
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A. Tijauan Pustaka 

1. Pengertian Pembelajaran Group Investigation (GI) 

Group Investigation adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa sejak 

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk 

mempelajarinya melalui investigasi. Metode pembelajaran ini menuntut para 

siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun 

dalam ketrampilan proses kelompok (group process skills). Para siswa melilih 

topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai 

subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan dalam 

suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan. (Arends, 1997 : 120-121) 

 

Para guru yang menggunakan metode GI umumnya membagi kelas menjadi 

beberapa kelompok yang beranggotakan 5 hingga 6 siswa dengan karakteristik 

yang heterogen. Pembagian kelompok dapat juga didasarkan atas kesenangan 

berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. Para siswa 

memilih yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap 

berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan 

suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan. 

 

Peran guru dalam group investigation adalah sebagai pembimbing, konsultan, 

dan memberi kritik yang membangun. Guru harus membimbing dan memilah 

pengalaman kelompok menjadi tiga tingkat. Pertama, tingkat problem-solving 

atau tugas (apa yang menjadi masalah utama? Faktor apa saja yang terlibat?). 
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Kedua, tingkat manajemen kelompok (informasi apa saja yang kita perlukan). 

Ketiga, tingkat penafsiran secara individu (bagaimana kita menafsirkan atau 

mengartikan simpulan yang didapat). 

 

Tujuan atau misi dari metode Group Investigation ini adalah untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam rangka berpartisipasi dalam proses 

sosial demokratik dengan mengkombinasikan perhatian-perhatian pada 

kemampuan antar-personal (kelompok) dan kemampuan rasa ingin tau 

akademis. Aspek-aspek dari pengembangan diri merupakan hasil 

perkembangan yang utama dari metode ini (Sutikno, 2003: 27) 

 

2. Langkah-langkah Pembelajaran Group Investigation (GI) 

Slavin (dalam Asthika, 2005:24) mengemukakan tahapan-tahapan dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif GI adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Pengelompokan (Grouping) 

Yaitu tahap mengidentifikasi topik yang akan diinvestigasi serta membentuk 

kelompok investigasi, dengan anggota tiap kelompok 4 sampai 5 orang. Pada 

tahap ini:  

a. siswa mengamati sumber, memilih topik, dan menentukan kategori-kategori 

topik permasalahan. 

b. 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. 

Misalnya: 

1. Dalam sub pokok bahasan Ekologi, siswa mengamati gambar fenomena 

banjir. Kemudian siswa menentukan kategori-kategori topic permasalahan 
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yaitu menentukan sebab akibat dari banjir. Selanjutnya, siswa bergabung 

pada kelompok-kelompok belajar dan berdiskusi berdasarkan topik yang 

mereka pilih (dibimbing oleh guru). 

2. Setelah penyampaian topik bahasan yang akan diinvestigasi:  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik yang 

menarik untuk dipilih dan membentuk kelompok berdasarkan topik 

yang mereka pilih atau menarik untuk diselidiki,  

 Guru membatasi anggota kelompok 4 sampai 5 orang dengan cara 

mengarahkan siswa dan memberikan suatu motivasi kepada siswa 

supaya bersedia membentuk kelompok baru dan memilih topik. 

 

2) Tahap Perencanaan (Planning) 

Tahap Planning atau tahap perencanaan tugas-tugas pembelajaran. 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? 

 

Misalnya pada topik Bahasan Ekologi, Siswa belajar bagaimana cara mencegah 

dan mengatasi bencana banjir. Siswa belajar dengan menggali informasi, 

bekerjasama dan berdiskusi, kemudian siswa membagi tugas untuk 

memecahkan masalah topik tersebut, mengumpulkan informasi, menyimpulkan 

hasil investigasi dan mempresentasikan di kelas (Asthika, 2005: 34). 
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3) Tahap Penyelidikan (Investigation) 

Tahap Investigation, yaitu tahap pelaksanaan proyek investigasi siswa. Pada 

tahap ini, siswa melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1) siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data dan membuat 

simpulkan 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 (Asthika, 2005: 34).  

Misalnya: Siswa menemukan cara-cara mencegah dan mengatasi bencana 

banjir. Kemudian siswa mencoba cara-cara yang ditemukan dari hasil 

pengumpulan informasi terkait dengan topik bahasan yang diselidiki, dan siswa 

berdiskusi, mengklarifikasi tiap cara atau langkah dalam pemecahan masalah 

tentang topik bahasan yang diselidiki (Asthika, 2005: 34). 

 

4) Tahap Pengorganisasian (Organizing) 

Yaitu tahap persiapan laporan akhir. Pada tahap ini kegiatan siswa sebagai 

berikut: 

a. anggota kelompok menentukan pesan-pesan penting dalam proteknya 

masing-masing; 

b. anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan 

bagaimana mempresentasikannya; 
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c. wakil dari masing-masing kelompok membentuk panitia diskusi kelas 

dalam presentasi investigasi. 

