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A. Model Cooperative Learning 

1. Pengertian Model Cooperative Learning 

Model pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar 

kegiatan pembelajaran memiliki tujuan dan lebih menarik. Salah satu model 

yang dapat digunakan adalah model cooperative learning. Cooperative 

learning adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam 

bentuk kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan dalam 

pembelajaran. Komalasari (2011: 62) menjelaskan bahwa cooperative 

learning adalah suatu strategi pembelajaran dimana siswa belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari 2 sampai 5 orang, dengan struktur kelompoknya 

yang bersifat heterogen. 

Selanjutnya Lie (Isjoni, 2007: 16) menyebut cooperative learning 

dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain 

dalam tugas-tugas yang terstruktur. Menurut Slavin (Isjoni 2007: 15) 

Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran dimana sistem 

belajar dan bekerja dalam kelompok kecil yang berjumlah 4-5 orang secara 

kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 
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Depdiknas (Komalasari, 2011: 62) menyatakan bahwa cooperative learning 

merupakan model pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling 

bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa 

bekerjasama dengan teman-temannya untuk saling bertukar informasi dan 

gagasan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran yang telah 

ditetapkan dan dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

 

 

2. Tujuan Model Cooperative Learning 

Model Cooperative Learning pada penerapannya memiliki tujuan-

tujuan yang dikembangkan sesuai apa yang diharapkan oleh guru. Menurut 

Jhonson & Jhonson (Trianto 2009: 57) menyatakan bahwa tujuan pokok 

belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk meningkatkan 

prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara 

kelompok. Sedangkan menurut Ibrahim (Isjoni 2007: 27) model 

Cooperative Learning dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya ada 

tiga tujuan, yaitu:  

a. Hasil belajar akademik 

Meskipun dalam cooperative learning mencangkup beragam tujuan 

sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis 

penting lainnya. Disamping mengubah norma yang berhubung dengan 

hasil belajar, Cooperative Learning dapat memberi keuntungan, baik 
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pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja 

bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model cooperative learning adalah penerimaan secara luas 

dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, 

kemampuan, dan ketidakmampuannya. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan penting ketiga cooperative learning adalah mengajarkan kepada 

siswa keterampilan bekerjasama dan kolaborasi. Keterampilan sosial 

penting dimiliki siswa, sebab saat ini banyak anak muda masih kurang 

dalam keterampilan sosial. 

Sehubungan dengan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan cooperative learning memiliki tujuan-tujuan tertentu, 

diantaranya meningkatkan hasil belajar akademik, penerimaan terhadap 

perbedaan individu, dan pengembangan keterampilan sosial. 

 

3. Tipe-tipe Model Cooperative Learning 

Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang memiliki 

banyak tipe atau jenis model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Menurut Isjoni (2007: 51)  jenis-jenis model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, 

diantaranya (1) Student Team Achievment Division (STAD), (2) Jigsaw, (3) 
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Group Investigation (GI), (4) Rotating Trio Exchange dan (5) Group 

Resum.  

Sedangkan menurut Suprijono (2013: 89) jenis-jenis model cooperative 

learning diantaranya (a) Jigsaw, (b) Think Pair Share, (c) Number Heads 

Together, (d) Group Investigation, (e) Two Stay Two Stray, (f) Make A 

Match, dan lain-lain. 

Berdasarkan teori dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa model cooperative learning merupakan model pembelajaran secara 

berkelompok yang mempunyai berbagai macam variasi dalam 

pembelajarannya, sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian tindakan kelas 

ini, peneliti menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe 

group investigation.  

 

 

B. Model Cooperative Learning Tipe Group Investigation 

1. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe Group Investigation 

Model cooperative learning merupakan salah satu model pembelajaran 

kelompok yang mempunyai banyak tipe yang bervariasi, salah satunya yaitu 

model cooperative learning tipe group investigation. Menurut Slavin (2005 

: 216) group investigation adalah perencanaan kooperatif siswa atas apa 

yang di tuntut dari siswa. Anggota kelompok mengambil bagian dalam 

merencanakan berbagai dimensi dan tuntunan dari proyek anggota 

kelompok. Bersama anggota kelompok menentukan apa yang anggota 

kelompok ingin menginvestigasikan sehubungan dengan upaya anggota 

kelompok untuk menyelesaikan masalah yang anggota kelompok hadapi, 
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sumber apa yang anggota kelompok butuhkan, siapa akan melakukan apa, 

dan bagaimana anggota kelompok akan melakukan proyek anggota 

kelompok yang sudah selesai ke hadapan kelas.  

