
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Belajar 

Menurut Arif S (2006: 2) berpendapat bahwa belajar adalah suatu 

proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung 

seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat nanti.                                                                                                                                                                   

Belajar adalah suatu proses perubahan dalam diri seseorang yang 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku 

seperti peningkatan pengetahuan, kecakapan, daya pikir, sikap, kebiasaan dan 

lain-lain (Fajar, 2009: 10).  

Bruner (Trianto, 2010: 15) menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

proses aktif di mana siswa siswi membangun (mengkonstruk) pengetahuan 

baru berdasarkan pada pengalaman/pengetahuan yang sudah dimiliki. Belajar 

adalah proses perubahan perilaku, dimana perubahan perilaku tersebut 

dilakukan secara sadar dan bersifat menetap, perubahan perilaku tersebut 

meliputi perubahan dalam hal kognitif, afektif dan psikomotor (Hernawan, 

dkk., 2007: 2). 

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan terus menerus dan 

menjadikan perubahan dalam tingkah laku seseorang secara sadar dan bersifat 

kompleks. 
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B. Aktivitas Belajar 

Menurut Winkle (1983: 48) menyatakan bahwa aktivitas belajar atau 

kegiatan belajar adalah segala bentuk kegiatan belajar siswa yang 

menghasilkan suatu perubahan yaitu hasil belajar yang dicapai. Sanjaya 

(2007: 130) belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Aktivitas tidak terbatas pada aktivitas fisik, 

tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. 

Kunandar (2010: 277) mengemukakan bahwa 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, maka yang dimaksud 

aktivitas belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan siswa untuk 

memperoleh suatu perubahan dalam mencapai hasil belajar. 

 

C. Hasil Belajar 

Muhibbin Syah (2003: 141) menjelaskan bahwa “hasil belajar 

merupakan taraf keberhasilan murid atau santri dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah atau pondok pesantren dinyatakan dalam bentuk skor 

yang diperoleh dan tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu”. 

Perubahan sebagai hasil yang bersifat menyeluruh. Larasati (2005: 11) 

mengemukakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang dicari seseorang 

setelah melakukan suatu proses belajar. Hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku kognitif, tingkah laku afektif dan tingkah laku psikomotorik. 
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Dengan sumber yang sama hasil belajar merupakan suatu hal yang penting 

dalam kehidupan manusia. Manusia selalu berusaha mengejar hasil menurut 

bidang dan kemampuan masing-masing. Suatu hasil belajar tidak hanya 

sebagai indikator, keberhasilan dalam bidang studi tertentu, tetapi juga 

sebagai indikator kualitas institusi pendidikan. 

Hasil belajar adalah bukti dari usaha yang dilakukan dalam kegiatan 

belajar dan merupakan nilai yang diperoleh siswa dan proses belajar. 

Ketercapaian suatu tujuan pembelajaran salah satunya dapat dilihat dari hasil 

belajar yang diukur melalui tes. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu kepandaian atau ketrampilan yang telah dicapai oleh 

seseorang baik tingkah laku kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil dari 

evaluasi dapat memperlihatkan tinggi atau rendahnya hasil belajar siswa. 

 

D. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) memiliki beberapa 

definisi yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Cohen (1994: 3)  dalam 

(Nur asma (2006: 11) mendefinisikan pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

berikut cooperative learning will be defined as student working together in a 

group small enough that everyone participate on a collective task that has 

been clearly assign. More over, student are expected to carry out their task 

without dirrect and immediate supervision of the teacher. 

Definisi ini menunjukkan ciri sosiologis yaitu penekanannya pada aspek 

tugas-tugas kolektif yang harus dikerjakan bersama dalam kelompok dan 
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pendelegasian wewenang dari guru kepada siswa. Guru berperan sebagai 

fasilitator dalam membimbing siswa dalam menyelesaikan materi dan tugas. 

Davidson dan Kroll dalam (Nur Asma (2006: 11) mendefinisikan belajar 

kooperatif adalah kegiatan yang berlangsung di lingkungan belajar siswa 

dalam kelompok kecil yang saling berbagi ide-ide dan bekerja secara 

kolaboratif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam tugas 

mereka. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan salah satu 

model pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, di mana kelompok-

kelompok kecil bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama Nur asma 

(2006: 11). Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) menekankan 

kerjasama antara siswa dalam kelompok. Hal ini dilandasi oleh pemikiran 

bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami suatu konsep jika 

mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya Nur asma 

(2006: 12). Kegiatan siswa dalam belajar kooperatif (cooperative learning) 

antara lain mengikuti penjelasan guru secara aktif, menyelesaikan tugas-tugas 

dalam kelompok, memberi penjelasan kepada teman sekelompoknya, 

mendorong teman kelompoknya untuk berpartisipasi secara aktif dan 

berdiskusi Nur asma (2006: 12). 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) memiliki berbagai 

tipe, diantaranya Student Team Achievement Division (STAD), Team Assisted 

Individualization (TAI), Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC), Group Investigation (GI), Jigsaw, dan Model Co-op Co-op. 