 

Misalnya: Siswa menemukan bahwa sebab dari bencana banjir yaitu 

membuang sampah sembarangan di sungai, penebangan liar di hutan, dll., 

Kemudian siswa membagi tugas sebagai pemimpin, moderator, notulis dalam 

presentasi investigas (Asthika, 2005: 34). 

 

5) Tahap Presentasi (Presenting) 

Tahap presenting yaitu tahap penyajian laporan akhir. 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. 

Misalnya: Siswa yang bertugas untuk mewakili kelompok menyajikan hasil 

atau simpulan dari investigasi yang telah dilaksanakan, kemudian siswa yang 

tidak sebagai penyaji, mengajukan pertanyaan, saran tentang topik yang 

disajikan, selanjutnya siswa mencatat topik yang disajikan oleh penyaji. 

 

6) Tahap evaluasi (evaluating) 

Pada tahap evaluatingatau penilaian proses kerja dan hasil proyek siswa. Pada 

tahap ini, kegiatan guru atau siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: 
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a. siswa menggabungkan masukan-masukan tentang topiknya, pekerjaan 

yang telah mereka lakukan, dan tentang pengalaman-pengalaman 

efektifnya; 

b. guru dan siswa mengkolaborasi, mengevaluasi tentang pembelajaran yang 

telah dilaksanakan; 

c. penilaian hasil belajar haruslah mengevaluasi tingkat pemahaman siswa.  

 

Misalnya: Siswa merangkum dan mencatat setiap topik yang disajikan, siswa 

menggabungkan tiap topik yang diinvestigasi dalam kelompoknya dan 

kelompok yang lain,kemudian guru mengevaluasi dengan memberikan tes 

uraian pada akhir siklus. 

 

4. Ciri khas Pembelajaran Group Investigation (GI) 

Menurut Asthika, (2005: 32) ciri khas pembelajaran GI sebagai berikut. 

1. 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. 

2. Para siswa dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. 

3. Keterlibatan siswa secara aktif dimulai dari tahap pertama sampai tahap 

akhir pembelajaran. 

4. Peran guru dalam group investigation adalah sebagai pembimbing, 

konsultan, dan memberi kritik yang membangun. 

 

 

Kelebihan model pembelajaran group Investigation (GI) yaitu sebagai berikut: 

1. melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. 

2. siswa tidak menggantungkan diri pada guru. 

3. menambah kepercayaan untuk mampu berfikir mandiri. 

4. membantu anak untuk merespon orang lain. 

5. meningkatkan rasa tanggung jawab siswa. 
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6. dapat meningkatkat aktivitas dan prestasi siswa (Asthika, 2005: 34). 

 

Kelemahan model pembelajaran Group Investigation (GI) adalah sebagai 

berikut: 

1. terkadang terlalu materi yang dibahas terlalu luas sehingga pembelajaran 

kurang optimal. 

2. penilaian kelompok terkadang sering membutakan penilaian individu 

apabila guru tidak jeli. 

3. kesadaran siswa untuk dapat bekerja secara kelompok membutuhkan 

waktu yang cukup lama (Asthika, 2005: 34). 

 

4. Pengertian Mengajar 

Mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru 

dalam menyampaikan materi dan membantu anak didiknya mengatasi kesulitan 

belajar. Mengajar juga dapat diartikan sebagi aktivitas mengarahkan, member 

kemudahan bagaimana cara menemukan sesuatu berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa. 

Guru sebagai pengajar dituntut tidak hanya sebagai pentransfer ilmu 

pengetahuan tetapi mampu medidik siswa agar mampu meningkatkan usaha 

belajarnya untuk itu guru harus meningkatkan dan memperbaiki cara 

mengajarnya agar dapat membimbing, mengarahkan, dan mewujudkan potensi 

yang dimiliki siswa didalam belajarnya dengan cara memperbaiki metode dan 

memvariaskan metode mengajar, dengan metode mengajar yang sesuai 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. 

Metode mengajar yang digunakan oleh seorang guru hendaknya dapat 

merangsang kemampuan siswa untuk belajar lebih lanjut dan dapat mendidik 
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siswa dalam teknik belajar sendiri dengan usaha pribadi maupun kelompok 

melalui usaha bersama demi keberhasilan bersama. 

5. Aktivitas Belajar 

Salah satu faktor yang penting dalam proses pendidikan adalah belajar. Dengan 

belajar manusia akan dapat meningkatkan kemampuanya baik dibidang 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dapat bermanfaat bagi dirinya 

dalam masyarakat. Kegiatan atau tingkah laku belajar terdiri dari kegiatan 

psikhis dan fisik yang saling bekerjasama secara terpadu dan komprehensif 

integral. Sejalan dengan itu, belajar dapat dipahami sebagai berusaha atau 

berlatih supaya mendapat suatu kepandaian. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Roestyah dalam Wiarsana (2003:5) “belajar adalah suatu proses untuk 

memperoleh modifikasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku. Belajar adalah pengetahuan keterampilan yang diperoleh dari 

intruksi”.  

