
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Prestasi Belajar 

 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata ”prestasi” diartikan sebagai hasil karya 

yang dicapai. Sejalan dengan pendapat tersebut, maka prestasi belajar dapat 

diartikan sebagai hasil karya yang dicapai siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran. 

 

Kegiatan pembelajaran akan dikatakan berhasil jika siswa dapat mencapai skor 

75% atau 7,5 sedangkan untuk keberhasilan proses pembelajaran klasikal (suatu 

kelas) dapat dikatakatan berhasil jika 70% siswa telah mencapai skor 75% atau 

7,5. 

 

Sedangkan prestasi belajar mata pelajaran geografi adalah hasil belajar yang di 

capai siswa dalam mata pelajaran geografi setelah seorang siswa mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Hasil belajar yang telah 

dicapai para siswa akan nampak pada bentuk nilai nyata yang diperoleh melalui 



 

suatu penilaian yang telah distandarisasikan baik dalam bentuk huruf maupun 

angka. 

 

Jadi yang dimaksud dengan prestasi belajar geografi adalah hasil belajar yang 

dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran geografi yang nampak dalam 

bentuk huruf maupun angka. Dalam penilaian prestasi belajar di SMA Negeri 9 

Bandar Lampungadalah dalam bentuk angka.  

 

2. Aktivitas Belajar 

 
Menurut Sardiman (1994:48), mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan 

manusia karena manusia memiliki jiwa sebagai sesuatu yang dinamis memiliki 

potensi dan energi sendiri. 

 

Dengan demikian, guru dan siswa mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam 

proses pembelajaran di kelas. Siswa seharusnya selalu aktif berbuat, sedangkan 

guru memberikan motivasi dan bimbingan serta merencanakan segala sesuatu 

dalam proses pembelajaran sehingga pencapaiannya dapat maksimal. 

 

Belajar merupakan bagian dari aktivitas manusia. Aktivitas belajar siswa tidak 

hanya terbatas pada mencatat dan mendengarkan saja, tetapi harus aktif dalam 

pembelajaran tersebut untuk meningkatkan hasil belajar mereka.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah 

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



 

kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas sehingga mendatangkan 

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi siswa. Bentuk aktivitas 

dalam model pembelajaran kooperatif yaitu aktivitas On Task (siswa yang aktif 

dalam pelajaran) dan aktivitas Off Task (siswa yang tidak aktif mengikuti 

pelajaran). 

 

a. Aktivitas On Task 

Data aktivitas siswa diperoleh dengan mengamati dari lembar observasi yang 

berisi tujuh aktivitas On Task yaitu berbicara yang relevan dengan topik atau 

materi, memperhatikan penjelasan topik atau materi, mencatat topik atau meteri, 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengajukan pertanyaan sesuai materi 

atau topik yang sedang dibahas, mengemukakan tentang topik tertentu, inovatif 

dan kreatif dalam menggunakan media tertentu yang mendukung topik 

pembelajaran. 

 

b. Aktivitas Off Task 

Data aktivitas siswa diperoleh dengan mengamati dari lembar observasi yang 

berisi tujuh aktivitas Off Task yaitu berbicara tidak relevan dengan tugas yang 

diberikan, berkunjung ke kelompok lain, mengerjakan tugas lain, menggangu 

siswa lain, mencoba menarik perhatian, meminjamkan peralatan, dan keluar kelas. 

 

Dengan metode pembelajaran kooperatif tipe GI (Group Investigation) siswa yang 

condong melakukan aktivitas off task diharapkan dapat berubah dan secara 



 

kooperatif melakukan aktivitas on task sehingga dapat tercipta proses 

pembelajaran yang kondusif dan terarah. 

 

3. Pembelajaran Geografi 

 
Menurut Dewi Salma Prawiradilaga (2007:19), pembelajaran adalah suatu 

kegiatan belajar mengajar konvensional di mana guru dan peserta didik langsung 

berinteraksi. 

