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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

 
A. Deskripsi Teori  

 
1. Belajar dan Pembelajaran  

a) Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2003:2). Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas. 

Dalam kaitan ini maka antara proses belajar dengan perubahan sebagai bukti 

hasil yang diproses. Belajar tidak hanya mata pelajaran, tetapi juga 

penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, 

bermacam-macam keterampilan lain dan cita-cita (Hamalik, 2002:45). 

Dengan demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada 

diri orang yang belajar akibat adanya latihan dan pengalaman melalui 

interaksi dengan lingkungan. 

Sehubungan dengan itu, ada beberapa ciri-ciri belajar seperti dikutip oleh 

Darsono (2000:30) yang dijelaskan sebagai berikut:  

1) Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan dipakai    

sebagai arah kegiatan sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan belajar. 

2) Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan pada orang 

lain. Jadi belajar bersifat individual. 
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3) Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Berarti 

individu harus aktif bila dihadapkan pada suatu lingkungan tertentu. 

Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi 

untuk belajar. 

4) Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar.  

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lain. 

Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah sebagai berikut 

(1) kesiapan belajar, (2) perhatian, (3) motivasi, (4) keaktifan siswa, (5) 

mengalami sendiri, (6) pengulangan, (7) materi pelajaran yang menantang, 

(8) balikan dan penguatan, dan (9) perbedaan individual. 

 

Berdasarkan ciri dan prinsip-prinsip tersebut, maka proses mengajar, 

bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke subyek belajar 

atau siswa, tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan subyek belajar 

merekonstruksi sendiri    pengetahuannya. Menggunakan pengetahuan untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

b) Pengertian Pembelajaran 

Menurut paham konvensional (Darsono, 2000;24), pendidikan dalam arti 

sempit diartikan sebagai bantuan kepada siswa terutama pada aspek moral 

atau budi pekerti, sedangkan pengajaran diartikan sebagai bantuan kepada 

anak didik dibatasi pada aspek intelektual dan keterampilan. Unsur utama dari 

pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat event sehingga 

terjadi proses belajar. Dengan demikian pendidikan, pembelajaran dan 

pengajaran mempunyai hubungan yang konseptual yang tidak berbeda, kalau 

dicari perbedaannya pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas yaitu 

mencakup baik pengajaran maupun pembelajaran, dan pengajaran merupakan 

bagian dari pembelajaran.  
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Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, yaitu bahwa belajar merupakan 

suatu kegiatan yang melibatkan terjadi perubahan tingkah laku, maka 

pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik 

(Darsono, 2000:24). 

 

Aliran behavioristik mengemukakan bahwa pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan 

atau stimulus. Sedangkan dari aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran 

adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar 

dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari (Darsono, 2000:24) 

 
Humanistik mendeskripsikan pembelajaran adalah memberikan kebebasan 

kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya 

sesuai dengan minat dan kemampuannya (Sugandi, 2004:9). 

 
c) Ciri-ciri Pembelajaran 

Sesuai dengan ciri-ciri belajar, berdasarkan pendapat 

Darsono (2000:25) maka ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis.  

1) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

2) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik 

perhatian dan menantang siswa. 
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3) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

4)  Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

5) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik 

secara fisik maupun psikologis. 

6) Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. 

  
   Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. 

Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran 

adalah membantu para siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan 

dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun    

kualitasnya. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, ketrampilan 

dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku 

siswa. 

 

d) Komponen-komponen Pembelajaran 

Pembelajaran pada taraf organisasi mikro mencakup pembelajaran bidang 

studi tertentu dalam suatu pendidikan, tahunan, dan semesteran. Bila 

pembelajaran tersebut ditinjau dari pendekatan sistem, maka dalam prosesnya 

akan melibatkan berbagai komponen.     

Komponen-komponen tersebut menurut Sugandi (2004:28) adalah: 

1). Tujuan 

Secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan    

pembelajaran adalah “instructional effect” biasanya itu berupa 
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pengetahuan dan ketrampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit 

dalam tujuan pembelajaran makin spesifik dan operasional. 

2). Subyek belajar  

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek.  

3). Materi pelajaran 

Materi pelajaran merupakan komponen utama dalam proses karena materi 

pelajaran akan memberi warna dan   

4). Strategi pembelajaran 

Merupakan pola umum mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini 

efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

5). Media pembelajaran 

Pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran adalah 

alat atau wahana yang digunakan guru dalam proses dan berfungsi 

meningkatkan peranan strategi pembelajaran. 

6). Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah         

fasilitas belajar, sumber belajar, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan 

semacamnya. Berfungsi memperlancar dan mempermudah terjadinya 

proses pembelajaran. 

 

Dari uraian di atas pembelajaran merupakan proses belajar  mengajar yang  

tujuannya untuk melakukan perubahan tingkah laku siswa untuk menjadi 

yang lebih baik. 



 16 

2. Konsep Model Pembelajaran 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Dengan kata lain model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan, metode dan tehknik pembelajaran. 

 
Menurut Bruce Joyce dan Marsha Weil dalam (Wahab 2007: 59) ada 4 

modifikasi tingkah laku model pembelajaran, yaitu : 

1. Model Interaksi Social 

Model ini menunjukankan pentingnya hubungan social yang berkembang 

pada proses interaksi social diantara individu.  Model interaksi social 

adalah dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masyarakat dengan 

memperbaiki-memperbaiki hubungan interpersonal melalui prosedur 

demokrasi. 

2. Model Pengolahan Informasi 

Model-model tersebut menekankan pada cara siswa memperoleh 

informasi.Tujuan utama dari model-model kategori ini adalah membantu 

siswa mengembangkan metode atau cara-cara memproses informasi yang 

diperoleh dari lingkungannya.  Model-model ini juga menjelaskan cara 

memproses informasi dengan pendekatan yang berbeda. 

3. Model Personal Humanistik 

Model-model dalam kelompok ini memusatkan perhatiannya pada 

individu dan kebutuhannya.  Individu dibantu melalui upaya menciptakan 

lingkungan yang merangsang agar indivudu tersebut merasa nyaman untuk 

melaksanakn tugas-tugasnya dan mengembangkan kemampuannya sampai 
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pada tingkat yang optimum bagi kesejahteraan masyarakat.  Keseluruhan 

model-model tersebut berusaha memahami sifat-sifat individu guna 

meningkatkan pribadi dan kemampuannya serta menghubungkan dengan 

hal-hal produktif lainnya. 

4. Model Modifikasi Tingkah Laku 

Menurut B.F Skinner prilaku itu adalah sesuatu yang dialami dan sah yang 

dipengaruhi veriabel-variabel ekternal tersebut.  Tugas guru dalam model 

ini adalah menetapkan prilaku yang komfleks dan menempatkan prilaku 

kelas tersebut di bawah pengendalian gambarab khusus lingkungan.  

 
Menurut Joice dan Weil model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola 

yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran 

jangka panjang) merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran dikelas atau yang lain.  

 

Jadi dapat disimpulkan model pembelajaran adalah pola atau strategi  

dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan kegiaatan belajar mengajar guna 

untuk mencapai suatu tujan tertentu yang dibuat oleh guru. 

 
3. Pembelajaran Kooperatif 

 

Penerapan model dan metode pembelajaran merupakan salah satu komponen 

penting dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, karena dengan model 

pembelajaran itu guru dapat menciptakan kondisi belajar yang mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran. Soekamto dalam Trianto (2009:22) 

mengatakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 
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menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, berfungsi sebagai 

pedoman bagi perancang dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar.  

 
Kemudian, penggunaan model pembelajaran yang dipilih dan dipergunakan 

dengan baik oleh guru dapat mendorong siswa untuk aktif mengikuti kegiatan 

belajar di dalam kelas. Pemilihan model pembelajaran harus dilandaskan pada 

pertimbangan yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang tidak 

hanya menerima secara pasif dengan apa yang disampaikan oleh guru. Guru 

harus menempatkan siswanya sebagai insan yang secara alami memiliki 

pengalaman, pengetahuan, keinginan dan pikiran yang dapat dimanfaatkan 

untuk belajar, baik secara individu maupun kelompok. 

 

Menurut Hasan dalam Wantik (http:// wantik. wordpress. com/ 2008.09/03/ 

makalah-seminar/), suatu model pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi 

prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1. Semakin kecil upaya yang dilakukan oleh guru, dan semakin besar 

aktiitas belajar peserta didik 
2. Semakin sedikit waktu yang diperlukan guru untuk mengaktifkan 

peserta didik belajar 

3. Sesuai dengan perkembangan, gaya, dan lingkungan belajar siswa 
4. Dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. 

