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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan. Negara 

dikatakan telah maju dalam bidang teknologi atau pun bidang yang lainnya 

tidak terlepas dari bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan orang yang cerdas 

atau yang berpendidikan akan dapat memberikan kontribusi yang positif. 

Pendidikan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2003 pada pasal 1 ayat 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (Depdiknas, 2003 :1). Seperti di dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 

Pasal 3, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: 

 

„„Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang bermain dan bertakwa kepada 

Tuhan yang maha  Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.‟‟ 
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Menurut (Hamalik, 2004: 79) pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam 

dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara menyeluruh dalam 

kehidupan masyarakat. 

 

Dewasa ini usaha peningkatan mutu pendidikan banyak sekali, salah satu 

contohnya seperti penyempurnaan kurikulum, pada awal tahun pelajaran 

2006/2007 telah diterapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari kurikulum yang 

sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KTSP adalah 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing – masing 

satuan pendidikan. Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini 

siswa dituntut untuk lebih aktif dari guru, yaitu keaktifan siswa 80% 

sedangkan keaktifan guru 20%. 

 

“Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga 

pendidikan (sekolah) bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut 

siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong 

perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan (Hamalik, 2001: 65).” 

 

 

Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi 

siswa untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini 

siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta 

memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, 

dinamis, dan menyenangkan. Kerangka dasar dan struktur KTSP, meliputi 

empat komponen, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar, penilaian 
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berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan kurikulum 

berbasis sekolah. Secara umum kerangka dasar dan struktur kurikulum 

berbasis kompetensi ditunjukan pada Gambar 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 1. Kerangka Dasar KTSP 

 

Salah satu mata pelajaran yang ada diajarkan pada tingkat sekolah dasar 

sampai menengah adalah IPS Terpadu. Mata pelajaran IPS Terpadu 

mewujudkan dari satu pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu 

sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, hukum, 

politik, dan sebagainya. Perpaduan ilmu sosial tersebut karena memiliki objek 

material kajian yang sama yaitu manusia. IPS Terpadu sangat penting karena 

setiap orang akan dan harus terjun langsung ke dalam kancah kehidupan 

masyarakat sehingga perlu pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai 

gejala sosial yang terjadi di masyarakat.  
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Mengingat tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Mata 

pelajaran ini membincangkan, membahas, dan mempelajari hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah-masalah sosial sehari-hari dalam kehidupan 

manusia hingga dapat dipahami dan diperoleh pemecahannya. Dengan 

demikian, mata Pelajaran IPS Terpadu dapat mengembangkan suatu 

pengetahuan, keterampilan, sikap, kepekaan dan pemahaman siswa tentang 

kehidupan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat untuk menghadapi 

hidup dengan tantangan-tantangan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, 

diharapkan bahwa mereka kelak mampu bertindak secara rasional dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari mata pelajaran IPS Terpadu, 

tampaknya dibutuhkan suatu pola pembelajaran yang mampu menjembatani 

tercapainya tujuan tersebut. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program 

- program pelajaran IPS Terpadu diorganisasikan secara baik. 

 

Berdasarkan kenyataannya pembelajaran IPS Terpadu masih mengalami 

berbagai permasalahan terutama dalam proses pembelajaran. Kemampuan 

dan keterampilan guru dalam memilih dan menentukan model pembelajaran 

sangat berpengaruh dan senantiasa harus terus ditingkatkan, agar 

pembelajaran IPS Terpadu benar - benar mampu membekali siswa dengan 

kemampuan dan keterampilan dasar untuk menjadi manusia dan warga 
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Negara yang baik di masyarakat. Selama ini, dalam pembelajaran IPS 

Terpadu, siswa hanya menerima dan mendengarkan apa yang guru jelaskan 

didepan. Penekanan pembelajaran bukan hanya sebatas menuangkan atau 

menjelajahi siswa dengan sejumlah materi pembelajaran yang bersifat hafalan 

belaka dan siswa hanya sebagai pendengar yang baik. Namun, diharapkan 

siswa dapat berikut serta atau berperan secara aktif dalam pembelajarn 

sehingga dapat meningkatkan aktifitas siswa.  

 

Metode dalam pembelajaran harus sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa. 