 



12 

 

E. Cooperative Learning tipe Group Investigation (GI) 

Cooperative learning tipe Group Investigation (GI) merupakan salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif dengan cara mencari dan menemukan 

informasi (gagasan, opini, data, solusi) dari berbagai macam sumber (buku-

buku, institusi-institusi, orang-orang) di dalam dan di luar kelas. Siswa 

mengevaluasi dan mensintesiskan semua informasi yang disampaikan oleh 

masing-masing anggota kelompok dan akhirnya dapat menghasilkan produk 

berupa laporan kelompok Nur asma (2006: 62). 

Dalam model ini guru berperan sebagai pengelola yang mengorganisir 

dan pengatur tempat duduk siswa serta memotivasi tiap-tiap kelompok untuk 

melakuan pekerjaan yang telah diberikan dan membantu setiap masalah-

masalah yang dihadapi tiap-tiap kelompok yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran dan memberikan saran serta penilaian. 

Menurut Nur Asma (2006: 63) pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe Group Investigation meliputi 

beberapa tahapan, antara lain: 

1.  Tahap mempersiapkan bahan pembelajaran yaitu mengidentifikasi topik 

dan mengorganisasikan ke dalam masing-masing kelompok kerja. 

2.  Tahap merencanakan investigasi dalam kelompok. 

3.  Tahap melaksanakan investigasi. 

4.  Tahap mempersiapkan laporan akhir. 

5.  Tahap menyajikan laporan akhir. 

6.  Tahap evaluasi. 
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Langkah-langkah pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation 

(GI) adalah sebagai berikut: 

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

siswa secara heterogen. 

2.  Guru memberikan pertanyaan terbuka yang berupa lembar kerja kelompok 

yang bersifat analitis dan harus dikerjakan oleh tiap-tiap kelompok. 

3.  Guru mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan 

kelompoknya secara bergiliran dalam kurun waktu yang disepakati. 

Menurut Akhmadsudrajat dalam (www.akhmadsudrajat.wordpress.com) 

model pembelajaran tipe group investigation merupakan salah satu bentuk 

model pembelajaran yang menekankan pada partisipasi siswa dan aktivitas 

siswa untuk mencari sendiri materi pelajaran yang akan dipelajari melalui 

bahan-bahan yang tersedia, model group investigation dapat melatih siswa 

untuk menumbuhkan kemampuan berfikir sendiri. 

 

 

 

F.   Kelebihan dan Kelemahan  Cooperatif  Learning Tipe Group Investigation  

Menurut Marginalers (dalam www.ras-eko.blogspot.com) 

pembelajaran  kooperatif tipe group investigation mempunyai kelebihan dan 

kelemahan sebagai berikut: 

a.   Kelebihan group investigation antara lain: (1) group investigation 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, (2) 

group investigation dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, (3) 

pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja sama dan 

berinteraksi antar siswa dengan kelompok tanpa memandang latar 

belakang, (4) dapat melatih siswa untuk mwmiliki kemampuan yang baik 

dalam berkomunikasi dan mengemukakan pendapatnya, (5) memotivasi 

siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai 

tahap akhir pembelajaran. 

b.   Kelemahan group investigation: (1) group investigation  memerlukan 

waktu yang lama, (2) group investigation merupakan pembelajaran yang   

komplek, jika siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran maka 

pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal. 

 

 

 

 

 

http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com/
http://www.ras-eko.blogspot.com/
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G.  Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan yang 

menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam 

Undang-Undang No.2 th. 1949 menurut Winataputra (dalam Ruminiati 

(2007:25). Pendidikan PKn adalah sebagai landasan kajiannya untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran siswa agar mencapai pembelajaran. PKn 

merupakan suatu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

 Menurut Mulyasa dalam (Ruminiati (2007: 26)  tujuan pembelajaran 

mata pelajaran PKn adalah untuk menjadikan siswa: 

1.  Mampu berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi  

persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. 

2.  Mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan 

bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua  

kegiatan, dan 

3.  Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup  

bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta 

mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. 

Dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006  ruang lingkup Pkn secara 

umum meliputi aspek-aspek, sebagai berikut:  

1.  Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, 

Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah 
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Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi 

dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.  

2.  Norma Hukum dan Peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, 

Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-

peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan 

internasional. 

3. Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional 

HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.  

4. Kebutuhan warga Negara, meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri 

sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, 

Persamaan kedudukan warga negara. 

5. Konstitusi Negara, meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, 

Hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

6. Kekuasaan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, 

Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintahan pusat, Demokrasi dan 

sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat 

madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi. 

7. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 
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Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila 

sebagai ideologi terbuka. 

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Hubungan 

internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. 

 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha untuk membentuk atau membina 

watak atau karakteristik warga negara yang baik yang mampu melaksanakan 

hak dan kewajibannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

 

H. Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian 

tidakan kelas sebagai berikut: “Apabila dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) mengunakan model Kooperatif tipe Group 

Investigation (GI) dengan memperhatikan langkah-langkah secara tepat, maka 

akan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Kristen 1 Metro Pusat semester ganjil Tahun Pelajaran  2013-2014”.  

 

 