 
 
Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan 

paham konstruktivis. Konstruktivisme yang berakar pada psikologi kognitif, 

menjelaskan bahwa siswa belajar sebagai hasil dari pembentukan makna dari 

pengalaman. Peran utama guru ialah membantu siswa membentuk hubungan 
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antara apa yang dipelajari dan apa yang sudah diketahui siswa. Bila prinsip-

prinsip konstruktivisme benar-benar digunakan di ruang kelas, maka guru harus 

mengatahui apa telah diketahui dan diyakini siswa sebelum memulai unit 

pelajaran baru. (Yusuf, 2003: 7)  

 
Pembelajaran kooperatif adalah sistem pengajaran yang memberikan kesempatan 

kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas 

yang terstruktur, dimana dalam sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator” (Lie, 

2002:2). Dengan demikian, pembelajaran kooperatif harus mengarahkan siswa 

untuk belajar dalam kelompok dimana guru sebagai fasilitator harus mampu 

mengkondisikan siswa untuk dapat bekerja dalam kelompok masing-masing. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Eggen and Kauchak dalam Trianto (2009:58) yang 

mengatakan “Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelommpok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai 

tujuan bersama.” Dalam pembelajaran kooperatif, siswa akan lebih mudah 

menemukan dan menangani konsep-konsep yang sukar jika mereka saling 

mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. 

 
Selanjutnya, Slavin dalam Etin dan Raharjo (2007:4) mengatakan bahwa : 

Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa 
belajar dan belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Maksud 
kelompok heterogen adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis 
kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima 

perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. 
 

Ahli lain mengatakan pengertian pembelajaran kooperatif: 

Cooperative Learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau 

perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam 
struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua 
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orang atau lebih di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh 

keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. 
(Etin dan Raharajo, 2007:4) 

 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah salah satu strategi pembelajaran yang mana didalamnya terdapat cara 

belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa yang heterogen baik dari 

segi kemampuan maupun jenis kelamin dll, yang memilki tujuan yang sama yaitu 

untuk dapat memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas bersama. 

 

Sebagai tambahan, Slavin dalam Trianto (2009:57) menyatakan belajar kooperatif 

menekankan pada tujuan dan kesuksesan kelompok, yang hanya dapat dicapai jika 

semua anggota kelompok mencapai tujuan atau penguasaan materi. Sedangkan 

Johnson & Johnson dalam Trianto (2009:57) menyatakan bahwa tujuan pokok 

belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan 

prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. 

 
Konsep utama dari belajar kooperatif menurut Slavin dalam Trianto (2009:61) 

yaitu: 

a. Penghargaan kelompok 

b. Tanggung jawab individual (individual accountability) 

c. Kesempatan yang sama untuk berhasil (a goal opportunities for succes) 

 
Sedangkan untuk mencapai hasil yang maksimal dari model pembelajran tersebut, 

ada lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan. 

Kelima unsur tersebut dijelaskan oleh Johnson & Johnson dan Sutton dalam 

Trianto (2009:60) sebagai berikut. 

http://www.lp3um.org/files/7-Ghazali.pdf
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1. Saling ketergantungan positif antara siswa 

2. Interaksi antara siswa yang semakin meningkat   
3. Tanggung jawab individual  

4. Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil 
5. Evaluasi proses kelompok 
 

Menurut Slavin dalam As’ari (2003:6), ada dua aspek yang melandasi 

keberhasilan pembelajaran kooperatif, yaitu: 

 1.  Aspek motivasi 

Pada dasarnya aspek motivasi ada di dalam konteks pemberian 
penghargaan kepada kelompok. Adanya penilaian yang didasarkan atas 

keberhasilan kelompok mampu menciptakan situasi dimana setiap anggota 
kelompok mengupayakan agar tujuan kelompoknya tercapai lebih dahulu. 
Hal ini mengakibatkan setiap anggota kelompok terdorong untuk 

mengajak, mendukung, dan membantu koleganya untuk menyelesaikan 
tugas dengan baik. 

2.  Aspek kognitif 
Asumsi dasar dari teori perkembangan kognitif adalah bahwa interaksi 
antar siswa di sekitar tugas-tugas yang sesuai akan meningkatkan 

ketuntasan mereka tentang penguasaan konsep-konsep penting. 
 