Seperti menurut (Mulyasa, 2008: 222) dalam menentukan metode 

pembelajaran yang tepat dan sesuai, untuk membantu siswa memahami 

konsep – konsep yang dipelajari secara utuh dan benar. Pembelajaran yang 

konvensional masih sering terjadi, dalam hal ini peneliti meneliti hasil dari 

proses pembelajaran yang diadakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

khususnya di SMP Negeri 2 Negara Batin masih memakai pembelajaran 

konvensional. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu variasi yang 

sering dilakukan tetapi penerapanya masih kurang baik. 

 

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah 

menjalani serangkaian proses pembelajaran. Hasil belajar tersebut dapat 

digambarkan secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas dinyatakan 

dengan angka antara 0 sampai 100. Sedangkan secara kualitas digambarkan 

dengan katagori sangat baik , baik, sedang dan kurang. Hasil belajar siswa 

dikatakan baik apabila telah mencapai syarat kriteria ketuntasan minimal 
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(KKM). Sedangkan secara kualitas dikatakan baik apabila sudah mencapai 

katagori minimal baik. Pola ini berlaku universal untuk lembaga  sekolah. 

Hasil belajar IPS Terpadu siswa masih kurang maksimal. Hasil ini dapat 

dilihat pada Tabel 1, lebih banyak siswa yang belum mencapai KKM yaitu 

70. KKM ini diperoleh dari guru bidang studi IPS Terpadu pada jumlah kelas 

VIII adalah 4 kelas dengan banyak siswa 126 siswa pada tahun ( 2014 - 

2015). 

 

Tabel 1. Hasil UTS Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas VIII Semester  

          Ganjil SMP Negeri 2 Negara Batin Tahun Pelajaran 2014/2015 

No. Kelas 
Interval 

Jumlah 
< 70 ≥70 

1. VIII A 17 15 32 

2. VIII B 20 11 31 

3. VIII C 18 13 31 

4. VIII D 19 13 32 

Jumlah 
Siswa 74 52 126 

Presentase  58,73% 41,26% 100% 
Sumber: Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 2 Negara Batin  

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa hasil belajar IPS Terpadu siswa 

masih tergolong rendah yaitu siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang berlaku di SMP Negeri 2 Negara Batin yaitu sebesar 

70 hanya 52 siswa dari 126 siswa atau hanya 41,26%. Sedangkan siswa yang 

belum tuntas belajar dari 74 siswa atau mencapai 58,73%. Ini berarti hasil 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Negara Batin 

tergolong rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa kurang 

baik, kriteria tingkat keberhasilan tersebut seperti pendapat Djamarah dan 

Zain. 
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“Djamarah dan Zain (2006:107) sebagai berikut: Istimewa/maksimal : 

apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh 

siswa, Baik sekali/optimal : apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa, Baik/minimal : apabila 

bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s.d.75% saja dikuasai oleh 

siswa, Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang Dari 60% 

dikuasai oleh siswa.” 

 

Kurangnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII 

SMP Negeri 2 Negara Batin dimungkinkan karena masih kurangnya aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. Jika dilihat pada saat penelitian 

pendahuluan kondisi dan situasi saat proses pembelajaran bisa dikatakan 

kurang baik. Para siswa terlihat pasif saat belajar di kelas, siswa hanya 

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru di depan. Siswa jarang 

mengajukan pertanyaan, walaupun guru sering meminta kepada siswa untuk 

bertanya bila ada hal yang sulit atau belum jelas dan siswa jarang memiliki 

keberanian untuk menjawab pertanyaan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut 

adalah dengan memperhatikan proses pembelajaran yang terjadi, guru 

sebaiknya menetapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keaktifan siswa. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas. 

 

Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. Belajar 

merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam 

belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan 

seseorang guru sebagai pengajar. Dua konsep belajar mengajar yang 

dilakukan oleh siswa dan guru terpadu dalam satu kegiatan. Diantara 
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keduannya itu terjadi interaksi dengan guru. Kemampuan yang dimiliki siswa 

dari proses belajar mengajar saja harus bisa mendapatkan hasil bisa juga 

melalui kreatifitas seseorang itu tanpa adanya intervensi orang lain sebagai 

pengajar. 

