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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP 

INVESTIGATION UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN  

HASIL BELAJAR IPS KELAS V SD NEGERI 1 SIDOKERTO 

KECAMATAN BUMIRATU NUBAN 

 

 

Oleh 

 

LADY ASTRIA PRAYOGI 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas V B pada pembelajaran IPS di SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu 

Nuban dengan nilai rata-rata kelas 65.Tujuan penelitian adalah untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation pada pembelajaran IPS. Jenis penelitian ini 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari dua siklus, setiap 

siklus memiliki empat tahapan, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 

tes menggunakan lembar observasi dan soal-soal tes. Data yang terkumpul 

dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari aktivitas siswa pada siklus I sebesar 52,38, menunjukkan aktivitas 

“Cukup Aktif”. Aktivitas siswa pada siklus II sebesar 80,95, menunjukkan 

aktivitas “Sangat Aktif”. Aktivitas siswa dan persentase siswa aktif siklus I dan 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 28,57. Hasil belajar siswa pada siklus I 

sebesar 67,45dengankatagori “Cukup Tuntas”. Pada siklus II sebesar 76,59dengan 

katagori “Tuntas”.Hasil belajar siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 9,14. Kesimpulannya terdapat peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS. 

 

Kata kunci: aktivitas, hasil belajar, IPS, group investigation. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan 

datang. Pendidikan wajib diterima bagi setiap individu, karena dengan adanya 

pendidikan, setiap individu dapat mengembangkan potensi, karakter, dan 

jenjang hidupnya menjadi lebih baik.  

 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal I (ayat I) halaman 1 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas, 2003: 1). 

 

 

Amri (2013: 214) menyatakan tujuan pendidikan adalah menciptakan 

seseorang  yang berkualitas dan berkarakter, sehingga memiliki pandangan 

yang luas ke depan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu 

beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Usaha untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan tersebut adalah melalui pendidikan di sekolah 

yang di dalamnya terdapat beberapa mata pelajaran yang harus ditempuh. 

Begitu pentingnya peran dan tujuan pendidikan, sehingga menuntut 

pemerintah untuk terus melakukan pembaharuan agar tercapai sistem 
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pendidikan yang lebih baik melalui penataan dalam berbagai komponen 

pendidikan, salah satunya adalah melalui perbaikan pembelajaran. 

 

Terkait pelaksanaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, Suharjo (2006: 

1) mengungkapkan pada pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dimaksudkan 

sebagai upaya pembekalan kemampuan dasar siswa berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang bermanfaat bagi dirinya sesuai tingkat 

perkembangannya, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Indonesia harus menyelenggarakan sebuah sistem 

pendidikan yang berkualitas, efektif, dan menyeluruh, sehingga dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang juga berkualitas, berdaya saing 

tinggi dan sesuai dengan kebutuhan bangsa ini. Kurikulum pendidikan 

dibutuhkan untuk dijadikan pedoman atau peta petunjuk jalan untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

 

Kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini terdapat satu Kurikulum, yaitu 

Kurikulum 2013 akan tetapi dalam penerapannya masih terdapat sekolah yang 

masih menggunakan KTSP. Pada Kurikulum KTSP pembelajaran yang 

dilakukan yaitu pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 (kelas rendah) 

menggunakan pembelajaran bertema atau tematik, pada kelas 4 sampai kelas 6 

(kelas tinggi) pembelajaran yang dilakukan yaitu mata pelajaran. SD Negeri 1 

Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban merupakan sekolah dasar yang 

menerapkan KTSP. Salah satu mata pelajaran yang termuat dalam kurikulum 

tersebut adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 
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IPS mempelajari tentang kehidupan manusia dan lingkungannya. Martorella 

(dalam Sapriya dkk., 2007: 8) menyatakan seorang warga negara yang 

dihasilkan oleh pendidikan IPS mempunyai sifat sebagai warga negara yang 

reflektif, mampu atau terampil, dan peduli. Reflektif berarti dapat berpikir 

kritis dan mampu membuat keputusan-keputusan untuk memecahkan masalah 

atas dasar bukti-bukti terbaik yang dapat diperolehnya. Terampil berarti 

mempunyai sejumlah keterampilan untuk menolong seseorang di dalam 

mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sikap peduli berarti 

kemampuan untuk menyelidiki kehidupan sosialnya dan menelaah isu-isu yang 

penting, melaksanakan hak-haknya dan tanggung jawabnya sebagai anggota 

dari masyarakat. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 11 November 2016, 

diperoleh data bahwa aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas VB SD Negeri 

1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban masih rendah. Data tersebut dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.1 Hasil belajar IPS siswa kelas V pada mid semester tahun ajaran 

2016/2017. 

 

Kelas Jumlah 

Siswa  

KKM Rata-

rata 

Nilai 

Kelas 

Siswa 

Tuntas 

Siswa 

Belum 

Tuntas 

Tuntas 

(%) 

Belum 

Tuntas 

(%) 

VA 25 67 70,4 15 12 60 40 

VB 21 67 65 8 13 40 60 

Sumber: Dokumentasi guru kelas V SD Negeri 1 Sidokerto, Kecamatan 

     Bumiratu Nuban. 

 

 

 

 



4 
 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pada mata pelajaran IPS, guru menetapkan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 67. Rata-rata nilai kelas VA 

adalah 70,4 dan pada kelas VB adalah 65. Terlihat bahwa dari 25 orang siswa 

yang berada di kelas VA, terdapat 15 orang siswa atau 60% yang nilainya 

mampu mencapai KKM dan pada kelas VB dari 21 orang siswa hanya 8 orang 

siswa saja atau 40% yang mampu mencapai KKM. Berdasarkan  data tersebut, 

hasil belajar IPS siswa kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu 

Nuban belum dikatakan berhasil karena 60% siswa masih berada di bawah 

KKM. 

 

Hal yang paling dominan terlihat pada kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto 

Kecamatan Bumiratu Nuban, guru memulai pembelajaran dengan berdoa 

kemudian mengabsen kehadiran siswa. Guru hanya membaca buku paket dan 

menjelaskan pelajaran, sedangkan siswa menulis pada buku tulis siswa masing-

masing. Kemudian, guru memberikan kesempatan untuk bertanya, hanya ada 

2 siswa yang bertanya hingga akhir pembelajaran. Fakta-fakta pada saat 

pembelajaran IPS diketahui bahwa penggunaan model pembelajaran belum 

optimal. Pola pembelajaran tersebut mengakibatkan siswa tidak mudah 

memahami pelajaran, karena pembelajaran IPS di kelas tersebut masih 

didominasi oleh guru (teacher centered). Selain itu, dalam kegiatan 

pembelajaran siswa tampak pasif. Beberapa indikasi tersebut menunjukkan 

bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas tersebut masih rendah. 
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Melihat fakta-fakta yang telah dipaparkan, diperlukannya suatu model 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan dan memfasilitasi siswa dalam 

pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang relevan dapat membantu 

guru dalam memperbaiki kegiatan pembelajarannya. Model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation dirasa dapat menjadi solusi dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

 

Isjoni (2009: 87) menyatakan model pembelajaran kooperatif  tipe group 

investigation adalah salah satu bentuk pembelajaran yang kompleks karena 

memadukan antara prinsip belajar kooperatif dengan pembelajaran yang 

berbasis konstruktivisme dan prinsip pembelajaran demokrasi. Model ini dapat 

melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri. Keterlibatan 

siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir 

pembelajaran akan memberi peluang kepada siswa untuk lebih mempertajam 

gagasan dan guru akan mengetahui kemungkinan gagasan siswa yang salah 

sehingga guru dapat memperbaiki kesalahannya. 

 

Kurniasih dan Sani (2015: 71) menyatakan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation adalah salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif 

yang memiliki titik tekan pada partisispasi dari aktivitas siswa untuk mencari 

sendiri materi atau segala sesuatu mengenai materi pelajaran yang akan 

dipelajari. Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation diharapkan 

mampu mempengaruhi cara berpikir siswa untuk berpikir logis, memotivasi 

siswa untuk lebih giat belajar serta meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, 

serta melatih kemampuan berkomunikasi yang baik bagi siswa. Beberapa hal 
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tersebut karena model ini mengharuskan siswa untuk bekerja sama dan 

berinteraksi dengan teman sebayanya sehingga suasana menjadi hangat. 