 
Sudah dijelaskan di atas tentang tujuan pembelajran kooperatif yang 

memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik Dalam 

pembelajaran kooperatif, siswa yang berkemampuan rendah mendapat 

kesempatan untuk belajar dari temannya yang lebih memahami materi yang 

diajarkan. Siswa yang menguasai materi dengan baik berkesempatan untuk 

menjadi tutor bagi temannya sehingga pemahamannya lebih baik.  Pengelolaan 

kelas dalam model Cooperatif Learning seperti ini bertujuan untuk membina 

siswa dalam mengembangkan niat dan kiat bekerjasama dan berinteraksi dengan 

siswa yang lainnya.  Menurut Lie (2004: 43) metode pembelajaran kooperatif 

memakai pengelompokan secara heterogen karena beberapa alasan, yaitu: 

  1.  Kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling mengajar 
      (peertutoring) dan saling mendukung. 

2. Kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi antar ras, etnik, dan 
    gender. 
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3. Kelompok heterogen memudahkan pengelolaan kelas, karena dengan 

    adanya satu orang yang berkemampuan akademis tinggi, guru men- 
    dapatkan satu asisten untuk tiap pasangan dalam kelompoknya. 

 
 

Sedangkan Trianto (2009: 43) mengatakan: “kelompok belajar kooperatif adalah 

kelompok yang heterogen, baik dalam kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, 

etnik, dan sebagainya sehingga dapat saling mengetahui siapa yang memerlukan 

bantuan dan siapa yang memerlukan bantuan.”  Jadi, keberhasilan belajar dari 

kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok itu 

sendiri. 

Berdasarakan penjelasan di atas, terdapat beberapa keuntungan pembelajaran 

kooperatif menurut Nurhadi (2004: 116) adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

2. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, 

informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. 

3. Memudahkan siswa untuk melakukan penyesuaian sosial. 

4. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen. 

5. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. 

6. Membantu persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. 

7. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan 
saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan 

8. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 

9. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai 

perspektif. 

10. Meningkatkan ketersediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan 
lebih baik. 

11. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan 
kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama, 

dan orientasi tugas. 
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Pembelajaran kooperatif yang dilakukan dalam kelompok ini mampu memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada temannya yang lebih 

memahami. Sehingga kerjasama ini mampu memberikan keuntungan seperti yang 

diungkapkan Nurhadi di atas. Meskipun banyak keuntungan yang timbul dalam 

pembelajaran kooperatif, Soewarso dalam Larasati (2005:19) menyatakan bahwa, 

pembelajaran kooperatif juga memiliki beberapa kelemahan, kelemahan tersebut 

meliputi : 

1) Pembelajaran kooperatif bukanlah obat paling mujarab untuk 
memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok kecil 

2) Adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berfikir tidak dapat 
berlatih belajar mandiri 

3) Pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lama sehingga target 
pencapaian kurikulum tidak dapat dipenuhi 

4) Pembelajaran kooperatif tidak dapat menerapkan materi pelajaran secara 

cepat 
5) Penilaian terhadap individu dan kelompok dan pemberian hadiah 

menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya. 
 
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pembelajaran kooperatif dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang 

yang heterogen baik dari suku, jenis kelamin, latar belakang serta kemampuan 

akademisnya dan bekerja bersama-sama menyelesaikan masalah dalam proses 

pembelajaran dan berinteraksi untuk menguasai materi pembelajaran yang di 

dalamnya mencakup unsur-unsur saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, dan evaluasi proses 

kelompok.  
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4. Model Pembelajaran Group Investigation   

Model pembelajaran sangat berperan dalam memandu proses belajar secara 

efektif. Model pembelajaran yang efektif adalah model pembelajaran yang 

memiliki landasan teoretik yang humanistik, lentur, adaptif, berorientasi kekinian, 

mudah dilakukan, dan dapat mencapai tujuan belajar yang diharapkan, salah satu 

model pembelajarannya ialah Group Investigation   atau investigasi kelompok. 