 

Proses dalam belajar dituntut adanya suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh 

siswa sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Hamalik (2004:171) yang menyatakan “pengajaran 

yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan siswa belajar 

sendiri atau melakukan aktivitas.” 

 

Aktivitas belajar tiedak hanya mencatat dan mendengar seperti lazimnya 

terdapat pada pengajaran tradisional. Pengajaran modern tidak menolak 

seluruhnya pendapat tersebut namun menitikberatkan pada aktivitas atau 



21 
 

keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran akan menumbuhkan kegiatan 

dalam belajar sendiri. Aktivitas belajar diartikan sebagai pengembangan diri 

melalui pengalaman bertumpu pada kemampuan diri belajar dibawah 

bimbingan tenaga pengajar. Menurut (Sadirman, A.M. 2006:99) “tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas”. 

 

Belajar tidak terjadi secara kebetulan tetapi belajar merupakan suatu proses 

atau aktivitas pemikiran maupun aktivitas fisik, sebagai suatu proses dalam 

belajar dituntut adanya suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa sebagai 

usaha untuk meningkatkan hasil belajar. Menurut Jarome Bruner dalam Trianto 

(2009:38) belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif 

oleh manusia, dan dengan sendirinya memberi hasil yang lebih baik. 

 

Selain dari usaha yang dilakukan oleh siswa, peran serta guru sangat 

dibutuhkan agar selama proses pembelajaran aktivitas siswa meningkat, yaitu 

dengan cara memberikan arahan-arahan dan selanjutnya secara bertahap siswa 

melakukan kegiatan secara mandiri dengan penuh kesadaran akan pentingnya 

belajar. Menurut Winkel dalam Wiyarsana (2003:6) “aktivitas belajar adalah 

suatu kegiatan yang direncanakan dan disadari untuk mencapai suatu kegiatan 

tujuan belajar yaitu perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada siswa 

yang melakukan kegiatan belajar”. Berdasarkan perdapat tersebut, jelas bahwa 

manusia dengan belajar dapat merubah tingkah laku, pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap-sikap yang diperoleh dan aktivitas mental dan 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya. 
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Menurut Paul D. Dieriech dalam Hamalik (2001 : 172), aktivitas belajar dapat 

digolongkan menjadi delapan jenis : 

1. Visual Activities, misalnya: membaca, memperhatikan gambar demontrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral Activities, masalnya: mengemukakan suatu fakta, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, mamberi saran, mengemukan 

pendapat. 

3. Listening Activities, misalnya: mendengarkan penyajian bahan, percakapan, 

diskusi, musik dan pidato. 

4. Writing Activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan dan angket. 

5. Drawing Activities, antara lain: menggambar, membuat grafik, chart, peta, 

diagram. 

6. Motor Activities, seperti: melakukan percoban, membuat kontruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7. Mental Activities, seperti: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

8. Emotional Activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

 

Menurut Momes (2001:36), terdapat indikator terhadap aktivitas yang relevan 

dalam pembelajaran meliputi: 

1. Interaksi anak dalam mengikuti Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam 

kelompok meliputi kegiatan berdiskusi dan bekerjasama dalam 

menyelesaikan maslah, 

2. Keberanian anak dalam bertanya/mengemukakan pendpat, 

3. Partisipasi anak dalam Proses Belajar Mengajar (melihat dan aktif dalam 

diskusi), 

4. Motivasi dan kegairahan anak dalam mengikuti Proses Belajar Mengajar 

(menyelesaikan tugas dan aktif dalam memecahkan masalah), 

5. Hubungan anak dengan anak selama Proses Belajar Mengajar, 

6. Hubungan anak dengan guru selama Proses Belajar Mengajar. 

 

Prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku dan tindakan 

yang dialami oleh siswa itu sendiri. Dimyati dan Mudjiono (2002:7) 

menyatakan bahwa belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang 

kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 
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Belajar merupakan bagian dari aktivitas. Tidak ada belajar jika tidak ada 

aktivitas. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya 

mendengarkan dan mencatat saja. Aktivitas belajar harus dilakukan siswa 

sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar. Seiring dengan itu, Djamarah 

(2006:67) menyatakan bahwa “belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak 

mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak 

didik lebih tahan lama tersimpan didalam benak anak didik”. 