 

Sehubungan dengan masalah yang telah diungkapkan, peneliti merasa perlu 

untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hal ini dalam rangka 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa menggunakan model kooperatif 

tipe group investigation, dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Group Investigation untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar IPS Kelas V SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Guru hanya menggunakan buku sebagai sumber belajar. 

2. Guru belum maksimal menggunakan model pembelajaran yang variatif. 

3. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered). 

4. Sikap siswa dalam pembelajaran IPS masih cenderung pasif. 

5. Rendahnya aktivitas belajar siswa kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto 

Kecamatan Bumiratu Nuban. 

6. Rendahnya hasil belajar siswa kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan 

Bumiratu Nuban, yang masih berada di bawah KKM. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat merumuskan batasan 

masalahnya, yaitu: 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS 

kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban Tahun 

Pelajaran 2016/ 2017? 

2. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban Tahun 

Pelajaran 2016/ 2017? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu 

untuk: 

1. Meningkatkan aktivitas siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation pada pembelajaran IPS siswa kelas VB 

SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban Tahun Pelajaran 2016/ 

2017. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation pada pembelajaran IPS siswa kelas VB 

SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban Tahun Pelajaran 2016/ 

2017. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1. Siswa 

Menumbuhkan minat belajar siswa serta alternatif gaya belajar siswa dalam 

proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menarik dan tidak 

membosankan serta dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban. 

2. Guru 

Memperluas wawasan guru tentang model pembelajaran dan media 

pembelajaran, yaitu model kooperatif tipe group investigation. Model 

pembelajaran tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif mengajar 

oleh guru, sehingga dapat meningkatkan kualitas profesional guru. 

3. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang baik untuk mengadakan 

pembaharuan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas siswa dan 

guru dalam pembelajaran di SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu 

Nuban. 

4. Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan tentang model pembelajaran yang aktif, 

kreatif, efektif, dan bermakna dan menambah pengalaman dalam mendidik. 
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II.  KAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan pembelajaran, terutama 

di dalam kelas. Model pembelajaran merupakan salah satu hal terpenting 

yang perlu diperhatikan guru untuk melakukan rancangan pembelajaran 

supaya tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dapat berjalan 

secara maksimal. 

 

Joyce & Weil (dalam Rusman 2014: 133) menyatakan model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), 

merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di 

kelas. Suprijono (2009: 65) menyatakan model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Hanafiah dan 

Suhana (2010: 41) menyatakan model pembelajaran merupakan salah satu 

pendekatan dalam rangka menyiasati perubahan perilaku siswa secara 
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adiptif maupun generatif. Model pembelajaran sangat erat kaitannya 

dengan gaya belajar siswa dan gaya mengajar guru. 

 

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu pola tindakan yang telah direncanakan 

dalam pembelajaran, sebagai pedoman dalam pembelajaran. Model 

pembelajaran itu sendiri mengacu pada pendekatan pembelajaran. 

 

2. Jenis-jenis Model Pembelajaran 

Model pembelajaran sangat penting perannya dalam proses pembelajaran 

itu sendiri, sebab model pembelajaranlah langkah awal dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran tidak hanya memiliki satu jenis saja, 

melainkan ada banyak jenisnya. 

 

Kurniasih & Sani (2014: 64) mengemukakan dalam pembelajaran banyak 

model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menuntut siswa menjadi 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu discovery learning, problem 

based learning, project based learning, dan cooperative learning. Model 

pembelajaran tersebut berusaha membelajarkan siswa untuk mengenal 

masalah, merumuskan masalah, mencari solusi atau menguji jawaban 

sementara atas suatu masalah/pertanyaan dengan melakukan penyelidikan 

(menemukan fakta melalui penginderaan), pada akhirnya dapat menarik 

kesimpulan dan menyajikannya secara lisan maupun tulisan. 
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Bern, dkk., (dalam Komalasari, 2011: 55) menyatakan model-model 

pembelajaran memiliki banyak jenis, yaitu: 

a. Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) adalah 

strategi belajar yang melibatkan siswa dalam memecahkan 

masalah, dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan 

keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. 

b. Pembelajaran berbasis proyek (project based learning) adalah 

pendekatan yang memusat pada prinsip dan konsep utama suatu 

disiplin pembelajaran. 

c. Pembelajaran pelayanan (service learning) adalah model yang 

menyediakan suatu aplikasi praktis suatu pengembangan 

pengetahuan melalui proyek dan aktivitas. 

d. Pembelajaran berbasis kerja (work based learning) adalah dimana 

tempat kerja terintegrasi dengan materi di kelas untuk 

kepentingan para siswa dalam memahami dunia terkait. 

e. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah strategi 

belajar yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan 

kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja bersama untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 

 

Bersumber pada model-model pembelajaran yang telah dijelaskan oleh 

ahli di atas, peneliti memilih model pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning), karena model pembelajaran kooperatif menuntut siswa untuk 

dapat memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan 

dengan bekerja sama. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif juga 

menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri siswa saat menjalankan 

tugas yang diemban dalam kelompoknya. 
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B. Model Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Model-model pembelajaran 

memiliki banyak variasi, salah satunya yaitu model pembelajaran 

kooperatif atau dalam bahasa inggris cooperative learning. Cooperative 

mengandung pengertian bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. 

 

Slavin (dalam Isjoni 2013: 15) menyatakan kooperatif adalah model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan 

struktur kelompok heterogen. Suprijono (2009: 73) menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh 

guru atau diarahkan oleh guru. Lie (dalam Isjoni 2013: 23) menyebut 

kooperatif dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama 

dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dengan 

teman-temannya untuk saling bertukar informasi dan gagasan untuk 

mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya model kooperatif juga dapat membuat siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. Siswa yang belajar dengan model kooperatif akan memiliki 
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motivasi yang tinggi karena siswa belajar dibantu dengan teman dalam 

kelompoknya. 

 

2. Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif pada penerapannya memiliki tujuan-tujuan 

yang dapat dikembangkan sesuai apa yang diharapkan oleh guru.  Isjoni ( 

2013: 33) menyatakan tujuan utama dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif adalah agar siswa dapat belajar secara berkelompok bersama 

teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan 

menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Jhonson & Jhonson 

(dalam Trianto, 2011: 57) menyatakan tujuan pokok belajar kooperatif 

adalah memaksimalkan belajar siswa untuk meningkatkan prestasi 

akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. 

 

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan penerapan 

model pembelajaran kooperatif memiliki tujuan-tujuannya diantaranya 

pembelajaran kooperatif dapat memaksimalkan belajar siswa dan untuk 

meningkatkan prestasi akademik siswa. 
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3. Ciri-ciri Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif bercirikan pembelajaran yang bersifat 

kerja sama dalam kelompok. Hamdani (2011: 31) menjelaskan ciri-ciri 

model pembelajaran kooperatif, yaitu: 

1) Setiap anggota memiliki peran. 

2) Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. 

3) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara 

belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. 

4) Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok. 

5) Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlakukan. 

 

 

Rusman (2014: 207) menjelaskan ciri-ciri pembelajaran kooperatif sebagai 

berikut: 

1) Pembelajaran secara team. 

2) Didasarkan pada manajemen kooperatif. 

3) Kemauan untuk bekerja sama. 

4) Keterampilan bekerja sama. 

 

Berdasarkan pernyataan para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

ciri-ciri model pembelajaran kooperatif yaitu siswa dalam suatu kelompok 

saling bekerja sama. Siswa dapat berinteraksi serta menghargai perbedaan 

pendapat.  
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4. Tipe-tipe Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

memiliki banyak tipe atau jenis model pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran. Trianto (2011: 67) terdapat beberapa tipe 

dalam model pembelajaran kooperatif antara lain: 

1) Student Team Achievement Division (STAD). 

2) Jigsaw. 

3) Numbered Head Together (NHT). 

4) Teams Games Tournaments (TGT). 

5) Think Phair Share. 

6) Group Investigation (Investigasi Kelompok). 

 

Isjoni (2013: 73) mengemukakan dalam pembelajaran kooperatif terdapat 

beberapa variasi model yang dapat diterapkan, yaitu: 

1) Student Team Achievement Division (STAD). 