 

Model ini dikembangkan pertama kali oleh Thelan. Dalam pengembangannya, 

model ini diperluas dan dipertajam oleh Sharan dari Universitas Tel Aviv. Dalam 

implementasi tipe investigasi kelompok guru membagi kelas menjadi kelompok-

kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Kelompok di sini dapat 

dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban persahabatan atau minat yang 

sama dalam topik tertentu. Adapun pengertian Group Investigation   adalah  

Group Investigation   merupakan  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 siswa dapat mencari dari buku 
pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet.  Siswa dilibatkan 
sejak perencanaan dalam proses pembelajaran, mulai dari menentukan 

topik hingga cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini 
menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation   dapat melatih siswa 
untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa 

secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir 
pembelajaran. 

 (http://naurasetia.wordpress.com/2009/06/23) 
 
 

Metode Group Investigation   terdapat tiga konsep utama, yaitu: penelitian atau 

enquiri, pengetahuan atau knowledge, dan dinamika kelompok atau the dynamic 

of the learning group, (Udin S. Winaputra, 2001:75). Penelitian di sini adalah 

proses dinamika siswa memberikan respon terhadap masalah dan memecahkan 

http://naurasetia.wordpress.com/2009/06/23
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masalah tersebut. Pengetahuan adalah pengalaman belajar yang diperoleh siswa 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dinamika kelompok 

menunjukkan suasana yang menggambarkan sekelompok saling berinteraksi yang 

melibatkan berbagai ide dan pendapat serta saling bertukar pengalaman melaui 

proses saling beragumentasi. 

 

Model pembelajaran Group Investigation   ini membantu guru mengaitkan materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa serta 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka. Dengan pembelajaran ini minat belajar 

siswa meningkat dan hasil pembelajarannya diharapkan lebih meningkat dan 

bermakna bagi siswa.  

 

Slavin dalam Siti Maesaroh (2005:28) ini ada di mengemukakan hal penting 

untuk melakukan metode Group Investigation   adalah: 

1. Membutuhkan kemampuan kelompok 

Di dalam mengerjakan setiap tugas, setiap anggota kelompok harus 
mendapat kesempatan memberikan kontribusi. Dalam penyelidikan, siswa 

dapat mencari informasi dari berbagai informasi dari dalam maupun di luar 
kelas.kemudian siswa mengumpulkan informasi yang diberikan dari setiap 
anggota untuk mengerjakan lembar kerja. 

2. Rencana kooperatif 
Siswa bersama-sama menyelidiki masalah mereka, sumber mana yang 

mereka butuhkan, siapa yang melakukan apa, dan bagaimana mereka akan 
mempresentasikan proyek mereka di dalam kelas. 

3. Peran guru 

Guru menyediakan sumber dan fasilitator. Guru memutar diantara 
kelompok-kelompok memperhatikan siswa mengatur pekerjaan dan 

membantu siswa mengatur pekerjaannya dan membantu jika siswa 
menemukan kesulitan dalam interaksi kelompok. Para guru yang 
menggunakan metode GI umumnya membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok yang beranggotakan 5 sampai 6 siswa dengan karakteristik yang 
heterogen, (Trianto, 2007:59). Pembagian kelompok dapat juga didasarkan 
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atas kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik 

tertentu. Selanjutnya siswa memilih topik untuk diselidiki, melakukan 
penyelidikan yang mendalam atas topik yang  telah dipilih, kemudian 

menyiapkan dan mempresentasikan laporannya di depan kelas. 
 

Pembagian kelompok dalam Group Investigation   dapat juga didasarkan atas 

kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. 

Selanjutnya siswa memilih topik untuk diselidiki, melakukan penyelidikan yang 

mendalam atas topik yang  telah dipilih, kemudian menyiapkan dan 

mempresentasikan laporannya di depan kelas. Langkah-langkah penerapan 

metode Group Investigation yang pernh dikemukakan oleh Trianto (2009:80), 

antara lain: 

1. Seleksi topik 

Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah umum 
yang biasanya digambarkan lebih dulu oleh guru. Para siswa selanjutnya 

diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas 
(task oriented groups) yang beranggotakan 2 hingga 6 orang. Komposisi 
kelompok heterogen baik dalam jenis kelamin, etnik maupun kemampuan 

akademik. 
2. Merencanakan kerjasama 

Para siswa bersama guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus, 
tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan 
subtopik yang telah dipilih dari langkah 1 di atas. 