Melihat hasil belajar yang belum optimal, maka perubahan dalam proses 

pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan seharusnya mulai diterapkan di sekolah. Upaya yang dapat 

dilakukan guru untuk menciptakan proses pembelajaran tersebut adalah 

dengan mengubah metode pembelajaran yaitu dengan model pembelajaran 

kooperatif. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar adalah dengan 

meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu dengan cara merubah paradikma 

pembelajaran yakni orientasi pembelajaran yang semula berpusat pada guru 

beralih berpusat pada siswa (student centered). Perubahan ini dimaksudkan 

untuk memperbaiki mutu pendidikan baik dari segi proses maupun hasil 

pendidikan. 

Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan ditemukannya dan 

diterapkannya model-model pembelajaran yang dengan tepat mampu 

mengembangkan dan menggali pengetahuan peserta didik secara kongkrit dan 

mandiri. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran yang kemudian berdampak pada pencapaian hasil belajar 

yang lebih baik adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. 
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Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah peserta 

didik sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. 

Aktivitas pembelajaran kooperatif menekankan pada kesadaran peserta didik 

perlu belajar berpikir, memecahkan masalah dan belajar untuk 

mengaplikasikan pengetahuan, konsep, dan keterampilannya kepada peserta 

didik yang membutuhkan dan peserta didik yang merasa senang 

menyumbangkan pengetahuannya kepada anggota lain dalam kelompoknya. 

Model pembelajaran kooperatif lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran, 

sehingga siswa dapat berperan dominan dalam pembelajaran sehingga akan 

terkondisi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. 

 

Model pembelajaran kooperatif beragam jenisnya. Hal ini lebih memudahkan 

guru untuk memilih tipe yang paling sesuai dengan pokok bahasan, tujuan 

pembelajaran, suasana kelas, sarana yang dimiliki dan kondisi internal peserta 

didik. Menurut (Rusman, 2012: 201) model pembelajaran yang dapat 

diterapkan yaitu Numbered Heads Together (NHT) , Group Investigation 

(GI), Think Pair Share (TPS), Teams Games Tournament (TGT), Two Stay 

Two Stray (TETS), Problem Based Learning (PBL), dan sebagainya. Tiap-

tiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah, kelebihan-kelebihan, dan 

kekurangan-kekurangannya masing-masing. Guru hendaknya dapat memilah-

milah model pembelajaran mana yang paling tepat diterapkan dalam 

pembelajaran, tentunya penerapan model pembelajaran yang bervariasi akan 

membuat siswa tidak merasa jenuh dan tercipta pembelajaran yang aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
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Beberapa model pembelajaran kooperatif yang sudah banyak dikembangkan, 

dipilih yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI ) 

dan tipe Problem Based Learning (PBL). Kedua model pembelajaran 

kooperatif tersebut memiliki langkah-langkah yang sedikit berbeda namun 

tetap dalam satu jalur yakni pembelajaran dalam kelompok yang berpusat 

pada siswa dan guru sebagai fasilitator. 

Alasan menggunakan model pembelajaran tipe Group Investigation (GI) 

adalah model pembelajaran ini dapat meningkatkan interaksi sosial sekaligus 

meningkatkan pengetahuan pada mata pelajaran IPS. Model pembelajaran 

tipe Group Investigation (GI) salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk 

mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui 

bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat 

mencari melalui internet. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam 

menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. 

Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Model Group 

Investigation (GI)  dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari 

tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Model pembelajaran ini 

siswa lebih aktif dalam menemukan sendiri permasalahan yang ada dalam 

materi pelajaran yang dihadapi.  
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Model pembelajaran kooperatif selanjutnya adalah model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) yang merupakan model pembelajaran dengan 

penggunaan inteligensi dari dalam diri individu yang berada dalam sebuah 

kelompok orang, atau lingkungan untuk memecahkan masalah yang 

bermakna, relevan dan kontekstual. Dalam pembelajaran ini siswa diberikan 

topik permasalahan oleh guru, kemudian siswa bersama kelompoknya 

memecahkan masalah yang ada dengan merumuskan hipotesis permasalahan 

yang ada dengan membaca buku, mencari di internet dan dari media apa saja 

yang dapat mendukung atau untuk memperkuat hipotesis jawaban masalah 

yang ada. Penerapan model pembelajaran ini diharapkan akan dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kedua model tersebut diharapkan dapat melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang 