Menurut Sardiman, A.M. (2006:100) menyatakan bahwa aktivitas belajar 

adalah aktivitas yang bersifat fisik (jasmani) maupun mental (rohani). Dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus saling terkait. Oleh karenanya Ahmad 

Rohani (2004:6) menjelaskan bahwa belajar yang berhasil mesti melalui 

berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, aktivitas belajar dapat diartikan sebagai 

rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan secara sadar oleh 

seseorang dan mengakibatkan adanya perubahan dalam dirinya banyak yang 

tampak maupun yang tidak tampak diamati, sehingga tercapainya aktivitas 

siswa secara aktif dan tercapainya hasil belajar yang optimal. 

6.   Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan prestasi yang dicapai siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diperoleh dari penilaian hasil belajar. Hasil belajar tersebut 

berupa nilai yang berbentuk angka dan merupakan nilai hasil dari kegiatan 

yang dilakukan disekolah. 



24 
 

Hasil belajar merupakan bukti dari usaha yanga telah dilakukan seseorang 

dalam kegiatan belajar. Hasil belajar siswa setelah mengalami pembelajaran 

kooperatif pada eksperimen menggunakan bahasa sehari-hari dapat diketahui 

dengan mengadakan tes hasil belajar. Pembelajaran IPS dengan model 

kooperatif tipe Group Investigation (GI) merupakan pembelajaran kooperatif 

dimana model pembelajaran siswa belajar dalam kelompok kecil yang anggota 

kelompoknya bersifat heterogen dan saling membantu dalam memahami materi 

pembelajaran. 

Menurut beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation (GI) adalah pemebelajaran yang menurut 

siswa untuk dapat bekerja sama dalam kelompoknya agar mendapatkan hasil 

belajar yang lebih baik. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan 

utama yaitu: 

1. Hasil belajar baik. 

2. Perbedaan terhadap individu. 

3. Pengembangan keterampilan sosial. 

Peserta didik dapat berhasil belajaor diperlukan persyratan tertentu antara lain 

seperti dikemikakan sebagai berikut: 

a. Kemampuan berfikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini ditentukan dengan 

berfikir kritis, logis, sistematis, dan objektif. 
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b. Menimbulkan minat yang tinggi kepada mata pelajaran 

c. Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan sesuai dengan 

potensinya 

d. Menguasai bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan pelajaran 

disekolah yang menjadi lanjutanya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan model pembelajaran kooperatif 

tidak hanya tertuju untuk mencapai hasil belajar yang baik saja tetapi, pada 

pembelajaran ini diharapkan setiap siswa dapat bekerja sama dan berkolaborasi 

antar sesama siswa tanpa memandang status dan latar belakang. 

B.  Kerangka Pikir 

 Aktivitas siswa merupakan inti dari proses pembelajaran. Aktivitas ini dapat 

menetukan berhasil atau tidakanya dari proses pemebelajaran tersebut. Siswa 

diharapakan berpartisipasi aktif di dalam kelas saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Hal ini dapat memudahakan mereka dalam menguasai materi 

yang diberikan guru. Tujuan pembelajaran sangat erat dengan strategi atau 

metode pembelajaran. Oleh karena itu penerapan metode pembelajaran yang 

tepat akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa. Metode 

pembelajaran yang tepat akan menciptakan proses pembelajaran yang kondusif 

karena siswa terlibata langsung secara aktif dalam pembelajaran. 
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Pembelajairan tipe Group Investigation (GI) ini, diawalai dengan guru 

menyajikan pembelajaran secara klasikal untuk garis besar materi pelajaran. 

Siswa tidak hanya ditunjuk secara individu untuk memperoleh hasil belajar 

yang baik, tetapi mereka dituntut untuk bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan kelompoknya. Dalam belajar kelompok siswa bekerja secara 

kolaborasi dengan anggota kelompoknya. Siswa yang lebih pintar meberi 

bantuan kepada teman-temanya untuk memahamai konsep-konsep yang 

dipelajari dan setiap angggota kelompok mempunyai tanggung jawwab akan 

keberhasilan kelompoknya. 

Adanya interaksi antara anggota kelompok secara tidak langsung siswa 

menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dikelompoknya, sehingga dpat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dan secara tidak langsung dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dengan pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation (GI) diharapkan dapat meningkatakan hasil belajar IPS 

pada materi pokok belajar IPS  di kelas VII.D SMP Negeri 1 Sidomulyo 

Semester Genap Tahun pelajaran 2012/2013. 
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Gambar.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

C.  Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran dengan kooperatif tipe Group Investigation (GI) dapat 

meningkatkan aktivitas belajar IPS  di kelas VII.D SMP Negeri 1 Sidomulyo 

Semester Genap Tahun pelajaran 2012/2013, 

2. Model pembelajaran dengan kooperatif tipe Group Investigation (GI) dapat 

meningkatakan hasil belajar IPS  di kelas VII.D SMP Negeri 1 Sidomulyo 

Semester Genap Tahun pelajaran 2012/2013. 
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