 

Menurut IGI ((Ikatan Geografiwan Indonesia) dalam Forum Tentor, 2010:3), 

geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks 

keruangan. 

 

Jadi, pembelajaran geografi adalah suatu kegiatan pembelajaran konvensional di 

mana guru dan peserta didik langsung berinteraksi dalam memahami berbagai hal 

mengenai berbagai fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau 

kelingkungan dalam konteks keruangan. 

 

4. Model Pembelajaran  

 
Menurut Akhmat Sudrajat (2008) model pembelajaran pada dasarnya merupakan 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau 

bingkai dari penerapan suatu pendekatan, tipe, dan tipe pembelajaran.  

 



 

Menurut Anita Lie (2000:27), model pembelajaran kooperatif adalah falsafah 

homo homini socius. Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2008:106) pembelajaran 

kooperatif adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses kerjasama 

dalam suatu kelompok yang bisa terdiri 7-8 orang siswa yang mempelajari suatu 

materi akademik yang spesifik sampai tuntas. 

 

Jadi dari ketiga pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang secara sadar dan 

sistematis menekankan pada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang bisa 

terdiri 7-8 orang siswa yang mempelajari suatu materi akademik yang spesifik 

sampai tuntas. 

 

Roger dan David Johnson (dalam Anita Lie, 2007:30) mengatakan bahwa tidak 

semua kerja kelompok dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil 

yang maksimal, lima unsur model  pembelajaran gotong royong harus diterapkan. 

1. Saling Ketergantungan Positif, 

2. Tanggung Jawab Perseorangan, 

3. Tatap Muka, 

4. Komunikasi Antaranggota, dan 

5. Evaluasi Proses Kelompok. 

 

Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan faham konstuktivis. Dalam model pembelajaran ini, 

pembelajaran secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang 

saling ketergantungan antar siswa dalam satu kelompok.  



 

Model pembelajaran kooperatif merupakan starategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok 

harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk mahami materi 

pelambelajara. Dalam model pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan 

belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan 

pelajaran.  

 

Pada model pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus 

agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, seperti 

menjadi pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi 

pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, 

tugas anggota kelompok adalah  mencapai ketuntasan (Slavin dalam blog Akhmat 

Sudrajat, 2008). 

 

Dalam melaksanakan model pembelajaran ini, kelas di bagi menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa yang heterogen. Heterogen di sini adalah 

campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku bangsa. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa dapat saling bekerja sama satu sama lain dan toleransi 

dalam perbedaan mereka.  

 

Dalam pembelajaran konvensional atau  tradisional juga dikenal belajar 

kelompok. Meskipun demikian, ada sejumlah perbedaan prinsipal antara 

kelompok belajar kooperatif dengan kelompok belajar dengan sistem tradional. 

Abdurahman dan Bintaro (dalam Kunandar, 2008: 272) mengemukaakan 



 

beberapa perbedaan antara kelompok belajar kooperatif dengan kelompok belajar 

tradional sebagai berikut: 

Tabel 2. Perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Pembelajaran 
Tradional.  

Kelompok Belajar Kooperatif Kelompok Belajar Tradisional 
Adanya saling ketergantungan positif, saling 
membantu, dan saling memberikan motivasi 
sehingga ada interaksi promotif. 

Guru sering membiarkan adanya siswa yang 
mendominasi kelompok atau menggantungkan 
dirinya pada kelompok. 

Adanya akuntabilitas individual yang mengukur 
penguasaan materi pelajaran tiap anggota 
kelompok, dan kelompok diberi umpan balik 
tentang hasil belajar para anggotanya sehingga 
dapat mengetahui siapa yang memerlukan 
bantuan dan siapa yang memberikan bantuan. 