diajarkan oleh guru dan dapat mencapai indikator dari kompetensi dasar serta 

hasil belajar siswa dapat memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

yang ditetapkan oleh sekolah. Oleh karena itu untuk menemukan model 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat diterapkan pada setiap kondisi siswa 

di kelas dan untuk mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan, penulis 

berkeinginan menerapkan kedua model pembelajaran tersebut dikelas 

penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa kedua model pembelajaran 

tersebut menitikberatkan kepada aktivitas siswa. Namun, ada beberapa 

perbedaan diantara kedua model pembelajaran tersebut, Group Investigation 
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(GI ) menekankan siswa mencari sendiri permasalahan yang bersifat 

penemuan. Kemudian setiap kelompok membahas bersama-sama 

permasalahan yang sudah ditemukan, dan juru bicara dari kelompok 

menyampaikan hasil pembahasan kelompoknya. Pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) siswa dimotivasi untuk ikut 

terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih oleh guru dan 

merumuskan hipotesis permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran 

adalah kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif sangat 

dipengaruhi oleh pengalaman individu dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Perbedaan lingkungan dapat mengakibatkan perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif. Perbedaan kemampuan berpikir kreatif 

mengakibatkan perbedaan kemampuan untuk mengelaborasi informasi baru 

untuk membangun struktur kognitif.  

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

siswa belum optimal, rendahnya kemampuan siswa berpikir kreatif diduga 

karena selama ini guru tidak berusaha menggali pengetahuan dan pemahaman 

siswa tentang berpikir kreatif. Guru jarang menciptakan suasana yang 

kondusif dalam proses pembelajaran bahkan belum menerapkan langkah-

langkah pembelajaran untuk siswa berpikir kreatif, sehingga anak tidak 

termotivasi untuk belajar mandiri. Model pembelajaran yang dilakukan belum 

mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kreatif. 



13 
 

Cara mengajar yang baik merupakan kunci dan prasarat bagi siswa untuk 

dapat belajar dengan baik. Salah satu tolak ukur bahwa siswa itu dapat 

mempelajari apa yang seharusnya dipelajari, adalah indikator hasil belajar 

yang dinginkan dapat dicapai oleh siswa (Trianto, 2009: 17). Maka dari itu 

guru harus mengubah sistem pengajarannya dan menerapkan langkah-langkah 

pembelajaran yang memotivasi peserta didik untuk berpikir kreatif. Sesuai 

dengan kriteria kemampua berpikir kreatif (Munandar, 2009: 43) yaitu 

kelancaran dalam berpikir, kelenturan dalam berpikir, keaslian dalam berpikir 

dan elaborasi atau keterperincian dalam mengembangkan gagasan.  

Pendekatan yang dapat dijadika alternatif agar siswa aktif dan berpikir kreatif 

dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan pendekatan 

konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menuntut siswa untuk aktif 

mengkonstruksi ilmu pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Dalam hal ini guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator dan teman yang 

membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada 

diri siswa. Kemampuan berpikir kreatif dapat dikaitkan dengan pendekatan 

konstruktivisme pada pembelajaran IPS Terpadu dengan dapat 

mengkonstruksikan materi sesuai dengan konsep yang diberikan. 

Selain penekanan dan tahap-tahap tertentu yang perlu diperhatikan dalam 

teori belajar konstruktivisme yaitu : (1) siswa mengkonstruksi pengetahuan 

dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki, (2) pembelajaran 

menjadi lebih bermakna karena siswa mengerti, (3) strategi siswa lebih 

bernilai, dan (4) siswa mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan saling 

bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan temannya. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu suatu penelitian yang bersifat 

reflektif yaitu tidakan-tidakan yang direncanakan. Tindakan-tindakan melalui 

penelitian dalam pembelajaran IPS adalah dikembangkannya suatu perangkat 

pembelajaran untuk suatu topik tertentu yang sesuai dengan model 

pembelajaran yang dikembangkan dengan melihat perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif siswa. 