2) Jigsaw. 

3) Teams Games Tournament (TGT). 

4) Group Resume. 

5) Rotating Trio Exchange. 

6) Group Investigation. 

 

Suprijono (2015: 108) jenis-jenis model pembelajaran kooperatif 

diantaranya: 

1) Jigsaw. 

2) Think Phair Share. 

3) Numbered Head Together. 

4) The Power Of Two. 

5) Two Stay Two Stray. 

6) Make A Match. 

7) Listening Team. 

8) Inside Outside Circle. 

9) Bamboo Dancing. 

10) Point Counter Point. 

11) Group Investigation. 
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Berdasarkan teori dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan model pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran secara kelompok yang mempunyai berbagai macam variasi 

dalam pembelajarannya, sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 

Model kooperatif tipe group investigation dirasa mampu meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar IPS. 

 

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

kelompok yang mempunyai banyak tipe yang bervariasi, salah satunya 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Kurniasih 

dan Sani (2015: 71) model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation adalah salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif 

yang memiliki titik tekan pada partisipasi dari aktivitas siswa untuk 

mencari sendiri materi atau segala sesuatu mengenai materi pelajaran yang 

akan dipelajari. Sharan & Sharan (dalam Huda  2013: 292) 

mengungkapkan group investigation merupakan salah satu tipe kompleks 

dalam pembelajaran kelompok yang mengharuskan siswa untuk 

menggunakan skill berpikir level tinggi. 
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Slavin (dalam Narulita 2005: 216) menyatakan group investigation 

adalah perencanaan kooperatif siswa atas apa yang dituntut 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, 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. 

 

 

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation menekankan pada 

partisipasi siswa yang baik dalam berkomunikasi dan keterampilan proses 

kelompok antar-sesama anggota kelompok, sehingga siswa lebih 

menguasai materi ajar, siswa akan memiliki motivasi untuk berprestasi dan 

belajar lebih giat lagi. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation mewajibkan siswa untuk mencari sendiri materi 

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

tersedia. Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation melatih 

siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri. Group 

investigation merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif 

yang  mengharuskan siswa untuk berpikir dengan kemampuan level tinggi. 
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2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation 

 

Pembelajaran kooperatif tipe group investigation memiliki beberapa 

tahapan, Slavin (dalam Narulita 2005: 218) menyatakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran group investigation siswa bekerja melalui enam 

tahap, yaitu: 

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. 

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. 

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.  

d. Tahap pengorganisasian (Organizing)/analisi 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 sekuruh kelas.  

e. Tahap presentasi hasil final (Presenting) 

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil 

penyelidikannya dengan cara yang menarik kepada seluruh kelas, 

dengan tujuan siswa yang lain saling terlibat satu sama lain dalam 

pekerjaan mereka dan memperoleh perspektif luas pada topik itu. 

Presentasi dikoordinasi oleh guru.  

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.  
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Kurniasih dan Sani (2015: 74) membagi langkah-langkah model 

investigasi kelompok menjadi 6 fase sebagai berikut: 

a. Menyeleksi Topik 

Tahap pertama siswa memilih berbagai subtopik dalam materi 

yang akan dipelajari atau dari gambaran yang diberikan oleh guru. 

Kemudian mengorganisir siswa menjadi kelompok-kelompok 

yang berorientasi pada tugas yang beranggotakan 2 hingga 6 

orang. 

b. Merencanakan Kerja sama 

Bersama-sama dengan siswa, guru merencanakan berbagai 

prosedur belajar, tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan 

berbagai topik dan subtopik yang telah dipilih dari langkah 1 di 

atas. 

c. Pelaksanaan 

Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada 

langkah (merencanakan kerja sama) di atas. Proses pelaksanaan 

melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan dengan variasi 

yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan 

berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun luar 

sekolah. Guru harus memastikan setiap kelompok tidak 

mengalami kesulitan. 

d. Analisis dan Sintesis 

Para siswa menganalisis dan menyintesis berbagai informasi yang 

diperoleh pada langkah (pelaksanaan) dan merencana-kan agar 

dapat diringkaskan dalam suatu penyajian yang menarik di depan 

kelas. 

e. Penyajian Hasil Akhir 

Dengan pengawasan guru, setiap kelompok mempresentasikan 

berbagai topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas 

saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai 

topik tersebut. 

f. Melakukan Evaluasi 

Bersama-sama siswa, guru melakukan evaluasi mengenai 

kontribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu 

keseluruhan. Evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara individu 

atau kelompok, atau keduanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Langkah-langkah model pembelajaran group investigaion yang salah satu 

kelebihannya dapat meningkatkan keterampilan sosial dimana siswa 

dilatih untuk bekerja sama dengan siswa lain. Penelitian ini menggunakan 

pendapat Slavin (dalam Narulita 2005: 218) antara lain: 

1. Langkah pemilihan topik dan pengelompokkan. 

2. Merencanakan tugas yang akan dipelajari. 

3. Tahap penyelidikan. 

4. Tahap pengorganisasian. 

5. Presentasi hasil final. 

6. Melakukan evaluasi. 

 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Group Investigation 

 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Slavin (dalam 

Narulita 2005: 220) berpendapat kelebihan dan kekurangan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation adalah: 

a. Kelebihan model pembelajaran tipe group investigation: 

1) Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan 

keterampilan inkuiri kompleks. 

2) Kegiatan belajar berfokus pada siswa sehingga 

pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. 

3) Meningkatkan keterampilan sosial dimana siswa dilatih 

untuk bekerja sama dengan siswa lain. 

4) Meningkatkan pengembangan softskills (kritis, komunikasi, 

kreatif) dan group process skill (managemen kelompok). 

5) Menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam 

maupun di luar sekolah. 

6) Mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai 

kegiatan. 

7) Mampu menumbuhkan sikap saling menghargai, saling 

menguntungkan, memperkuat ikatan sosial, tumbuh sikap 

untuk lebih mengenal kemampuan diri sendiri, bertanggung 

jawab dan merasa berguna untuk orang lain. 

8) Dapat mengembangkan kemampuan profesional guru dalam 

mengembangkan pikiran kreatif dan inovatif. 
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b. Kekurangan model pembelajaran tipe group investigation: 

1) Memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit. 

2) Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan pertukaran 

pemikiran para siswa kegiatan mengobservasi secara rinci 

dan menilai secara sistematis, sehingga tujuan tidak akan 

tercapai pada siswa yang tidak turut aktif. 

3) Memerlukan waktu belajar relatif lebih lama. 

4) Memerlukan waktu untuk penyesuaian sehingga suasana 

kelas menjadi mudah ribut. 

5) Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan model 

ini. 

6) Menuntut kesiapan guru untuk menyiapkan materi atau topik 

investigasi secara keseluruhan. Sehingga akan sulit 

terlaksana bagi guru yang kurang kesiapannya. 

 

Kelebihan Kurniasih dan Sani (2015: 73) berpendapat kelebihan dan 

kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

adalah: 

a. Kelebihan model pembelajaran tipe group investigation: 

1) Model pembelajaran group investigation memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2) Penerapan model ini mempunyai pengaruh positif, yaitu 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

3) Pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling 

bekerja sama dan berinteraksi antar-siswa dalam kelompok 

tanpa memandang latar belakang. 

4) Model ini juga melatih siswa untuk memiliki kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi dan mengemukakan 

pendapatnya. 

5) Memotivasi dan mendorong siswa agar aktif dalam proses 

belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir 

pembelajaran. 

b. Kekurangan model pembelajaran tipe group investigation: 

1) Model pembelajaran group investigation merupakan model 

pembelajaran yang kompleks dan sulit untuk dilaksanakan 

dalam pembelajaran kooperatif. 

2) Model ini membutuhkan waktu yang lama. 
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Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation telah dijelaskan di atas. Model ini dapat menjadi motivasi 

bagi siswa untuk meningkatkan prestasi belajar, membuat siswa aktif serta 

membantu siswa untuk berani berinteraksi dengan orang lain dan 

mengemukakan pendapatnya, namun model ini juga memiliki kekurangan 

yaitu mengharuskan siswa untuk berpikir tingkat tinggi. 