Menurut Sharan & Sharan (Huda, 2013: 292) group investigation 

merupakan salah satu tipe kompleks dalam pembelajaran kelompok yang 

mengharuskan siswa untuk menggunakan skill berpikir level tinggi. Sejalan 

dengan Sharan & Sharan, Nurhadi, dkk (Wena, 2009: 196) mengungkapkan 

group investigation merupakan  salah satu bentuk tipe pembelajaran 

kooperatif  yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk 

mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui 

bahan-bahan yang tersedia.   

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

group investigation menekankan pada partisipasi siswa yang baik dalam 

berkomunikasi dan keterampilan proses kelompok antar sesama anggota 

kelompok, sehingga mereka lebih menguasai materi ajar, untuk mencari 

sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-

bahan yang tersedia dan melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir mandiri.  

 

2. Tahap-Tahap Group Investigation 

Pembelajaran cooperative learning memiliki beberapa tahapan, Slavin 

(2005: 218) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran group 

investigation siswa bekerja melalui enam tahap, yaitu: 
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a. Tahap pemilihan topik dan pengelompokkan (Grouping) 

Tahap mengidentifikasi topik yang akan diinvestigasi serta 

membentuk kelompok investigasi, dengan anggota tiap kelompok 4 

sampai 5 orang. Pada tahap ini: 

1) Siswa mengamati sumber, memilih topik, dan menentukan kategori-

kategori topik permasalahan 

2) Siswa bergabung pada kelompok-kelompok belajar berdasarkan topik 

yang mereka pilih atau menarik untuk diselidiki 

3) Guru membatasi jumlah anggota masing-masing kelompok antara 4 

sampai 5 orang berdasarkan keterampilan dan keheterogenan. 

b. Tahap merencanakan tugas yang akan dipelajari (Planning) 

Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, dan 

tujuan khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih pada 

tahap pertama. Pada tahap ini siswa bersama-sama merencanakan 

tentang: 

1) Apa yang mereka pelajari? 

2) Bagaimana mereka belajar? 

3) Siapa dan melakukan apa? 

4) Untuk tujuan apa mereka menyelidiki topik tersebut 

c. Tahap penyelidikan (Investigation) 

Siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalam 

tahap kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya melibatkan ragam 

aktivitas dan keterampilan yang luas dan hendaknya mengarahkan siswa 

kepada jenis-jenis sumber belajar yang berbeda baik di dalam atau di luar 

sekolah. Guru secara ketat mengikuti kemajuan tiap kelompok dan 

menawarkan bantuan bila diperlukan. Pada tahap ini, siswa melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data dan membuat 

simpulan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diselidiki 

2) Masing-masing anggota kelompok memberikan masukan pada setiap 

kegiatan kelompok 

3) Siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan 

mempersatukan ide dan pendapat. 

d. Tahap pengorganisasian (Organizing)/ analisis dan sintesis 

Siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh pada 

tahap ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas 

dan disajikan dengan cara yang menarik sebagai bahan untuk 

dipresentasikan kepada seluruh kelas. Pada tahap ini kegiatan siswa 

sebagai berikut: 

1) Anggota kelompok menentukan pesan-pesan penting dalam 

proyeknya masing-masing 

2) Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan 

bagaimana mempresentasikannya 

3) Wakil dari masing-masing kelompok membentuk panitia diskusi kelas 

dalam presentasi investigasi 

e. Tahap presentasi hasil final (Presenting) 

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya 

dengan cara yang menarik kepada seluruh kelas, dengan tujuan siswa 



13 
 

yang lain saling terlibat satu sama lain dalam pekerjaan mereka dan 

memperoleh perspektif luas pada topik itu. Presentasi dikoordinasi oleh 

guru. Kegiatan pembelajaran di kelas pada tahap ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Penyajian kelompok pada keseluruhan kelas dalam berbagai variasi 

bentuk penyajian 

2) Kelompok yang tidak sebagai penyaji terlibat secara aktif sebagai 

pendengar 

3) Pendengar mengevaluasi, mengklarifikasi dan mengajukan pertanyaan 

atau tanggapan terhadap topik yang disajikan. 

f. Tahap evaluasi (Evaluating) 

Kelompok menangani aspek yang berbeda dari topik yang sama, 

siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok terhadap kerja 

kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa 

penilaian individual atau kelompok. Pada tahap ini, kegiatan guru atau 

siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1) Siswa menggabungkan masukan-masukan tentang topiknya, pekerjaan 

yang telah mereka lakukan, dan tentang pengalaman-pengalaman 

efektifnya 

2) Guru dan siswa mengkolaborasi, mengevaluasi tentang pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

3) Penilaian hasil belajar haruslah mengevaluasi tingkat pemahaman 

siswa. 