3. Implementasi 
Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah 2. 

pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan 
dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan 
berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. 

Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan 
memberikan bantuan jika diperlukan 

4. Analisis dan sintesis 
Para siswa menganalisis dan mensintesis berbagai informasi yang 
diperoleh pada langkah 3 dan merencanakan agar dapat diringkaskan 

dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas 
5. Penyajian hasil akhir 

Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai 
topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas saling terlibat 
dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. 

Presentasi kelompok dikoordinir oleh guru 
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6. EvaluasiGuru  

Beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap kelompok 
terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi dapat 

mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok, atau keduanya. 
 

 

5.  Prestasi Belajar 

 a.  Pengertian Prestasi Belajar 

 

Setiap siswa yang melakukan kegiatan belajar pada akhirnya                              

ingin mengetahui hasilnya. Hasil dari kegiatan belajar itulah yang dinamakan 

prestasi belajar. Prestasi tidak dapat dilepaskan dengan proses belajar. Prestasi 

merupakan kecakapan nyata yang dapat diukur dan belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Prestasi belajar dapat dikatakan sebagai hasil 

kecakapan yang baru dari proses belajar seseorang yang mempunyai prestasi 

yang baik dalam belajarnya, berarti ia mendapatkan hasil kecakapan yang baru 

dari apa yang dipelajarinya (Suryabrata, 2001:232).  Belajar di sekolah 

mengakibatkan siswa memperoleh suatu perubahan tingkah laku berupa 

pengetahuan, sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan belajar.  

 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan 

Nasional (1992:700) prestasi belajar adalah hasil belajar yang diperoleh dari 

kegiatan persekolahan yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 

pengukuran dan penilaian. Setiap menyelesaikan suatu proses belajar pasti 

ingin mengetahui keberhasilan belajar yang telah dicapai artinya sejauh mana 

perubahan tingkah laku seperti yang diisyaratkan dalam tujuan belajar sudah 

terpenuhi. Hasil belajar di sekolah dapat diketahui melalui penilaian, baik test 
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maupun non test. Hasil pengukuran ini akan mencerminkan kemampuan 

seseorang menyerap pelajaran, inilah yang sering disebut orang sebagai 

prestasi belajar.  Prestasi merupakan hasil yang dicapai ketika mengerjakan 

tugas atau kegiatan tertentu. Menurut Tu’u (2004:75) prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. Senada dengan itu, belajar menurut Bloom dalam Darsono 

(2000:32) dirumuskan sebagai perubahan tingkah laku yang meliputi tiga 

ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

Prestasi belajar dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai hasil yang 

dicapai, dilakukan, dikerjakan. Nilai merupakan perumusan terakhir yang dapat 

diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau prestasi belajar siswa selama 

masa tertentu (Suryabrata, 2001:296). Untuk mengetahui prestasi belajar siswa 

bisa dilihat pada nilai-nilai yang tertera dalam raport. Siswa yang nilai 

raportnya tinggi dikatakan mempunyai prestasi belajar tinggi, sebaliknya siswa 

yang nilai raportnya rendah dikatakan mempunyai prestasi belajar rendah. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tentang prestasi belajar sebagai 

berikut : 

a) Prestasi belajar merupakan hasil proses belajar. 

b) Prestasi belajar merupakan kemampuan nyata yang dapat diukur dan 

dinilai meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

c) Prestasi belajar dapat diketahui melalui raport dalam bentuk nilai  atau 

angka raport. 
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b. Fungsi dan Kegunaan Prestasi Belajar 

Sepanjang rentang kehidupannya, manusia selalu mengejar suatu prestas atau 

hasil usaha menurut aktivitas yang dilakukan dan sesuai dengan tingkat 

kemampuan masing-masing yang akan memberikan kepuasan tertentu pada diri 

manusia khususnya yang berada di lingkungan sekolah. Adapun kelelahan bisa 

berupa kelelahan jasmani maupun kelelahan rohani. Agar siswa dapat belajar 

dengan baik sehingga hasil atau prestasinya memuaskan, harus dihindari 

jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

Sedangkan Ariffin (1990: 4) juga mengemukakan kegunaan prestasi belajar itu 

sendiri: 

1) Sebagai umpan balik bagi pendidik dalam mengajar. 

2) Untuk keperluan diagnostik. 

3) Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan. 

