
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dari waktu ke 

waktu mengalami kemajuan yang semakin pesat. Adanya fenomena tersebut 

mengakibatkan adanya persaingan yang kuat dalam berbagai bidang 

kehidupan, salah satu diantaranya adalah dalam bidang pendidikan. Untuk 

mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi diperlukan 

adanya peningkatan mutu pendidikan. “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara” (Sisdiknas, 2008: 3). 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolah, salah satunya adalah perbaikan proses pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran sebagai bagian dari proses pendidikan, sering mendapatkan 

beberapa masalah yang menjadi penghambat majunya pendidikan. 

Diantaranya adalah kurangnya motivasi belajar siswa, penggunaan metode 

pembelajaran yang kurang mengaktifkan siswa, yang berakibat pada 

rendahnya hasil belajar, sehingga berakibat pada rendahnya mutu lulusan 

sekolah. Hal ini merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya. 



2 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas V SDN Dhompo 1 

Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, diperoleh data selama 3 periode pada 

materi pokok peninggalan- peninggalan sejarah belum memenuhi KKM yang 

telah ditentukan yaitu 65 selama dua tahun berturut turut, dan 67 pada tahun 

setelahnya. Hal tersebut dapat dilihat selama 3 periode terakhir, pada tahun 

ajaran 2010-2011 nilai hasil ulangan harian siswa yang didapat masih di 

bawah KKM sebanyak 73,53 %, Pada tahun 2011- 2012 siswa  yang mendapat 

nilai di bawah KKM sebanyak 72,72%,  Sedangkan pada tahun pelajaran 

2012- 2013 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 50%. 

Dari penjabaran di atas, masih ada sebagian siswa yang mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya pada materi 

peninggalan- peninggalan sejarah. Hal tersebut dikarenakan dalam proses 

pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah dan kurang 

memodifikasi dengan metode yang lebih variatif sehingga siswa kurang 

berinteraksi dengan teman maupun dengan guru. Dalam hal ini siswa 

cenderung diam dan pasif  apabila tidak memahami materi yang disampaikan 

oleh gurunya, selain itu kurangnya keberanian siswa dalam bertanya atau 

berpendapat tentang materi yang dipelajari juga menjadi penyebab rendahnya 

hasil belajar siswa. 

Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi hasil belajar yang rendah 

selama ini adalah memberikan remidi atau perbaikan pada siswa tersebut. 

Namun, remidi atau perbaikan tidak selamanya membuahkan hasil yang 

diharapkan, karena remidi atau perbaikan memiliki kelemahan diantaranya 

adalah “kurangnya interaksi antara pelajar dan pembelajar selain itu remidi 
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juga terkesan monoton dan membosankan karena permasalahan yang 

diberikan kurang menantang, terbuka dan variasi (Dick,dkk. 2001). 

Menurut Agus. S. (2009: 39) “Belajar merupakan hubungan timbal balik 

dan fungsional antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, 

serta kelompok dan kelompok. Singkatnya, belajar adalah interaksi sosial. 

Keterlibatan dengan orang lain membuka kesempatan bagi peserta didik untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman mereka, saat mereka bertemu 

dengan pemikiran orang lain dan saat mereka berpartisipasi dalam pencarian 

pemahaman bersama”. Berdasarkan teori tersebut, dalam belajar siswa 

dituntut untuk melakukan interaksi antara satu individu dengan individu yang 

lain, bekerjasama menyelesaikan suatu permasalahan dan mengembangkan 

sikap berani berpendapat dan mengeluarkan gagasan di depan orang lain. 

Belajar disini tidak hanya mengonstruksikan makna dan mengembangkan 

pikiran, namun juga memperdalam proses- proses pemaknaan tersebut melalui 

proses berinteraksi dengan orang lain (peserta didik). 

Menurut Walgito (2003:65) “interaksi sosial adalah hubungan timbal balik 

antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi 

individu lain atau sebaliknya, individu dengan kelompok, atau kelompok 

dengan kelompok”. Salah satu metode pembelajaran yang memungkinkan 

siswa untuk berinteraksi adalah dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif. Menurut Slavin (Isjoni, 2011:15) “pembelajaran kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja kelompok-

kelompok kecil berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat 

merangsang peserta didik lebih semangat dalam belajar. Dari pengertian 
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tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah cara belajar 

dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bekerjasama, berinteraksi 

dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

Agar interaksi tersebut dapat dilakukan secara efektif maka guru dapat 

menggunakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang disebut group 

investigation atau biasa disingkat GI. Jika diterjemahkan kedalam bahasa 

indonesia menjadi investigasi kelompok. Metode Group Investigation adalah 

metode untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam rangka berpartisipasi 

dalam proses sosial demokratik dengan mengkombinasikan perhatian-

perhatian pada kemampuan antar-personal (kelompok) dan kemampuan rasa 

ingin tahu akademis. Aspek-aspek dari pengembangan diri merupakan hasil 

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

Kelebihan Group Investigation terkait dengan permasalahan yang ada 

yaitu: (1) meningkatkan interaksi siswa dengan teman maupun dengan guru, 

(2) memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif, dan (3) 

meningkatkan keberanian siswa dalam berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, kelebihan dari metode group investigation yang lain 

adalah siswa dapat bersama- sama menentukan apa yang mereka ingin 

investigasikan sehubungan dengan upaya mereka untuk menyelesaikan 

masalah yang mereka hadapi; siapa yang melakukan apa; dan bagaimana 

mereka akan menampilkan hasil diskusi mereka yang sudah selesai untuk 

dipresentasikan ke depan kelas. Dengan metode ini siswa dilatih akan 
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pentingnya tanggung jawab, cara berinteraksi dengan individu lain dan berani 

mengutarakan ide maupun gagasannya di depan kelas. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang lain seperti: penelitian yang 

sebelumnya pernah dilakukan oleh: Mokhamad kharis yang berjudul 

“Penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

dalam Peningkatan Hasil Belajar IPS di kelas IV SDN”. Penelitian tindakan 

kelas ini dilaksanakan di 3 SD pada semeseter II tahun ajaran 2011- 2012, 

yakni bulan maret 2012 sampai dengan bulan mei 2012. Subjek dalam 

penelitian ini yaitu: 1) siswa kelas IV SDN JOHO dengan jumlah 25 siswa, 2) 

