam memberikan pemahaman siswa khususnya dalam pembelajaran materi garis singgung lingkaran.
	Kepada guru matematika SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang hendaknya mengajarkan materi garis singgung lingkaran dengan pendekatan kooperatf GI (Group Investigation)