4) Untuk keperluan penempatan dan penjurusan. 

5) Untuk menentukan isi kurikulum. 

6) Untuk menentukan kebijaksanaan sekolah. 

 
Mengingat betapa pentingnya fungsi dan kegunaan dari prestasi belajar, maka 

siswa diharapkan untuk selalu berusaha mencapai prestasi belajar yang 

seoptimal mungkin. 

 
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Belajar sebagai proses atau aktivitas disyaratkan oleh banyak sekali hal-hal 

atau faktor-faktor. Menurut Slameto (2003:54) faktor-faktor yang 
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mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor 

intern dan factor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada 

diluar individu.  

1).  Faktor Ekstern 

Faktor ekstern juga dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: 

a) Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa:   

cara   fungsi dari prestasi belajar (Arifin, 1990: 3) yaitu: 

- Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai anak didik. 

- Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

- Prestasi belajar sebagai informasi dalam inovasi pendidikan. 

- Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

- Prestasi belajar sebagai indikator terhadap daya serap (kecerdasan) 

anak didik. 

            Secara umum Reigeluth, dalam (Arifin, 1990: 17) mengatakan bahwa hasil 

pembelajaran secara  umum dapat dikategorisasi menjadi tiga (3) 

indikator, yaitu: (1) efektivitas pembelajaran, yang biasanya di ukur dari 

tingkat keberhasilan (prestasi) siswa dari berbagai sudut: (2) efisiensi 

pembelajaran,yang biasanya diukur dari waktu belajar dan atau biaya 

pembelajaran, (3) daya tarik pembelajaran yang selalu diukur dari tendensi 

siswa ingin belajar secara terus menerus. Secara spesifik, hasil belajar 
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adalah suatu kinerja (performance) yang diindikasikan sebagai suatu 

kapabilitas (kemampuan)    

  b).  Faktor sekolah 

                   Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup strategi 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, strategi belajar dan tugas rumah. 

 c).  Faktor masyarakat 

       Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. 

Kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan 

bentuk kehidupan masyarakat, yang semuanya mempengaruhi belajar. 

 

2).  Faktor Intern 

        Dalam faktor intern ada 3 hal, yaitu: 

1. Faktor jasmaniah dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Kesehatan, sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta 

bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. 

b. Cacat tubuh, sesuatu yang menyebabkan kurang baik/kurang 

sempurna mengenai tubuh/badan.  

2. Faktor psikologis 

                       Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi prestasi belajar antara lain       

adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, kematangan, kecakapan, 

sikap, kebiasaan, motivasi, disiplin dan partisipasi. 
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3. Faktor kelelahan 

                 Orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah 

tangga   dan keadaan ekonomi keluarga. 

Berdasarkan uraian diatas, prestasi belajar merupakan sesuatu yang kompleks 

sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya juga sangat kompleks, mulai dari 

diri sendiri sampai pada keluarga, sekolah, masyarakat. Kesemuanya saling 

mempengaruhi prestasi belajar seorang siswa. Karena itu, kerjasama dan 

pengertian antara siswa, sekolah, orang tua maupun masyarakat sangat 

mendukung prestasi belajar anak secara keseluruhan. Prestasi belajar PKn 

merupakan prestasi belajar yang dicapai siswa dengan kegiatan belajar mengajar 

yang efektif di sekolah, khususnya setelah siswa mempelajari mata pelajaran PKn 

yang diberikan oleh guru PKn untuk mencapai tujuan pengajaran PKn.Tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran PKn di sekolah dapat 

diukur dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes, ini nantinya dapat 

digunakan untuk menilai hasil proses belajar mengajar dalam jangka waktu 

tertentu. Pemberian tes dilakukan dengan mengacu pada indikator dan 

keterampilan berpikir tertentu. Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah prestasi 

belajar PKn, dimana prestasi tersebut diperoleh dari nilai akhir PKn siswa pada 

pembelajaran kooperatif. 
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6.  Tinjauan PKn 

 
Kewarganegaraan berasal dari kata civics yang secara etimologis berasal dari kata 

“Civicus” (bahasa latin) sedangkan dalam bahasa Inggris “Citizens” yang dapat 

didefinisikan sebagai warga negara, penduduk dari sebuah kota, sesama warga 

negara, penduduk, orang setanah air bawahan atau kaula. 