 

D. Belajar dan Pembelajaran 

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan usaha yang dilakukan terus-menerus oleh setiap 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dari tidak 

tahu menjadi tahu baik dalam bentuk pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Gagne (dalam Suprijono 2009: 2) menyatakan belajar 

adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang 

melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh 

langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara ilmiah. 

 

Susanto (2013: 4) menyatakan  belajar adalah suatu 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 berfikir, merasa, maupun dalam bertindak. 
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Bell-Gredler (dalam Winataputra 2008: 1.5) menyatakan belajar adalah 

proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan angka ragam 

competencies, skills, dan attitudes. Kemampuan (competencies), 

keterampilan (skills) dan sikap (attitudes) tersebut diperoleh secara 

bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua 

melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan belajar 

merupakan usaha secara sadar yang dilakukan oleh tiap individu untuk 

mencapai perubahan tingkah laku melalui proses yang panjang. Belajar 

juga merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh individu 

sepanjang hayatnya. 

 

b. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar siswa merupakan segala sesuatu kegiatan yang 

dilakukan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Rusman 

(2013: 97) menyatakan aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

menggunakan seluruh potensi individu sehingga akan terjadi perubahan 

perilaku tertentu. Siswa perlu mendapatkan kesempatan untuk 

melakukan aktivitas. 

 

Sadiman (2006: 100) menyatakan aktivitas belajar adalah seluruh 

aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai 

kegiatan psikis. Hanafiah dan Suhana (2010: 23) menjelaskan proses 

aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis 
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peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga akselerasi 

perubahan perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan 

benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotor. Kunandar (2010: 277) berpendapat aktivitas belajar adalah 

keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas 

dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses 

belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan aktivitas 

belajar adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa baik fisik 

maupun mental/non fisik dalam proses pembelajaran atau suatu bentuk 

interaksi (guru dan siswa) untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar.  

 

c. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri individu yang 

belajar, bukan saja mengenai pengetahuan, tetapi juga kemampuan 

untuk membentuk kecakapan dalam bersikap. Susanto (2013: 5) 

berpendapat hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hamalik (2011: 155) 

menjelaskan hasil belajar tampak terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 

diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 
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dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan, dan sebagainya. 

 

Suprijono (2015: 5) menyatakan hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Sudjana (2011: 22) hasil belajar yaitu suatu perubahan 

yang terjadi pada individu yang belajar, bukan hanya perubahan 

mengenai pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kecakapan, 

kebiasaan, pengertian, penguasaan dan penghargaan dalam diri 

seseorang yang belajar. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan hasil belajar 

merupakan perubahan pengetahuan dan tingkah laku siswa setelah 

kegiatan pembelajaran berlangsung menjadi lebih baik. Penelitian ini 

mengukur ranah kognitif, ranah afektif yang meliputi aspek percaya diri 

dan kerja sama dan ranah psikomotor yang mengukur keterampilan 

siswa dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. 

 

2. Pembelajaran  

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk 

peserta didik dalam kegiatan belajar. Rusman (2013: 93) menyatakan 

pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru 

dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap 

muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan 
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berbagai media pembelajaran. Nasution (dalam Amri 2013: 28) 

menyatakan pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau 

mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan 

anak didik, sehingga terjadi proses belajar. Lingkungan yang dimaksud 

adalah ruang belajar, guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, dan 

sebagainya yang relevan dengan kegiatan belajar siswa. Sudjana (dalam 

Amri 2013: 28) berpendapat pembelajaran merupakan setiap upaya 

yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan 

peserta didik melakukan kegiatan belajar. Winataputra (2008: 1.18) 

menyatakan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menginisiasi, memfasilitasi, serta meningkatkan intensitas dan kualitas 

belajar pada diri peserta didik. 

 

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

memfasilitasi siswanya untuk belajar. Guru menggunakan media atau 

sumber belajar sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

b. Pembelajaran IPS di SD 

IPS merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pembelajaran IPS di SD dapat membimbing siswa untuk 

menggali potensi dan peran dirinya dalam bermasyarakat. Soemantri 

(2004: 37) menyatakan IPS diajarkan di sekolah dasar dimaksudkan 

agar siswa menjadi manusia dan warga negara yang baik, seperti yang 
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diharapkan oleh dirinya sendiri, orang tua, masyarakat, dan agama. 

Bruner (dalam Supriatna, dkk., 2007: 38) terdapat tiga prinsip 

pembelajaran IPS di SD, yaitu: 

1) Pembelajaran harus berhubungan dengan pengalaman serta 

konteks lingkungan, sehingga dapat mendorong mereka 

untuk belajar. 

2) Pembelajaran harus terstruktur, sehingga siswa belajar dari 

hal-hal mudah kepada hal yang sulit. 

3) Pembelajaran harus disusun sedemikian rupa, sehingga 

memungkinkan siswa dapat melakukan eksplorasi sendiri 

dalam mengonstruksi pengetahuannya. 

 

 

Sapriya, dkk., (2007: 23) menyatakan pada unsur materi 

pendidikan IPS di SD, dikembangkan dan digali dari kehidupan 

praktis sehari-hari di masyarakat. Masyarakat merupakan sumber 

serta objek kajian materi pendidikan IPS, yaitu berpijak pada 

kenyataan kehidupan yang riil, dengan mengangkat isu-isu yang 

sangat berarti dari mulai kehidupan yang terdekat dengan siswa 

sampai pada kehidupan yang luas dengan dirinya. Masalah yang 

dipilih sebagai topik untuk IPS di SD harus disesuaikan dengan 

minat anak dan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, karena program pengajaran IPS, 

mampu melibatkan potensi siswa yang meliputi fisik, mental, 

sosial dan motorik. 

 

 

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

pembelajaran IPS di SD merupakan pembelajaran yang berkaitan 

tentang lingkungan sosial yang ada di sekitar, seperti manusia dan 

kebutuhannya. Materi yang dipelajari dalam pembelajaran IPS di SD 

harus sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman siswa, agar siswa 

mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
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E. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

kehidupan bermasyarakat. Djahiri (dalam Susilawati dan Rustiati 2013: 3) 

mengungkapkan IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan 

sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya 

kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan untuk dijadikan program 

pembelajaran pada tingkat persekolahan. 

 

Trianto (2010: 171) menyatakan IPS merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial, sejarah geografi, ekonomi, politik, hukum, dan 

budaya. Soemantri (dalam Susilawati dan Rustiati 2013: 3) menjelaskan 

pendidikan IPS adalah penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi 

negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan IPS merupakan 

perpaduan dari berbagai disiplin ilmu sosial serta ilmu yang lainnya untuk 

diolah dan diaplikasikan pada pembelajaran di sekolah. IPS juga 

merupakan bentuk sederhana dari disiplin ilmu sosial. 
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2. Tujuan Pembelajaran IPS  

Salah satu dasar pertimbangan dalam memilih dan menggunakan metode 

mengajar dalam pembelajaran IPS adalah tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai. Selain itu tujuan-tujuan tersebut akan menjadi dasar menentukan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan. Departemen Pendidikan 

Nasional (2008: 162) mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial. 

2) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, bekerja 

sama dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk, di 

tingkat lokal, nasional, dan tingkat global. 

 

 

Susanto (2013: 31-32) menyatakan tujuan pendidikan IPS di SD adalah 

sebagai berikut. 

1) Pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya. 

2) Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyesun 

alternatif pemecahan masalah nasional yang terjadi dalam 

kehidupan di masyarakat. 

3) Kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat 

dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. 

4) Kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap 

pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari 

kehidupan tersebut. 

5) Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS 

sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi. 
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Berdasarkan pernyataan para ahli di atas, dapat disimpulkan IPS bertujuan 

untuk membekali siswa dalam hal konsep, kebutuhan dasar, dan nilai-nilai 

sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Melihat betapa pentingnya 

pembelajaran IPS di SD, seorang guru harus mampu menciptakan inovasi-

inovasi dalam pembelajaran IPS, sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 

 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran IPS 

Manusia dalam konteks sosial demikian luas dengan berbagai 

kebutuhannya, maka pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan harus 

dibatasi, dan harus sesuai dengan kemampuan siswa pada tiap jenjang yang 

sedang ditempuhnya. Ruang lingkup pembelajaran IPS pada jenjang 

pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi.  
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Sapriya dkk,. (2007: 19) ruang lingkup pelajaran IPS dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 Tabel 2.1 Ruang lingkup pelajaran IPS. 