 

Tahapan-tahapan kemajuan siswa di dalam pembelajaran yang 

menggunakan tipe group investigation. Menurut Sharan (Trianto, 2009: 80) 

membagi langkah -langkah model investigasi kelompok menjadi 6 fase. 

1) Memilih topik 

Siswa memilih sub topik khusus di dalam suatu daerah masalah umum 

yang biasanya ditetapkan oleh guru. Selanjutnya siswa diorganisasikan 

menjadi dua sampai enam anggota, tiap kelompok menjadi kelompok-

kelompok yang berorientasi tugas, komposisi kelompok hendaknya 

heterogen secara akademis maupun etnis. 

2) Perencanaan cooperative 

Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas dan tujuan 

khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih pada tahap 

pertama. 

3) Penyelidikan 

Siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalam 

tahap kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya melibatkan ragam 

aktivitas dan keterampilan yang luas. Guru secara ketat mengikuti 

kemajuan tiap kelompok dan menawarkan bantuan bila diperlukan.  

4) Analisis dan sintesis 

Siswa menganalisis dan mensintesis informasi yang diperoleh pada tahap 

ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas dan 
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disajikan dengan cara yang menarik sebagai bahan untuk dipresentasikan 

kepada seluruh kelas. 

5) Presentasi hasil 

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya 

dengan cara yang menarik kepada seluruh kelas, dengan tujuan agar 

siswa yang lain saling terlibat satu sama lain dalam pekerjaan mereka dan 

memperoleh perspektif yang luas pada topik itu. Presentasi 

dikordinasikan oleh guru. 

6) Evaluasi 

Dalam hal kelompok-kelompok menangani aspek yang berbeda dari 

topik yang sama, siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok 

terhadap kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan dapat 

berupa penilaian individual atau kelompok. 

 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil pendapat Sharan 

(Trianto, 2009: 80) untuk melakukan tahap-tahap pembelajaran 

menggunakan model group investigaion antara lain: tahap memilih 

topik, perencanaan kooperatif, penyelidikan, analisis dan sintesis, 

presentasi hasil dan evaluasi. 

 

3. Kelebihan dan Kelemahan Group Investigation 

Setiap model pembelajaran tentunya mempunyai kelebihan dan 

kelemahan, termasuk model cooperative learning tipe group investigation. 

Menurut Setiawan (2006: 9) kelebihan dan kelemahan dari model 

cooperative learning tipe group investigation adalah: 

a. Kelebihan: meningkatkan belajar bekerja sama dalam kelompok 

karena adanya pembagian kerja antar siswa dalam kelompok; rasa 

percaya diri siswa dapat lebih meningkat; dapat membantu anak 

untuk merespon pendapat orang lain; dapat memberdayakan siswa 

untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar; belajar berkomunikasi 

yang baik secara sistematis dengan teman sendiri maupun guru; 

dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik; dapat meningkatkan 

kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar 

abstrak menjadi nyata; memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif 

dan aktif. 
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b. Kelemahan: Sulitnya memberikan penilaian secar personal apabila 

guru tidak jeli dalam pelaksanaannya; mengembangkan kesadaran 

berkelompok memerlukan waktu yang panjang. 

 

Menurut Santoso (2011) sebagai berikut: 

a. Kelebihan:  

1) Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik 

maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. 

2) Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang 

baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok. 

3) Dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir 

mandiri. 

4) Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap 

pertama sampai tahap akhir pembelajaran. 

 

b. Kelemahan 

1) Waktu yang dibutuhkan relative lebih lama 

2) Bagi siswa yang tidak dapat bekerja sama pasti akan sangat sulit 

untuk mengerjakan materi yang diberikan karena metode ini 

membutuhkan kerjasama oleh setiap anggota. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian group investigation adalah pembelajaran kelompok yang 

menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri 

materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang 

tersedia. Tahap-tahapnya yaitu tahap memilih topik, perencanaan 

kooperatif, penyelidikan, analisis dan sintesis, presentasi hasil dan evaluasi. 