Akuntabilitas individual sering diabaikan 
sehingga tugas-tugas sering diborong oleh salah 
seorang anggota kelompok, sedangkan anggota 
kelompok lainnya “enak-enakan saja”di atas 
keberhasilan temannya yang dianggap 
“pemborong”. 

Kelompok belajar heterogen, baik dalam 
kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, etnik, 
dan sebagainya sehingga dapat saling 
mengetahui siapa yang memerlukan bantuan dan 
siapa yang memberikan bantuan. 

Kelompok belajar biasanya homogen. 

Ketua kelompok dipilih secara demokratis atau 
bergilir untuk memberikan pengalaman 
memimpin bagi para anggota kelompok. 

Ketua kelompok sering ditentukan oleh guru 
atau kelompok dibiarkan untuk memilih 
ketuanya dengan cara masing-masing. 

Keterampilan sosial yang diperlukan dalam kerja 
gotong royong seperti kepemimpinan, 
kemampuan berkomunikasi, mempercayai orang 
lain, dan mengelola konflik secara langsung 
diajarkan. 

Keterampilan sosial sering tidak secara langsung 
diajarkan.  

Pada saat belajar kopoeratif sedang berlangsung, 
guru terus melakukan pemantauan melalui 
observasi dan melakukan intervensi jika terjadi 
masalah dalam kerja sama antar anggota 
kelompok. 

Pemantauan melalui observasi dan intervensi 
sering tidak dilakukan oleh guru pada saat 
belajar kelompok sedang berlangsung. 

Guru memperhatikan secara langsung proses 
kelompok yang terjadi dalam kelompok-
kelompok belajar. 

Guru sering tidak memperhatikan proses 
kelompok yang terjadi dalam kelompok-
kelompok belajar. 

Penekanan tidak hanya pada penyelesaian tugas 
tetapi juga hubungan interpersonal (hubungan 
antar pribadi yang saling menghargai). 

Penekanan sering hanya pada penyelesaian 
tugas. 

 

Sumber: Kunandar, 2008 

 

5. Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) 

 
Santyasa (dalam blog Akhmat Sudrajat, 2008) mengungkapkan pembelajaran 

kooperatif tipe GI dididasari oleh gagasan John Dewey tentang pendidikan, bahwa 

kelas merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk 



 

belajar tentang kehidupan di dunia nyata yang bertujuan mengkaji masalah-

masalah sosial dan antar pribadi.  

 

Menurut Winataputra (dalam blog Akhmat Sudrajat, 2008) model GI telah 

digunakan dalam berbagai situasi dan dalam berbagai bidang studi dan tingkat 

usia. Pada dasarnya model ini dirancang untuk membimbing para siswa 

mendefinisikan masalah, mengeksplorasi berbagai cakrawala mengenai masalah 

itu, mengumpulkan data yang relevan, mengembangkan dan mengetes hipotesis. 

 

Pada model pembelajaran GI (Group Investigation), guru seharusnya 

mengarahkan, membantu menemukan informasi, dan berperan sebagai salah satu 

sumber belajar yang mampu menciptakan lingkungan sosial yang dicirikan oleh 

lingkungan demokrasi dan proses ilmiah. Menurut winataputra (dalam blog 

Akhmat Sudrajat, 2008) sifat demokrasi dalam tipe GI ditandai dengan keputusan-

keputusan yang dikembangkan atau setidaknya diperkuat dengan pengalaman 

kelompok dalam konteks masalah yang menjadi titik sentral kegiatan belajar.  

 

Guru dan siswa mempunyai status yang sama di hadapan masalah yang 

dipecahkan dengan peranan berbeda. Jadi tanggung jawab utama guru adalah 

memotivasi siswa untuk bekerja secara kooperatif dan memikirkan masalah-

masalah sosial yang berlangsung dalam pembelajaran serta membantu siswa 

mempersiapkan sarana pendukung. Sarana pendukung yang dipergunakan untuk 

melaksanakan model ini adalah segala sesuatu yang menyentuh kebutuhan para 



 

pelajar untuk dapat menggali berbagai informasi yang sesuai untuk pemecahan 

masalah kelompok. 