Siswa kelas IV SDN Mengkowo dengan jumla 38 siswa, 3) Siswa kelas 4 

SDN 2 Tersobo dengan jumlah 15 Siswa. Dalam penelitian ini metode Group 

Investigation dapat meningkatkan hasil belajar dan penguasaan materi yang 

lebih baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iswandi (2009) dalam skripsinya yang 

berjudul “penerapan model pembelajaran Group Investigation untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA tentang Tumbuhan Hijau Kelas V SDN 

Temenggungan 02 Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar” menyatakan 

bahwa penerapan model pembelajaran GI dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam belajar juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul: “Penerapan Metode Group Investigation untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Peninggalan- Peninggalan 

Sejarah Mata Pelajaran IPS di Kelas V SDN Dhompo 1 Kecamatan Kraton 

Kabupaten Pasuruan” 
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B. Fokus Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, maka 

diperlukan fokus masalah. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode group 

investigation. 

2) Masalah yang diteliti adalah proses dan hasil belajar siswa pada 

materi peninggalan – peninggalan sejarah mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014 

3) Penelitian ini dilaksanakan dikelas V SDN Dhompo 1 Kecamatan 

Kraton Kabupaten Pasuruan. 

4) Materi peninggalan – peninggalan sejarah yang dimaksud berfokus 

pada kompetensi mengenal makna peninggalan-peninggalan 

sejarah yang berskala nasional dan masa Hindu-Budha, dan Islam 

di Indonesia. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Bagaimanakah langkah penerapan metode Group Investigation pada 

MAPEL IPS Materi pokok peninggalan - peninggalan sejarah pada siswa 

kelas V SDN Dhompo 1 Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan? 

2) Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas V setelah 

menggunakan metode Group Investigation pada materi pokok peninggalan 
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- peninggalan sejarah di SDN Dhompo 1 Kecamatan Kraton Kabupaten 

Pasuruan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mendeskripsikan langkah penerapan metode Group Investigation 

pada MAPEL IPS Materi pokok Peninggalan - peninggalan sejarah pada 

siswa kelas V SDN Dhompo 1 Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 

2) Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas V setelah 

menggunakan metode Group Investigation pada materi pokok 

peninggalan- peninggalan  sejarah di SDN Dhompo 1 Kecamatan Kraton 

Kabupaten Pasuruan. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1) Bagi Guru: Dengan mengadakan penelitian tindakan kelas guru dapat 

mengetahui metode yang tepat sehingga dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas, agar permasalahan 

yang dihadapi oleh siswa maupun oleh guru dapat diminimalkan 

2) Bagi Siswa: Dapat meningkatkan hasil belajarnya terhadap mata pelajaran 

IPS pada materi pokok Peninggalan- peninggalan sejarah 

3) Bagi sekolah: Penelitian tindakan kelas dapat memberikan masukan yang 

baik bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, terutama 

dalam pembelajaran IPS 

4) Bagi Peneliti selanjutnya: Dapat dijadikan referensi maupun wawasan 

pengetahuan untuk dikembangkan lebih baik lagi. 
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F. Batasan Istilah 

1) Metode Group Investigation 

Menurut Miftahul Huda (2013: 292) menyatakan bahwa “Metode Group 

Investigation merupakan salah satu metode kompleks dalam pembelajaran 

kelompok yang mengharuskan siswa untuk menggunakan skill berpikir 

level tinggi”. Akan tetapi, dalam konteks pembelajaran kooperatif, metode 

GI tetap menekankan pada heterogenitas dan kerja sama antarsiswa. 

Adapun langkah- langkah metode GI ini adalah: (1) Tahap 

mengidentifikasi topik dan pengelompokan, (2) Tahap merencanakan 

penyelidikan kelompok, (3) Tahap melaksanakan penyelidikan, (4) Tahap 

menyiapkan laporan akhir, (5) Tahap menyajikan laporan, dan (6) Tahap 

Evaluasi 

2) Hasil belajar  

Menurut Nana Sujana (2006: 22) hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajaranya. Dari pengertian 

di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu kemampuan 

atau keterampilan yang dimliki oleh siswa setelah siswa mengalami 

aktivitas belajar. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari tes yang berupa soal uraian. 

3) Materi Peninggalan Sejarah 

Materi peninggalan- peninggalan sejarah adalah materi yang membahas 

tentang peninggalan- peninggalan sejarah dari masa Hindhu, masa Budha, 

masa Hindhu- Budha, masa Islam, sampai peninggalan sejarah yang 

bercorak Islam. 
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4) Langkah Penerapan Metode Group Investigation 

Menurut Krismanto (2003) ada enam langkah penerapan metode group 

investigation  yaitu (1) mengidentifikasi topik dan pengelompokan (2) 

merencanakan peneyelidikan kelompok, (3) melaksanakan penyelidikan, 

(4) menyiapkan laporan akhir, (5) menyajikan laporan, dan (6) evaluasi. 

 

 