Aspek Sub Aspek 

1) Sistem Sosial dan budaya a) Individu, keluarga, dan masyarakat 

b) Sosiologi sebagai ilmu dan metode 

c) Interaksi sosial 

d) Sosialisasi 

e) Pranata sosial 

f) Struktur sosial 

g) Kebudayaan 

h) Perubahan sosial budaya 

2) Manusia, tempat, dan 

lingkungan 

a) Sistem informasi geografi 

b) Interaksi gejala fisik dan sosial 

c) Struktur internal suatu 

tempat/wilayah 

d) Interaksi keruangan 

e) Persepsi lingkungan dan kewajiban 

3) Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan 

a) Berekonomi 

b) Ketergantungan 

c) Spesialisasi dan pembagian kerja 

d) Perkoperasian 

e) Kewirausahaan 

4) Waktu, berkelanjutan dan 

perubahan 

a) Dasar-dasar ilmu sejarah 

b) Fakta, peristiwa, dan proses 

 

 

Sofa (2010: 14) menyatakan ruang lingkup pembelajaran IPS pada jenjang 

pendidikan adalah sebagai berikut. 

a) Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS 

dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat 

dijangkau pada geografi dan sejarah. Terutama gejala dan 

masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan 

sekitar peserta didik MI/SD. 

b) Pada jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup kajian 

diperluas. 

c) Begitu juga pada jenjang pendidikan tinggi: bobot dan keluasan 

materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai 

pendekatan. Pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan 

pendekatan sistem menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan 

karena IPS pada jenjang pendidikan tinggi menjadi sarana 
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melatih daya pikir dan daya nalar mahasiswa secara 

berkesinambungan. 

 

 

Tasrif (2008: 4) membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa aspek, 

yaitu sebagai berikut. 

a) Ditinjau dari ruang lingkup hubungan, mencakup hubungan 

sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan 

budaya, hubungan sejarah, hubungan geografi, dan hubungan 

politik. 

b) Ditinjau dari segi kelompoknya adalah dapat berupa keluarga, 

rukun tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat 

dan bangsa. 

c) Ditinjau dari tingkatannya, meliputi tingkat lokal, regional dan 

global. 

d) Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik 

dan ekonomi. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan ruang lingkup 

pembelajaran IPS, meliputi manusia, lingkungan, waktu, perubahan, isu 

sosial, sistem sosial, lokal, regional dan global. Pembelajaran IPS di SD 

mencakup pola pembelajaran pendidikan IPS yang melibatkan siswa ikut 

serta dalam melakoni kehidupan masyarakat. 

 

4. Karakteriktik Pembelajaran IPS 

Pada dasarnya setiap mata pelajaran memiliki suatu ciri atau karakteristik 

yang berbeda-beda yang dapat dilihat dari isi mata pelajaran tersebut. 

Trianto (2012: 174) karakteristik IPS sebagai berikut. 

1. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 

geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, 

dan sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan 

agama. 

2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner. 
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3. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari 

struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi, yang 

dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau 

topik (tema) tertentu. 

4. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut 

peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip 

sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, 

struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan 

hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, 

keadilan, dan jaminan keamanan. 

 

Supriatna (2007: 12) mengungkapkan karakteristik IPS adalah upaya 

untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. 

Warga negara yang berarti dapat menjaga keharmonisan hubungan di 

antara masyarakat, sehingga terjalin persatuan dan keutuhan bangsa. 

Sapriya (2007: 7) karakteristik IPS adalah salah satu karakteristik social 

studies adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan 

tingkat perkembangan masyarakat. Perubahan dapat dalam aspek materi, 

pendekatan, bahkan tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan 

masyarakat. 

 

Berdasarkan pernyataan para ahli di atas, dapat disimpulkan karakteristik 

IPS adalah bersifat dinamis yang selalu berubah sesuai dengan tingkat 

perkembangan masyarakat. Perubahan itu terdapat pada aspek materi, 

pendekatan, bahkan tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan 

masyarakat. Terjalinnya hubungan yang harmonis di antara masyarakat 

serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. 
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F. Penelitian yang Relevan 

1. Mira Ardi Yeni (2016) dalam penelitiannya “Penerapan Model Kooperatif 

Tipe Group Investigation untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas IV SD Negeri 1 Siliwangi”. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil 

bahwa proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation efektif digunakan terhadap pemahaman konsep 

IPA. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

peneliti yaitu dalam hal penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation. Akan tetapi, yang membedakan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mata pelajaran yang 

digunakan adalah IPS dan penelitian dilakukan di kelas VB, dilaksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2016/ 2017, dan bertempat di Sidokerto 

Kecamatan Bumiratu Nuban. 

2. Faradilla Abrina Putri (2016) dalam penelitiannya “Peningkatan Aktivitas 

dan Hasil Belajar Siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Group Investigation pada Pembelajaran IPS Kelas IVB SD Negeri 2 

Kesumadadi”. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

peneliti yaitu dalam hal penggunaan model pembelajaran pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation. Akan tetapi, yang membedakan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

subjek penelitian yang berjumlah 21 orang siswa, dan dilakukan di kelas 
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VB, dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/ 2017, dan 

bertempat di Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban. 

 

G. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir berupa input (kondisi awal) dan output (kondisi akhir). Kondisi 

awak yang menjadi sebab dilakukannya penelitian ini adalah terdapat masalah 

dalam pembelajaran IPS. Aktivitas dan hasil belajar siswa ditentukan oleh 

berbagai faktor, satu di antaranya ditentukan oleh pemilihan model 

pembelajaran. Model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi 

pelajaran sangat mendukung dari keberhasilan proses kegiatan belajar. 

 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada 

pembelajaran IPS mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan 

masalah dalam situasi nyata secara berkelompok, dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan hasil 

pengamatan. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dapat memberikan pengalaman nyata dan bukan hanya sekadar 

pengetahuan dari hasil menerka-nerka. Selain itu, penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada pembelajaran IPS dapat 

membuat pembelajaran lebih efektif, karena membuat siswa aktif dalam 

memecahkan masalahnya sendiri. Siswa akan lebih cepat mengerti karena 

siswa membangun pengetahuan dari hasil berdiskusi serta pengamatan yang 

dilihat secara langsung.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian 

 

 

 

Input 

1. Guru hanya menggunakan buku sebagai 

sumber belajar. 

2. Guru belum maksimal menggunakan 

model pembelajaran yang variatif. 

3. Pembelajaran masih berpusat pada guru 

(teacher centered). 

4. Sikap siswa dalam pembelajaran IPS 

masih cenderung pasif. 

5. Rendahnya aktivitas belajar siswa kelas 

VB SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan 

Bumiratu Nuban. 

6. Rendahnya hasil belajar siswa kelas V B 

SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan 

Bumiratu Nuban, yang masih berada di 

bawah KKM. 
 

Proses 

Langkah-langkah yang digunakan adalah  

pemilihan topik dan pengelompokkan, 

merencanakan tugas yang akan dipelajari, 

tahap penyelidikan, tahap pengorganisasian, 

presentasi hasil final, dan melakukan 

evaluasi. 

Output 

Meningkatnya aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS yang 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor ≥75% dengan KKM 67. 
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H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

“Apabila dalam pembelajaran IPS menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation, dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat, akan 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Sidokerto 

Kecamatan Bumiratu Nuban”. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  yang 

difokuskan pada situasi kelas dan dikenal dengan classroom action research. 

Kunandar (2013: 44-45) menyatakan penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dengan jalan merancang, 

melaksanakan, dan merefleksikan tindakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas melalui treatment tertentu 

dalam suatu siklus. Arikunto (2006: 58) menyatakan penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki 

dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran. 

 

Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus yang di dalamnya terdapat langkah-

langkah dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Wardhani (2007: 2.4), setiap siklus terdiri dari empat kegiatan pokok yaitu 

perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflection).  
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Berikut ini merupakan gambar alur siklus penelitian tindakan kelas yang 

diadaptasi dari Wardhani dkk,. (2007: 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1:  Alur siklus penelitian tindakan kelas (Wardhani, dkk., 2007: 

2.4). 