 

C. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang sangat dibutuhkan oleh setiap 

individu untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar 

dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya kearah yang lebih baik. 

Ada beberapa teori-teori belajar yang melandasi model pembelajaran yaitu 
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teori belajar konstruktivisme, teori belajar perkembangan kognitif Piaget, 

teori penemuan Jerome Bruner, dan teori pembelajaran perilaku (Trianto, 

2011: 28-39). Salah satu teori yang melandasi pembelajaran kooperatif 

adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivis menyatakan bahwa siswa 

harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya 

apabila aturan-aturan itu tidak sesuai. Menurut Hanafiah (2010: 62) teori 

konstruktivisme diprakarsai oleh Piaget dan Vigotsky. 

Susanto (2013: 4) menyatakan bahwa belajar adalah aktivitas yang 

dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk 

memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap 

baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam betindak.   

Sunaryo (Komalasari, 2011: 2) mengemukakan bahwa belajar adalah 

suatu kegiatan dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu 

perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan. Sudah barang tentu tingkah laku tersebut adalah tingkah 

laku yang positif, yang artinya dapat menjadikan hidupnya lebih bermakna. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses yang dilakukan setiap individu yang bertujuan 

mendapatkan sebuah  ilmu, pengetahuan, pengalaman dan pemahaman yang 

berpengaruh pada perubahan sikap  dan perubahan tingkah laku. Proses 

belajar sendiri dapat terjadi dimana saja, baik di lingkungan sekolah maupun 

di lingkungan masyarakat. 
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2. Hasil Belajar 

Setiap kegiatan pembelajaran pada hakikatnya tentu menginginkan 

sebuah perubahan yang memuaskan sebagai hasil dari belajar. Pada 

kegiatan akhir dalam proses pembelajaran adalah proses evaluasi yang 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Nawawi dalam K. Brahim (Susanto, 2013: 5) mengemukakan bahwa 

hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

memperlajari materi pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah meteri pelajaran tertentu. 

Menurut Rusmono (2012: 10) hasil belajar adalah perubahan perilaku 

individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan 

perilaku tersebut diperoleh setelah siswa menyelesaikan program 

pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan 

lingkungan belajar.  

Selanjutnya Sardiman (2011: 84) menjelaskan bahwa hasil belajar 

akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang 

diberikan, maka akan berhasil pula pelajaran itu. Jadi, motivasi akan 

senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa.  

Sedangkan Bloom, dkk (Sudjana 2011: 32) menjelaskan bahwa ranah 

kognitif memiliki enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang 

terendah sampai jenjang paling tinggi. Keenam jenjang itu adalah 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian 

(evaluasi). Ranah afektif memiliki jenjang yaitu menerima, merespon, 

menilai, mengorganisasikan, berkarakter. Keterampilan pada ranah 
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psikomotor meliputi keterampilan berbicara dan bertanya: Kemendikbud 

(2013: 33) tentang Kompetensi Inti (KI) di Sekolah Dasar mengemukakan 

bahwa ranah afektif meliputi sikap: disiplin dan percaya diri. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau dikuasai 

siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar sehingga terjadi 

perubahan-perubahan pada diri siswa baik di bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Adapun indikator hasil belajar pada ranah kognitif diperoleh 

dari hasil belajar siswa dalam menjawab soal tes yang diberikan oleh guru. 

Indikator hasil belajar ranah afektif pada sikap disiplin dan percaya diri. 

Indikator hasil belajar pada ranah keterampilan berbicara dan bertanya 

meliputi: kefasihan dalam berbicara, pemilihan kosakata, berbicara sesuai 

dengan topik pembicaran, pengungkapan pertanyaan jelas dan singkat, 

pertanyaan berisi isi informasi yang relevan dan merespon pertanyaan 

dengan kata-kata positif dan santun. 

 

D. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Kurikulum 2013 mengacu pada model pembelajaran tematik. Istilah 

tematik dan terpadu sering digunakan bersama bahkan tumpang tindih. 