 

Menurut Ibrahim, dkk. (dalam blog Akhmat Sudrajat, 2008) dalam kooperatif tipe 

GI guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 7-8 siswa 

heterogen dengan mempertimbangkan keakraban dan minat yang sama dalam 

topik tertentu. Siswa memilih sendiri topik yang akan dipelajari, dan kelompok 

merumuskan penyeledikan dan menyepakati pembagian kerja untuk menangani 

konsep-konsep yang telah dirumuskan. Dalam diskusi kelas diutamakan 

keterlibatan pertukaran pemikiran siswa.  

 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

(GI) adalah suatu model pembelajaran yang dirancang oleh guru agar siswa dapat 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang  bertujuan untuk memecahkan 

suatu permasalahan dan mengerti akan meteri yang sedang dipelajari dengan 

langkah-langkah tertentu. 

 

Slavin (dalam blog Akhmat Sudrajat, 2008) mengemukakan tahapan-tahapan 

dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe group investigation (GI) adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Pengelompokan 

Yaitu tahap mengidentifikasi topik yang akan diinvestigasi dan 

membentuk kelompok investigasi dengan tiap kelompok 7-8 orang. Pada 

tahap ini: 



 

a) Siswa mengamati sumber, memilih topik, dan menemukan katagori-

katagori topik permasalahan. 

b) Siswa bergabung pada kelompok-kelompok berdasarkan topik yang 

mereka pilih atau menarik untuk diselidiki. 

c) Guru membatasi jumlah anggota dalam kelopok antara 7-8 orang 

berdasarkan keterampilan dan keheterogenan. 

2. Tahap Perencanaan  

Pada tahap ini siswa bersama-sama merencanakan tentang: 

a) Apa yang mereka pelajari? 

b) Bagaimana mereka belajar? 

c) Siapa dan melakukan apa? 

d) Untuk tujuan apa mereka menyelidiki topik tersebut? 

3. Tahap Penyelidikan 

Tahap penyelidikan yaitu tahap pelaksanaan proyek investigasi siswa. 

Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan sebagai berikut: 

a) Siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat 

kesimpulan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diselidiki. 

b) Masing-masing anggota kelompok memberikan masukan pada setiap 

kegiatan kelompok. 

c) Siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasikan, dan 

mempersatukan ide dan pendapat. 

4. Tahap Pengorganisasian 

Tahap pengorganisasian adalah tahap penyajian laporan akhir. Pada tahap 

ini kegiatan siswa sebagai berikut: 



 

a) Anggota kelompok menyampaikan pesan-pesan penting dalam 

proteksnya masing-masing. 

b) Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan 

bagaimana mereka mempresentasikannya. 

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

dalam presentasi investigasi (pemimpin, moderator, dan notulis dalam 

presentasi investigasi). 

5. Tahap Presentasi 

Tahap presentasi adalah tahap penyajian laporan akhir. Kegiatan 

pembelajaran di kelas pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

a) Penyajian kelompok pada keseluruhan kelas dalam berbagai variasi 

bentuk penyajian. 

b) Kelompok yang tidak sebagai penyaji terlibat secara aktif sebagai 

pendengar. 

c) Pendengar mengevaluasi, mengklarifikasikan, dan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan terhadap topik yang disajikan. 

 

6. Tahap Evaluasi 

Pada tahap evaluasi adalah penilaian proses kerja dan hasil proyek kerja. 

Pada tahap ini kegiatan guru atau siswa dalam pembelejaran yaitu: 

a) Siswa menggabungkan masukan-masukan tentang topiknya, pekerjaan 

yang telah mereka lakukan, dan tentang pengalaman-pengalaman 

efektifnya atau lebih menekankan pada kegiatan merangkum tiap topik 

yang disajikan. 