 

B. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan secara kolaboratif 

partisipatif antara peneliti dengan guru kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto 

Kecamatan Bumiratu Nuban. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah 

siswa dan guru kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu 

Perencanaan I 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Pengamatan I 

Pelaksanaan I 

Perencanaan II 

Pelaksanaan II 

Pengamatan II 

Refleksi II 

Refleksi I 

Selesai  
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Nuban dengan jumlah 21 orang siswa, yang terdiri dari 10 orang siswa 

perempuan dan 11 orang siswa laki-laki. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto yang 

terletak di Desa Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten 

Lampung Tengah. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 selama kurang lebih 5 bulan. Dimulai dari bulan November 2016 

sampai bulan Maret 2017.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Non Tes 

Teknik non tes yang digunakan adalah observasi, teknik tersebut digunakan 

untuk mengumpulkan data yang yang bersifat kualitatif. Variabel yang 

diukur dengan menggunakan teknik observasi adalah menilai kinerja guru 

dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation, aktivitas siswa, hasil belajar afektif siswa, dan hasil belajar 

psikomotor siswa. 
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2. Tes 

Tes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif melalui 

tes tertulis. Melalui tes ini telah diketahui peningkatan hasil belajar kognitif 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpul data, yaitu: 

1. Lembar observasi, instrumen ini dirancang oleh peneliti yang   

berkolaborasi dengan guru kelas, yang terdiri dari: 

a) Instrumen Penilaian Kerja Guru (IPKG) 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) digunakan untuk 

memperoleh data tentang kemampuan guru mengelola dan 

melaksanakan praktik mengajar dengan cara melingkari sub indikator 

yang muncul pada setiap indikator yang dilaksanakan oleh guru atau 

terlihat pada saat pengamatan. Instrumen ini mengamati beberapa 

aspek yaitu kemampuan guru pada pra pembelajaran, kemampuan 

guru dalam membuka pelajaran, kemampuan guru dalam penguasaan 

materi pelajaran, kemampuan khusus dalam pembelajaran IPS di SD, 

kemampuan guru dalam penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation, kemampuan guru dalam penilaian proses dan 

hasil belajar, kemampuan guru dalam penggunaan bahasa yang benar 

dan tepat dalam pembelajaran, kemampaun guru dalam menutup 

pembelajaran. 
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b) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran. Berikut aktivitas siswa yang 

diamati: 

 

  Tabel 3.1 Indikator penilaian aktivitas siswa. 

 
No Kegiatan Siswa 

1. Memperhatikan penjelasan guru. 

2. Merespon pertanyaan lisan dari guru. 

3. Mengemukakan pendapat berdasarkan penjelasan guru. 

4. 
Berdiskusi kelompok untuk memperoleh berbagai pendapat teman untuk 

menyelesaikan soal. 

5. Melaksanakan intruksi/perintah. 

6.  Menanggapi pendapat yang dikemukakan kelompok lain. 

7.  Membuat catatan dari penjelasan guru. 

  (Sumber: Ahmadi dan Amri, 2014: 306). 

 

Tabel 3.2 Rubrik penilaian aktivitas siswa. 

 

Skor Rubrik 

5 
Dilaksanakan dengan sangat baik oleh siswa, siswa melakukannya dengan 

sempurna. 

 
4 Dilaksanakan dengan baik oleh siswa, siswa melakukan tanpa kesalahan. 

3 
Dilaksanakan dengan cukup baik oleh siswa, siswa melakukan dengan 

bimbingan guru. 

2 
Dilaksakan kurang baik oleh siswa meskipun siswa melakukanya dengan 

bimbingan guru. 

1 Tidak dilaksanakan oleh siswa. 

 

c) Lembar Observasi Afektif Siswa 

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sikap 

siswa ketika pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini 

digunakan untuk mengamati beberapa aspek, yaitu: percaya diri dan 

kerja sama. Indikator dari aspek percaya diri dan kerja sama, yaitu 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 Indikator penilaian afektif siswa. 

 
No. Sikap Indikator 

1. Percaya diri a. Berani mengemukakan hasil diskusi kedepan 

kelas. 

b. Tidak mencontek jawaban temannya atau 

orang lain. 

c. Berani menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat. 

2. Kerja sama a. Bekerja sesuai tugas kelompoknya. 

b. Selalu berada di kelompok saat diskusi. 

c. Mendiskusikan tugas tampak secara kompak 

dan bersama-sama. 

(Sumber: Andayani, dkk., 2013: 56). 

 

 Tabel 3.4 Rubrik penilaian afektif siswa. 

 

Skor Rubrik 

5 
Dilaksanakan dengan sangat baik oleh siswa, siswa melakukannya 

dengan sempurna. 

 
4 Dilaksanakan dengan baik oleh siswa, siswa melakukan tanpa kesalahan. 

3 
Dilaksanakan dengan cukup baik oleh siswa, siswa melakukan dengan 

bimbingan guru. 

2 
Dilaksanakan kurang baik oleh siswa meskipun siswa melakukanya 

dengan bimbingan guru. 

1 Tidak dilaksanakan oleh siswa. 

 

d) Lembar Observasi Psikomotor Siswa 

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

keterampilan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Lembar 

observasi ini digunakan untuk mengamati beberapa aspek, yaitu: 

keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi. Indikator dari 

aspek keterampilan menanya dan keterampilan mengkomunikasikan, 

yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 Indikator penilaian psikomotor siswa. 

 
No. Ranah Psikomotor Indikator 

1 Menanya 

1. Berani mengomunikasikan hasil belajar 

secara lisan. 

2. Pertanyaan yang diajukan singkat dan 

jelas. 

3. Terfokus pada masalah. 

2 Mengomunikasikan 

1. Menyajikan laporan/hasil diskusi/ 

kesimpulan sesuai dengan sumber data 

dengan tepat. 

2. Menyampaikan hasil pengamatan atau 

kesimpulan dengan bahasa yang jelas, 

sistematis, dan logis.  

3. Berani mengomunikasikan hasil belajar 

secara lisan. 

  (Modifikasi: Kemendikbud, 2013: 282). 

 

  Tabel 3.6 Rubrik penilaian psikomotor siswa. 

 

Skor Rubrik 

5 
Dilaksanakan dengan sangat baik oleh siswa, siswa melakukannya 

dengan sempurna. 

 

 4 Dilaksanakan dengan baik oleh siswa, siswa melakukan tanpa kesalahan. 

3 
Dilaksanakan dengan cukup baik oleh siswa, siswa melakukan dengan 

bimbingan guru. 

2 
Dilaksanakan kurang baik oleh siswa meskipun siswa melakukanya 

dengan bimbingan guru. 

1 Tidak dilaksanakan oleh siswa. 

 

2. Tes formatif digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa nilai-nilai 

siswa guna mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada ranah 

pengetahuan, khususnya mengenai penguasaan terhadap materi yang 

diajarkan. Tes diberikan dalam bentuk soal pilihan jamak dan uraian. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan 

dinamika proses dengan memberikan pemaknaan secara nyata dan 

mendalam sesuai dengan permasalahan penelitian. Permasalahan tersebut 

yaitu data tentang kinerja guru, aktivitas siswa, hasil belajar afektif, dan 

hasil belajar psikomotor siswa. 

a. Kinerja Guru 

Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus: 

 NK =
R

SM
 x 100  

Keterangan: 

NK  = Nilai kinerja guru 

R          = Skor yang diperoleh guru 

SM                = Skor maksimum 

100       = Bilangan Tetap 

(Sumber: Aqib, 2009: 41). 

 

Tabel 3.7 Kategori keberhasilan kinerja guru. 

Rentang Nilai Kategori 

≥80 Sangat Baik (SB) 

60 - 79 Baik (B) 

40 – 59 Cukup Baik (CB) 

20 - 39 Kurang Baik (KB) 

<20 Sangat Kurang (SK) 

(Sumber: Arikunto, 2008: 35) 
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b. Aktivitas Belajar Siswa 

1) Nilai aktivitas individu siswa dapat diperoleh dengan rumus: 

NA =
R

SM
 x 100 

Keterangan: 

NA       = Nilai aktivitas yang diharapkan 

R                    = Skor perolehan yang muncul 

SM                     = Skor maksimal yang diamati 

    100                  = Bilangan Tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 112). 