Menurut Tim Penyusun Pusat Bahasa KBBI (2008: 1.429), “tematik” 

artinya “berkenaan dengan tema”, sedangkan “terpadu” artinya  “sudah 

lebur”. Maka tematik dan terpadu meski tampak berbeda namun memiliki 

orientasi pada proses penyatuan. Jika “tematik” berorientasi pada wujud 
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penyesuaian dengan tema sedangkan “terpadu” membuat wujud baru 

dengan cara meleburkan berbagai wujud yang berbeda.  

Menurut Rusman (2012: 254) pembelajaran tematik merupakan salah 

satu model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun 

kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu dan pembelajaran tematik 

merupakan satu kesatuan yang memiliki arti atau makna yang sama. 

Selanjutnya menurut Mamat (Prastowo, 2013: 125) mengemukakan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan proses pembelajaran yang penuh makna 

karena menekankan pada penguasaan bahan (materi) yang lebih bermakna 

bagi kehidupan siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir agar dapat 

mandiri dalam memecahkan suatu masalah dalam kehidupan nyata. 

Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual baik 

di dalam maupun antarmatapelajaran, akan memberi peluang bagi terjadinya 

pembelajaran yang efektif dan lebih bermakna. 

Sementara menurut La Iru (Prastowo, 2013: 119) pembelajaran tematik 

lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran 

secara aktif, sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung dan melatih 

menemukan sendiri dengan konsep belajar sambil melakukan sesuatu 

(learning by doing). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengaitkan 
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beberapa mata pelajaran yang dipadukan dalam sebuah tema yang 

memberikan pengalaman bermakna dan sesuai kebutuhan siswa. Maka 

dalam proses pembelajarannya akan memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam memecahkan 

masalah dalam kehidupan nyata. 

 

2. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik 

a. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Ada beberapa kelebihan pembelajaran tematik menurut Rusman 

(2012: 257) diantaranya yaitu: 

1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar 

2) Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja sama, 

toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap orang lain 

3) Membantu mengembangkan keterampilan berfikir siswa 

4) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, 

sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama 

5) Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya 

Menurut Kunandar (2007: 315), pembelajaran tematik 

mempunyai kelebihan yakni; (1) menyenangkan karena berangkat 

dari minat dan kebutuhan siswa, (2) memberikan pengalaman dan 

kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa, (3) hasil belajar dapat bertahan 

lama karena lebih berkesan dan bermakna, (4) mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa sesuai dengan persoalan yang dihadapi, 

(5) menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama, (6) 

memiliki sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan 
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orang lain dan (7) menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai 

dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan siswa. 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kelebihan 

dari pembelajaran tematik adalah sesuai dengan pengalaman siswa sehingga 

proses pembelajaran lebih bermakna dan dapat mengembangkan 

keterampilan berfikir siswa serta dapat mengembangkan keterampilan sosial 

siswa. Pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan yang dapat 

menunjang keberhasilan proses pembelajaran karena dikemas dengan tema. 

Tema yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga 

memberikan makna dan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berfikirnya. 

b. Kekurangan Pembelajaran Tematik 

Selain kelebihan di atas pembelajaran tematik memiliki beberapa 

kekurangan. Menurut Resmini (2006: 18) pembelajaran tematik memiliki 

beberapa kekurangan diantaranya: (1) kekurangsiapan guru 

menerimanya, (2) ketidakmampuan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan (3) suasana dan penekanan proses pembelajaran yang 

kurang tepat.  

Menurut Kunandar (2007: 317), kekurangan pembelajaran 

tematik diantaranya: (1) seorang guru kelas kurang menguasai secara 

mendalam penjabaran tema sehingga dalam pembelajaran tematik 

akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan materi pokok 

setiap pembelajaran dan (2) jika skenario pembelajaran tidak 

menggunakan metode yang inovatif maka pencapaian Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar tidak akan tercapai.  

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam 

proses pembelajaran tematik memiliki kekurangan. Kekurangan 

pembelajaran tematik diantaranya, pertama, jika guru kurang menguasai 
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implementasi pembelajaran tematik maka proses pembelajaran tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Kedua, siswa yang tidak bisa menyesuaikan diri 

untuk mengikuti proses pembelajaran berbasis tematik akan menghambat 

kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Ketiga, proses 

pembelajaran tidak akan berjalan lancar jika tidak menggunakan inovasi dan 

metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran. 