 

b) Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari dan didiskusikan. 

c) Penilaian hasil belajar haruslah mengevaluasi tingkat pemahaman 

siswa (guru memberikan evaluasi dengan tes uraian pada akhir siklus). 

 

6. Pembelajaran Geografi Dengan Tipe GI (Group Investigation) 

 
Pembelajaran geografi merupakan suatu kegiatan pembelajaran tradisional dimana 

guru dan peserta didik langsung berinteraksi dalam memahami berbagai hal 

mengenai berbagai fenomena biosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau 

kelingkungan  dalam konteks keruangan. Dalam proses pembelajaran ini, guru 

dapat menggunakan metode pembelajaran yang bermacam-macam jenisnya. Salah 

satunya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI (Group 

Investigation). Dalam proses pembelajaran yang menggunakan tipe GI, siswa 

secara berkelompok bertugas sebagai pemecah masalah sedangkan guru bertugas 

untuk memotivasi siswa untuk bekerja secara kooperatif dalam memecahkan 

masalah dan membantu mempersiapkan sarana pendukung. 

 

7. Pembelajaran Geografi Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa 

 
Pembelajaran geografi merupakan suatu proses pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk dapat aktif dalam mempelajari fenomena geosfer 

yang ada di sekitar siswa maupun jauh dari lingkungan siswa. Siswa dituntut 

untuk dapat secara aktif mencari informasi tentang apa yang siswa pelajari. 

Informasi tersebut dapat diperoleh dari media massa, media elektronik, internet, 



 

ataupun pengalaman secara pribadi dari siswa. Sehingga tujuan pembelajaran 

geografi salah satunya adalah untuk meningkatkan aktivitas siswa. 

 

8. Pembelajaran Geografi Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

 
Dalam proses pembelajaran geografi, jika siswa sudah dapat dikondisikan untuk 

dapat aktif dalam proses pembelajaran dan memecahkan masalah atau materi 

secara mandiri ataupun kelompok maka tugas guru selanjutnya adalah menilai 

atau mengevaluasi proses pembelajaran tersebut sehingga akhirnya akan tampak 

hasil yang diperoleh yaitu prestasi belajar siswa yang meningkat ataupun 

menurun. Secara logika jika dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung 

itu aktivitas siswa meningkat maka prestasi belajar siswa juga akan meningkat. 

Hal ini karena siswa aktif dalam memecahkan masalah dan mempelajari materi 

tersebut sehingga pada saat diadakan evaluasi pembelajaran dengan soal-soal 

yang berhubungan dengan materi tersebut siswa dapat menjawab dengan mudah. 

 

B.  Kerangka Pikir 

 
Prestasi belajar siswa bagi seorang guru maupun sekolah adalah suatu tolak ukur 

keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Bila melihat prestasi belajar 

mata pelajaran geografi maka akan nampak prestasi belajar siswa yang belum 

berhasil dalam pencapaian kurikulum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah penggunaan metode belajar yang bersifat konvensional.  

 

Dalam model pembelajaran ini, siswa dianggap sebagai obyek pembelajaran, 

siswa belajar secara individu, dan pembelajaran bersifat teoritis, kemampuan 



 

diperoleh dari latiihan-latihan, tujuan akhir nilai atau angka, perilaku didasarkan 

oleh faktor luar, kebenaran yang dimiliki bersifat absolute dan final, oleh karena 

itu pengetahuan dikonstruksi oleh orang lain, guru adalah penentu jalannya proses 

pembelajaran, dan keberhasilan ditentukan dari hasil tes. 

 

Dalam proses pembelajaran kooperatif  tipe Goup Investigation setiap anggota 

kelompok dituntut untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Sehingga dengan ini di harapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi di SMAN 9 Bandar Lampung 

kelas X3 semester 2 pada tahun pelajaran 2010-2011.  

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka secara sederhana dapat disajikan dalam 

paradigma kerangka pikir berikut ini. 

 

 
 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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