 

Tabel 3.8 Kategori perolehan nilai aktivitas siswa. 

 
Rentang Nilai Kategori 

≥80 Sangat Aktif (SA) 

67 - 79 Aktif (A) 

40 - 66 Cukup Aktif (CA) 

20 - 39 Kurang Aktif (KA) 

<20 Sangat Kurang (SK) 

    (Sumber: Adopsi Arikunto, 2008: 44). 

 

2) Presentase siswa aktif secara klasikal diperoleh dengan rumus: 

P =
∑siswa aktif

∑siswa
x 100 

 

Keterangan: 

P      = Persentase siswa yang dicari 

100  = Bilangan tetap 

 

Tabel 3.9 Kategori keaktifan kelas (%). 

 
Rentang  Kategori 

≥80 % Sangat Aktif (SA) 

67 % - 79 % Aktif (A) 

40 % - 66% Cukup Aktif (CA) 

20 % - 39 % Kurang Aktif (KA) 

<20 % Pasif (P) 

(Sumber: Adopsi Aqib, dkk., 2009: 41). 
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c. Hasil Belajar Afektif dan Psikomotor Siswa 

1) Nilai hasil belajar afektif dan psikomotor individu ditentukan dengan 

rumus: 

Nilai Individu =  
Jumlah skor

Jumlah skor maksimal
 x 100 

 

Tabel 3.10 Kategori nilai afektif siswa. 

 
Rentang Nilai Kategori 

≥80 Sangat Baik (SB) 

67 - 79 Baik (B) 

40 - 66 Cukup Baik (CB) 

20 - 39 Kurang Baik (KB) 

<20 Sangat Kurang (SK) 

(Sumber: Adopsi Kunandar 2013: 231). 

 

Tabel 3.11 Kategori nilai psikomotor siswa. 

 

Rentang Nilai Kategori 

≥80 Sangat Terampil (ST) 

67 - 79 Terampil (T) 

40 - 66 Cukup Terampil (CT) 

20 - 39 Kurang Terampil (KT) 

<20 Sangat Kurang (SK) 

(Sumber: Kunandar, 2013: 231). 

 

2) Persentase ketuntasan belajar aktif dan psikomotor siswa secara 

klasikal diperoleh dengan rumus: 

Ketuntasan Kelas =  
Jumlah siswa kategori baik

Jumlah siswa
 x 100 

 

Tabel 3.12 Kategori presentase hasil belajar afektif. 

 
Rentang  Kategori 

≥80 % Sangat Baik (SB) 

67 % - 79 % Baik (B) 

40 % - 66 % Cukup Baik (CB) 

20 % - 39 % Kurang Baik (KB) 

<20 % Sangat Kurang (SK) 

(Sumber: Adopsi Aqib, dkk., 2009: 41). 
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Tabel 3.13 Kategori presentase hasil belajar psikomotor. 

 

Rentang  Kategori 

≥80 % Sangat Terampil (ST) 

67 % - 79 % Terampil (T) 

40 % - 66 % Cukup Terampil (CT) 

20 % - 39 % Kurang Terampil (KT) 

<20 % Sangat Kurang (SK) 

(Sumber: Adopsi Aqib, dkk., 2009: 41). 

 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai dinamika 

kemajuan hasil belajar siswa. Data kuantitatif penelitian ini diperoleh 

dengan menghitung nilai rata-rata kelas dari hasil tes yang diberikan 

kepada siswa dan nilai persentase ketuntasan hasil belajar kognitif siswa 

secara klasikal, yaitu dengan rumus: 

a. Menghitung nilai hasil belajar kognitif siswa secara individual 

digunakan rumus: 

NK =
R

N
 x 100 

Keterangan: 

NK  = Nilai siswa (nilai yang dicapai) 

R   = Jumlah skor/item yang dijawab benar 

N  = Skor maksimum dari tes 

100  = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008:112). 

 

Tabel 3.14 Kategori nilai kognitif siswa. 

 
Rentang Nilai Kategori 

≥80 Sangat Tuntas (ST) 

67  - 79  Tuntas (T) 

40 - 66 Cukup Tuntas(CT) 

20 - 39  Kurang Tuntas(KT) 

<20 Sangat Kurang (SK) 

(Sumber Adopsi Kunandar, 2013: 231). 
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b. Menghitung nilai rata-rata seluruh siswa: 

X̅ = 
∑ X

∑N
 x 100 

Keterangan: 

X̅                   = Nilai rata-rata kelas 

∑X                = Jumlah semua nilai siswa 

∑N               = Jumlah siswa 

100              = Bilangan tetap 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 40). 

 

c. Menghitung presentase ketuntasan belajar kognitif siswa secara 

klasikal digunakan rumus: 

K =  
∑X

N
 x 100 

Keterangan: 

K                  = Ketuntasan belajar klasikal 

∑X               = Jumlah siswa yang mendapat nilai ≥67 

N                  = Jumlah siswa 

100%            = Bilangan tetap 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41). 

 

Tabel 3.15 Kriteria ketuntasan hasil belajar. 

Rentang  Kategori 

≥80 % Sangat Baik (SB) 

67 % - 79 % Baik (B) 

40 % - 66 % Cukup Baik (CB) 

20 % - 39 % Kurang Baik (KB) 

<20 % Sangat Kurang (SK) 

(Sumber: Adopsi Aqib, dkk., 2009: 41) 
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F. Prosedur Penelitian 

1. Siklus I 

a. Perencanaan  

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahapan ini adalah mempersiapkan 

materi pembelajaran tentang “Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia”, membuat perangkat pembelajaran, 

merancang kegiatan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation, membuat media pembelajaran, 

mempersiapkan lembar observasi, LKS, dan soal-soal tes. 

b. Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan implementasi atau penerapan dari perencanaan 

yang telah disusun, yaitu sebagai berikut. 

1. Kegiatan Awal 

a) Guru masuk kelas dan memberikan salam. 

b) Siswa berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. 

c) Guru mengondisikan kelas. 

d) Guru mengabsen  kehadiran siswa. 

e) Apersepsi 

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti 

Langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut. 

a) Langkah pemilihan topik dan pengelompokkan. 

b) Merencanakan tugas yang akan dipelajari. 

c) Tahap penyelidikan. 
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d) Tahap pengorganisasian. 

e) Presentasi hasil final. 

f) Melakukan evaluasi. 

3. Kegiatan Penutup 

a) Siswa diminta menyebutkan hal-hal apa saja yang diperoleh 

dari pembelajaran yang sudah dilakukan. 

b) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

c) Guru menutup pembelajaran. 

c. Pengamatan/observasi 

Kegiatan observasi telah dilakukan oleh peneliti pada saat proses 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Observasi telah dilakukan 

terhadap aktivitas siswa yaitu memperhatikan penjelasan guru, 

merespon pertanyaan lisan dari guru, mengemukakan pendapat 

berdasarkan penjelasan guru, berdiskusi kelompok, melaksanakan 

instruksi/perintah, menanggapi pendapat yang dikemukakan kelompok 

lain, dan membuat catatan dari guru. Observasi yang telah dilakukan 

terhadap afektif siswa yaitu sikap percaya diri dan kerja sama. 

Observasi yang telah dilakukan terhadap psikomotor siswa yaitu 

keterampilan menanya dan keterampilan mengkomunikasikan. 

Observasi yang telah dilakukan terhadap kinerja guru yaitu kegiatan 

pendahuluan yang terdiri dari pra pembelajaran dan membuka 

pembelajaran. Kegiatan inti yang terdiri dari penguasaan materi, 

kemampuan khusus pembelajaran IPS di SD, penerapan model 
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pembelajaran kooperatif tipe group investigation, penilaian proses dan 

hasil belajar, penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran. Kegiatan penutup yang terdiri dari penutup 

pembelajaran. 

d. Refleksi  

Kegiatan refleksi peneliti menganalisis seluruh data yang telah 

dikumpulkan melalui kegiatan observasi. Peneliti juga menganalisis 

keberhasilan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang didapat 

dengan indikator keberhasilan. Hasil analisis digunakan sebagai bahan 

kajian untuk tindakan pada siklus berikutnya. 