Bertolak dari rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Negara Batin pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 maka peneliti 

memilih kemampuan berpikir kreatif sebagai moderator dan memilih 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI ) 

dan tipe Problem Based Learning (PBL). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul.  

‘‘Studi Perbandingan Hasil Belajar IPS Terpadu Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) dan Problem 

Based Learning (PBL) Dengan Memperhatikan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Negara Batin Tahun 

Pelajaran 2014/2015’’. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Mutu proses dan hasil belajar IPS Terpadu masih tergolong rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya siswa yang belum mencapai ketuntasan 

belajar yang ditentukan sekolah.  

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered). Peran guru 

menjadi sangat dominan. 

3. Guru masih menggunakan metode langsung dalam pembelajaran sehingga 

siswa kurang terlibat dalam pembelajaran, guru menjelaskan kemudian 

siswa mendengarkan sambil mencatat materi pelajaran. 

4. Suasana belajar yang tidak menggunakan unsur belajar sambil bermain 

membuat siswa jenuh dan kurang memperhatikan pelajaran yang sedang 

berlangsung.  

5. Keaktifan siswa dalam pembelajaran sangat kurang sehingga siswa tidak 

dapat menggali potensi diri. 

6. Belum digunakannya model pembelajaran dalam pembelajaran IPS 

Terpadu. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah di 

paparkan, terlihat bahwa hasil belajar IPS Terpadu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik faktor intern maupun ekstren individu siswa. Model pembelajaran 

dengan berbagai tipe yang merupakan faktor ekstren dan kemampuan berpikir 
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kreatif, motivasi, minat belajar sebagai faktor intern. Penelitian ini dibatasi 

pada berbandingan hasil belajar IPS Terpadu siswa melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) Dan Tipe Problem 

Based Learning (PBL) Dengan Memperhatikan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Negara Batin Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang 

pembelajarannya melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI) dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) ? 

2. Apakah rata-rata belajar IPS Terpadu pada siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif tinggi yang pembelajarannya melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) ? 

3. Apakah rata-rata belajar IPS Terpadu pada siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif rendah yang pembelajarannya melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) lebih tinggi 
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dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) ? 

4. Apakah ada  interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui. 

1. Mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa 

yang pembelajarannya melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI) dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL). 

2. Mengetahui apakah rata-rata belajar IPS Terpadu pada siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi yang pembelajarannya 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) 

lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL). 

3. Mengetahui apakah rata-rata belajar IPS Terpadu pada siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah yang pembelajarannya 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 

(PBL) lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

(GI). 

4. Mengetahui apakah ada  interaksi antara model pembelajaran dengan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. 
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F. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis 

a. Menyajikan sesuatu wawasan khusus tentang penelitian yang 

menekankan pada penerapan model pembelajaran yang berbeda pada 

mata pelajaran IPS Terpadu. 

b. Memperkaya ilmu pendidikan bagi peneliti khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 

c. Sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan untuk 

memperoleh informasi secara teoritis, dan memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperluas kajian ilmu pendidikan khususnya bagi 

guru bidang studi IPS Terpadu dalam meningkatkan hasil belajar IPS 

Terpadu. 

 

2. Secara Praktis 

 

a. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi sekolah dalam upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekolah. Serta hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan yang bermanfaat 

bagi perbaikan mutu pembelajaran. 
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b. Bagi Guru 

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran 

tentang pemilihan variasi model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu. 

 

c. Bagi Siswa 

Penelitian ini sebagai tambahan wawasan dan nuansa baru tentang 

model pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang lebih 

baik dan optimal serta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir kreatif pada diri siswa. 

 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung proses 

pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation (GI) dan tipe Problem Based Learning (PBL) serta 

sebagai calon guru agar siap melaksanakan tugas dilapangan. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu. 

 

1. Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI) dan tipe Problem Based Learning (PBL), hasil belajar 

IPS Terpadu dan kemampuan berpikir kreatif. 
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2. Subjek penelitian  

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester 

genap tahun pelajaran 2014/2015. 

 

3. Tempat penelitian  

Ruang lingkup tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 

Negara Batin. 

 

4. Waktu penelitian 

Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015. 

 

5. Ilmu Penelitian  

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah ilmu kependidikan, 

khususnya bidang IPS Terpadu. 

 

 