 

E. Pendekatan Scientific 

Kurikulum 2013 mengusung pendekatan baru yang disebut pendekatan 

scientific dalam pembelajaran. Menurut Kemendikbud (2013: 200-201) 

pendekatan scientific  ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, 

penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. 

Proses pembelajaran menggunaan pendekatan scientific  dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami  berbagai 

materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari 

mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh 

karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk 

mendorong siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber  observasi, bukan 

diberi tahu. 

Langkah-langkah pendekatan scientific menurut Kemendikbud (2013: 9-

11) adalah sebagai berikut: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ 

mencoba, mengasosiasikan/ menalar, mengkomunikasikan.  

a. Mengamati atau observasi dapat dilakukan siswa melalui kegiatan melihat, 

menyimak, mendengar, dan membaca.  
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b. Menanya, siswa mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang diamati.  

c. Mengumpulkan informasi/ mencoba, setelah bertanya, kegiatan yang 

dilakukan siswa adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

melalui berbagai cara, seperti membaca, mengamati fenomena yang terjadi 

bahkan melakukan percobaan.  

d. Mengasosiasikan/ menalar, merupakan proses berfikir yang logis dan sistematis 

atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan 

berupa pengetahuan.  

e. Mengkomunikasikan, pada kegiatan akhir diharapkan siswa dapat 

mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun baik secara bersama-

sama dalam kelompok atau secara individu dari hasil kesimpulan yang telah 

dibuat bersama.  

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa pendekatan scientific 

(pendekatan ilmiah) dalam pembelajaran memberikan pemahaman kepada 

siswa dalam mengenal, memahami  berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari guru, dan meliputi mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. 

 

F. Penilaian Autentik 

Hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran pada kurikulum 2013 tidak 

hanya menekankan pada aspek kognitif saja. Akan tetapi penilaian dilakukan 

secara autentik atau menyeluruh. Dalam kegiatan pembelajaran  tentunya 
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seorang guru harus terus mengamati dan menilai perkembangan siswanya baik 

dari segi sikap, keterampilan, maupun pengetahuan.  

Menurut Hant (Husamah dan Setyaningrum, 2013: 114) penilaian 

merupakan proses pengumpulan informasi mengenai siswa yaitu apa yang 

mereka ketahui dan dapat lakukan. Penilaian menekankan proses pada 

pembelajaran maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata 

yang dilakukan siswa pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya Komalasari 

(2011: 146) menyatakan bahwa istilah penilaian dalam pendidikan merupakan 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian 

hasil belajar siswa. 

Depdiknas (2006: 4) mengemukakan bahwa penilaian (assesment) adalah 

penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk 

memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau 

ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) siswa. 

Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan 

atas hasil belajar siswa untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Menurut Kemendikbud (2013: 252) penilaian autentik adalah pengukuran yang 

bermakna secara signifikan atas hasil belajar siswa untuk ranah sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan Nurgiyanto (2011: 23) mengatakan 

bahwa penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang menghendaki 

pembelajaran untuk menunjukkan kinerja di dunia nyata secara bermakna yang 

merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. 

Peran siswa merupakan hal terpenting dalam penilaian autentik. Karena 

siswa dapat melakukan aktivitas belajar lebih baik ketika mereka tahu 
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bagaimana akan dinilai. Menurut Johnson (Komlasari, 2011: 147) penilaian 

autentik memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukan apa yang telah 

mereka pelajari selama proses belajar mengajar. 

Kemendikbud (2013: 9-10) menyatakan teknik penilaian pada penilaian 

autentik dilakukan secara holistik. Artinya semua aspek yang ada dalam 

pembelajaran dinilai. Penilaian aspek afektif dapat dilakukan melalui 

observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Aspek kognitif 

dapat dinilai melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Aspek psikomotor 

dapat dinilai melalui kinerja atau performance, projek, dan portopolio. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa penilaian 

autentik suatu penilaian yang menilai secara holistik semua aspek selama 

pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menguasai suatu 

pembelajaran sehingga menghendaki siswa untuk menunjukan kinerjanya 

secara nyata dan bermakna. 

 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka, dapat dirumuskan hipotesis tindakan 

Penelitian Tindakan Kelas yaitu “apabila guru dalam pembelajaran dapat 

menerapkan model cooperative learning tipe group investigation dengan 

memperhatikan langkah-langkahnya secara tepat, maka dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IVC SD Negeri 11 Metro Pusat Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 