 

2. Siklus II 

Hasil pembelajaran pada siklus II ini diharapkan lebih baik dibandingkan 

dengan hasil pembelajaran pada siklus I. Langkah-langkah pada siklus II 

ini, antara lain: 

a. Perencanaan 

Penelitian siklus II ini diawali dengan mendata masalah dan kendala 

yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan pada 

siklus I, kemudian membuat perencanaan oleh peneliti dan guru. 

Selanjutnya, mempersiapkan materi pembelajaran tentang “Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia”, membuat perangkat pembelajaran, 

merancang kegiatan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif 
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tipe group invetigation, membuat media pembelajaran, mempersiapkan 

lembar observasi, LKS, dan soal-soal tes. 

b. Pelaksanaan  

1. Kegiatan Awal 

a) Guru masuk kelas dan memberikan salam. 

b) Siswa berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. 

c) Guru mengondisikan kelas. 

d) Guru mengabsen  kehadiran siswa. 

e) Apersepsi 

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti 

Langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut. 

a) Langkah pemilihan topik dan pengelompokkan. 

b) Merencanakan tugas yang akan dipelajari. 

c) Tahap penyelidikan. 

d) Tahap pengorganisasian. 

e) Presentasi hasil final. 

f) Melakukan evaluasi. 

3. Kegiatan Penutup  

a) Siswa diminta menyebutkan hal-hal apa saja yang diperoleh 

dari pembelajaran yang sudah dilakukan. 

b) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

c) Guru menutup pembelajaran. 
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c. Pengamatan/observasi 

Selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai akhir diamati 

oleh peneliti dengan lembar observasi yang telah disepakati bersama. 

Lembar penilaian tersebut yaitu observasi mengenai aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada pembelajaran 

IPS serta mengobservasi kinerja guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

d. Refleksi 

Kegiatan refleksi tentunya untuk membahas segala sesuatu yang terjadi 

pada siklus II, baik itu kelebihan atau kelemahan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Peneliti bersama guru melakukan refleksi 

untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang dianalisis adalah kinerja guru, 

aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Berikut kelebihan dan kekurangan selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

Kelebihan kinerja guru, aktivitas belajar siswa serta hasil belajar siswa: 

1) Guru sudah memeriksa kesiapan siswa dan menyiapkan siswa secara 

fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran.  

2) Guru telah melakukan kegiatan apersepsi, guru optimal dalam 

mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan 

diajarkan. 

3) Guru sudah mengkomunikasikan kompetensi yang akan dicapai. 
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4) Kinerja guru sudah optimal dan guru sudah dapat memahami dan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

dengan baik dan maksimal. 

5) Guru sudah menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran. 

6) Guru telah memantau kemajuan belajar siswa. 

7) Guru telah melakukan kegiatan menyusun rangkuman dengan 

melibatkan siswa dan menginformasikan bahan materi pertemuan 

berikutnya.  

8) Guru sudah optimal memberikan penguatan materi yang kurang 

dipahami siswa. 

9) Aktivitas siswa dalam pembelajaran sudah tampak aktif, terlihat 

siswa merespon aktif pertanyaan guru dan menampakkan 

kegembiraan dalam belajar. 

10) Pada pembelajaran, interaksi guru antar siswa atau siswa dengan 

siswa dalam kelompok sudah cukup baik dan meningkat 

dibandingkan pada siklus I. Siswa sudah mampu melakukan 

kerjasama dengan baik bersama teman dalam satu kelompoknya 

meskipun belum maksimal. 

11) Sebagian besar siswa sudah percaya diri dan berani untuk menjawab 

pertanyaan dari guru dan mendemonstrasikan hasil kerjanya. 

 

 



56 
 

12) Hasil belajar siswa pada siklus II sudah mencapai indikator yang 

telah ditentukan yaitu ≥75% dari jumlah siswa dapat mencapai 

KKM. Dari 21 orang siswa terdapat 17 orang siswa (80,95%) sudah 

tuntas. 

 

Kekurangan kinerja guru, aktivitas belajar siswa serta hasil belajar 

siswa: 

1) Guru belum menyiapkan siswa secara fisik dan psikis untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan merapikan tempat duduk, 

posisi untuk siap belajar, dan berdoa terlebih dahulu. 

2) Guru belum mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi 

yang akan diajarkan atau menggunakan media yang ada disekeliling 

siswa sebagai perantara penyampaian materi yang akan diajarkan. 

3) Guru belum mengkomunikasikan kompetensi yang akan dicapai 

sebelum menjelaskan materi pelajaran lebih mendalam. 

4) Guru belum memfasilitasi siswa dengan memberikan pengarahan-

pengarahan yang lebih intensif pada setiap kelompok.  

5) Guru belum memberikan bimbingan ke setiap kelompok untuk 

menarik kesimpulan berdasarkan informasi. 

6) Guru belum memberi kesempatan kepada siswa yang biasanya tidak 

aktif untuk berani memaparkan hasil diskusi yang telah dilakukan 

supaya aktif pada saat kegiatan demonstrasi. 

7) Guru belum kreatif dalam melontarkan pertanyaan supaya 

menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. 
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8) Guru belum melakukan kegiatan menyusun rangkuman dengan 

melibatkan siswa. 

9) Guru belum menginformasikan bahan materi pertemuan berikutnya.  

10) Guru belum memberikan penjelasan kepada siswa untuk tidak takut 

mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman dan mengemukakan 

pendapat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. 

11) Guru belum membimbing siswa untuk berani melakukan kegiatan 

demonstrasi, dan mengarahkan bagaimana cara demonstrasi yang 

benar. 

12) Guru belum mengarahkan siswa untuk mampu memberikan saran 

terhadap kesalahan temannya, dan tidak menghukumnya. 

13) Guru belum memberikan penguatan materi yang kurang dipahami 

siswa dengan pemberian tugas rumah.  

14) Guru belum mengetahui apa yang dibutuhkan siswa dan bersikap 

lebih tegas dalam pelaksanaan tes formatif.  

 

 

 

 

 

 



58 
 

G. Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa tiap siklusnya, yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Adanya peningkatan aktivitas siswa setiap akhir siklus, sehingga 

persentase aktivitas siswa pada katagori “Aktif” mencapai ≥75% dari 

jumlah siswa yang ada di kelas. 

2. Adanya peningkatan hasil belajar IPS siswa setiap akhir siklus, sehingga 

persentase ketuntasan hasil belajar IPS siswa mencapai ≥75% dari jumlah 

siswa yang ada di kelas. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata 

pelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu 

Nuban mengalami peningkatan dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Terbukti dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, aktivitas belajar pada siklus I mendapat kategori “cukup 

aktif” dengan persentase ketuntasan mencapai 52,38%, sedangkan pada 

siklus II mendapat kategori “aktif” dengan persentase ketuntasan mencapai 

80,95%. Terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 28,57%. 

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada 

pembelajaran IPS kelas VB SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumiratu 

Nuban dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terbukti dari hasil 

penelitian pada siklus I diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

meningkat dengan nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa sebesar 67,45 

dengan kategori “cukup tuntas”, kemudian siklus II nilai rata-rata 

meningkat menjadi 76,59 dengan kategori “tuntas”, dengan demikian terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 9,14. 
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B. Saran  

Saran dari penelitian tindakan kelas ini peneliti berikan kepada: 

1. Siswa 

Siswa diharapkan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

sehingga dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Selain itu 

siswa juga harus mengerjakan dengan baik tugas yang diberikan, baik 

tugas individu maupun kelompok. 

2. Guru 

Hendaknya dalam pelaksanaan pembelajaran IPS di SD lebih 

mengoptimalkan penggunaan model-model pembelajaran contohnya 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation karena dapat 

membantu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS. 

3. Sekolah  

Memfasilitasi penggunaan dari model dalam proses pembelajaran 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Selain itu perlunya 

dukungan dari kepala sekolah untuk mengupayakan dan memberi 

dorongan agar guru yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman 

tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation agar dapat menerapkannya dalam pembelajaran. 
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4. Peneliti 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan bagi peneliti lain 

untuk dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dalam pembelajaran dengan materi yang berbeda. Karena 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation merupakan model 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa. 
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