Menurut Stanley E. Dimond dan Elmer F. Peliger secara terminologis civics 

Diartikan studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak-

kewajiban warganegara (1970:5). Namun dalam salah satu artikel tertua yang 

merumuskan definisi civics adalah majalah “education”. Menurut Soemantri Pada 

tahun 1886 Civic adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan 

dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam 

hubungannya dengan negara (1976:45). 

 

Setelah menganalisis dari pengertian diatas dapat dipaparkan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan terdiri dari dua istilah yaitu “Civic Education” dan “ Citizenship 

Education “ yang keduanya memiliki peranan masing-masing yang tetap saling 

berkaitan. Civic Education lebih pada suatu rancangan yang mempersiapkan 

warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. 

Sedangkan Citizenship Education adalah lebih pada pendiidkan baik pendidikan 

formal maupun non formal yang berupa program penataran atau program lainnya 

yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang 

berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara 

Indonesia yang cerdas dan baik. Adapun arti warganegara menurut Aristoteles adalah 

orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara yaitu 
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mereka yang mampu dan berkehendak mengatur dan diatur dengan suatu pandangan 

untuk menata kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan (goodness). 

 
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai “citizenship education” secara substantif dan 

pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas terampil, dan 

berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan 

dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan 

UUD 1945. 

 

Tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan ( Depdiknas, 2003 ) sebagai berikut: 

1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2.  Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan masyarakat. 

3.  Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri dan pribadi 

berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, dan 

4.  Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan tekhnologi dan 

komunikasi. 

 

Visi pendidikan kewarganegaraan yakni menjadikan  sumber nilai dan pedoman 

bagi penyelenggaraan program studi untuk mengembangkan kepribadian siswa 

sebagai warga negara indonesia dalam menerapkan Iptek dengan rasa 

tanggungjawab kemanusiaan. 

 
Misi pendidikan kewarganegaraan yakni membantu siswa agar mampu 

menanamkan nilai dasar, menjelaskan nilai dasar, mewujudkan nilai dasar dan 
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memupuk nilai dasar kesadaran berbangsa dan bernegara dlm menerapkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab 

kemanusiaan. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan (civic education ) adalah proses pengubah sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran  yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang cerdas, 

terampil, kreatif dan inovatif serta mempunyai karakter yang khas dalam sikap dan 

moral sebagai bangsa Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

 
Adapun yang menjadi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

mata pelajaran PKn pada kelas VII semester genap Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), seperti yang terlihat pada tabel berikut :  

 
Tabel 2.1 SK dan KD PKn Kelas VII Semester Ganjil  
 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  Menunjukkan sikap 
positif terhadap norma-
norma yang berlaku 
dalam kehidupan 
bermasyarakat, 
berbangsa, dan 

bernegara 

1.1  Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, 
adat istiadat,  peraturan,  yang berlaku dalam 

masyarakat 

1.2  Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi 
warganegara 

1.3   Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat 
dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

2.  Mendeskripsikan 
makna Proklamasi 
Kemerdekaan dan 

konstitusi pertama 

2.1  Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 

2.2  Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi  

pertama 

2.3  Menganalisis hubungan antara proklamasi 

kemerdekaan dan UUD 1945 

2.4  Menunjukkan sikap positif terhadap makna 
proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan 

konstitusi pertama  
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B. Kerangka Pikir 

 
Proses pembelajaran paling tidak terdapat dua bentuk tujuan yang ingin dicapai 

yaitu mengajar dan keberhasilan belajar siswa.  Keberhasilan guru mengajar yang 

menyangkut jenis-jenis kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik 

diantaranya dengan penggunaan metode belajar yang tepat.  Sedangkan 

keberhasilan belajar siswa menyangkut tujuan pelajaran yang diinginkan dapat 

tercapai melalui kegiatan pembelajaran yang ditempuh. 

Penggunaan metode Group Investigation   yang tepat akan menunjang 

keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran, metode  merupakan salah satu dari 

sekian banyak metode yang dikenal dalam dunia pendidikan.  Metode ini lebih 

mengedepankan konsep kesetaraan antara guru dan murid sehingga dalam 

prosesnya aktivitas siswa lebih tinggi dari guru, dengan proses tersebut tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai akan lebih maksimal karena siswa lebih 

diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam proses belajar.  Paradigma 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut  : 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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