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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Indonesia pada hakikatnya merupakan langkah konkrit untuk mencapai 

Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil yang 

optimal diperoleh dengan peningkatan mutu pendidikan yang diupayakan secara 

terus menerus, terencana, dan bertahap. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan 

adalah pengembangan metode dan strategi pengajaran.  

Metode merupakan salah satu cara yang digunakan guru yang dalam 

menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural yang artinya metode yang dipilih 

oleh masing-masing guru adalah sama, tetapi mereka menggunakan teknik yang 

berbeda. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh guru 

untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses belajar 

mengajar. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan 

kondisi, sumber belajar, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik yang dihadapi 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

IPA di Sekolah Dasar (SD) hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu anak didik secara ilmiah. Hal ini akan membantu 

mereka mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban serta 

mengembangkan cara berpikir ilmiah. Fokus program pengajaran IPA di Sekolah 
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Dasar (SD) hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan pengembangan anak 

didik terhadap dunia mereka dimana mereka hidup. 

Berbagai alasan yang menyebabkan mata pelajaran IPA dimasukkan di dalam 

suatu kurikulum sekolah yaitu (1) IPA berfaedah bagi suatu bangsa, (2) bila 

diajarkan dengan cara yang tepat, IPA merupakan suatu mata pelajaran yang 

melatih/mengembangkan kemampuan berpikir kritis, (3) Jika IPA diajarkan 

melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, maka IPA bukan 

merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan saja, (4) mata pelajaran IPA 

mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu dapat membentuk kepribadian anak secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 19 Januari 2012 yang telah 

dilakukan peneliti di SD Negeri Sumberbulu I Kabupaten Probolinggo 

menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami mata pelajaran IPA. Para siswa kurang menyukai mata pelajaran IPA 

karena cenderung menghafal, sehingga banyak siswa yang tidak menyukai dan 

kurang berminat pada mata pelajaran IPA. Guru masih menekankan pada konsep-

konsep yang terdapat di dalam buku, dan juga belum memanfaatkan pendekatan 

lingkungan dalam pembelajaran secara maksimal. Mengajak siswa berinteraksi 

langsung dengan lingkungan jarang dilakukan. Hal ini membuat pembelajaran 

kurang efektif, karena siswa kurang merespon terhadap pelajaran yang 

disampaikan. Pembelajaran semacam ini cenderung menyebabkan kebosanan 

kepada siswa. Guru juga masih menggunakan metode ceramah, sehingga siswa 

merasa mengantuk dan tidak bersemangat untuk belajar dan pasif.  
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Siswa hanya mencatat apa yang disampaikan oleh guru dan mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini menyebabkan siswa kurang bisa 

membangun konsep pengetahuannya sendiri dan bertukar pikiran dengan guru 

maupun teman sekelasnya. Sehingga pembelajaran IPA dari segi proses dan hasil 

masih belum maksimal. Kalaupun menggunakan media guru hanya menggunakan 

media yang kurang bervariasi, misalnya saja guru menggunakan media gambar 

yang ada di buku paket dan papan tulis.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui dari siswa yang 

berjumlah 16 tersebut diantaranya hanya 6 orang yang memenuhi standar 

ketuntasan belajar. Kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah adalah 

70. Dapat disimpulkan bahwa lebih banyak siswa kelas IV SDN Sumberbulu I  

belum mampu memenuhi indikator dalam mata pelajaran IPA.  

Faktor-faktor penyebab kurangnya siswa dalam memahami mata pelajaran 

IPA adalah faktor yang terletak pada siswa itu sendiri. Hal ini meliputi kurangnya 

minat dan antusias para siswa ketika sedang mengikuti pelajaran sehingga 

menyebabkan penurunan hasil belajar. Kurangnya minat dan antusias para siswa 

bisa dikarenakan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru tidak menarik 

dan suasana belajar yang kurang nyaman. Guru masih banyak menggunakan 

metode ceramah karena metode ini mudah dilakukan dan cepat. 

Metode mengajar yang dilakukan guru mempengaruhi cara belajar siswa. 

Jika metode yang diterapkan guru tidak menarik dikarenakan guru kurang 

persiapan dan tidak menguasai materi dengan baik, sehingga siswa tidak 

menyukai materi yang diajarkan guru. Dalam usaha mengembangkan sistem dan 

mutu pendidikan nasional, para pakar pendidikan menciptakan berbagai model 
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pembelajaran yang nantinya bisa dipraktikkan oleh guru selama proses belajar 

mengajar. Metode group investigation adalah metode baru yang bisa digunakan 

dalam pembelajaran yang menarik untuk siswa. Menurut Slavin (2005:24) metode 

group investigation itu sendiri merupakan perencanaan pengaturan kelas yang 

umum dimana para siswa bekerja dalam kelompok kecil menggunakan pertanyaan 

kooperatif, diskusi kelompok, serta perencanaan dan proyek kooperatif. Dalam 

metode ini para siswa dibebaskan membentuk kelompoknya sendiri yang terdiri 

dari dua sampai enam anggota kelompok. 

Penggunaan model-model pembelajaran pada setiap proses belajar mengajar 

diharapkan dapat membantu siswa mengatasi kendala-kendala yang mereka temui 

dalam setiap mata pelajaran dan dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi 

semakin menarik, efektif, dan menyenangkan serta siswa antusias dalam belajar 

terutama pada mata pelajaran IPA. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

dalam penelitian ini memilih judul penerapan metode group investigation pada 

mata pelajaran IPA untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas IV 

SD Negeri Sumberbulu 1 Kabupaten Probolinggo.  

 

B. Fokus Masalah 

Permasalahan dalam kelas ini adalah rendahnya nilai mata pelajaran IPA 

siswa kelas IV SD Negeri Sumberbulu I. Hal ini terjadi karena siswa kurang 

berminat dalam mata pelajaran IPA. Siswa sering merasa mengantuk dan bosan 

karena metode yang diterapkan masih berupa metode ceramah. Pembelajaran 

cenderung monoton dan kegiatan siswa terlihat pasif. Untuk itu peneliti dan guru 
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kelas ingin membantu siswa meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan 

metode group investigation. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian disusun sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan metode group investigation dalam pembelajaran 

IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Sumberbulu I Kabupaten Probolinggo? 

2. Bagaimanakah minat belajar siswa kelas IV SD Negeri Sumberbulu I  pada 

mata pelajaran IPA setelah menggunakan metode group investigation? 

3. Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA setelah 

menerapkan metode group investigation di kelas IV SD Negeri Sumberbulu I 

Kabupaten Probolinggo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka ada beberapa hal yang ingin dicapai 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan metode Group investigation dalam pembelajaran 

IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Sumberbulu I Kabupaten Probolinggo. 

2. Mendeskripsikan minat belajar siswa kelas IV SD Negeri Sumberbulu I 

Kabupaten Probolinggo setelah menggunakan metode group investigation. 

3. Mendeskripsikan tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Sumberbulu I Kabupaten Probolinggo 

setelah menggunakan metode group investigation. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak, 

manfaat tersebut sebagai berikut. 

1. Bagi guru 

a. Sebagai masukan agar dapat menemukan alternatif metode pembelajaran 

yang baru dan bervariasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdasarkan masalah sebagai salah 

satu metode yang dapat membantu guru dalam membelajarkan siswa akan 

konsep-konsep IPA sehingga dengan mudah memahami konsep tersebut 

dengan baik sehingga pembelajaran IPA di kelas tidak monoton. 

2. Bagi siswa 

a. Siswa dapat termotivasi dalam pembelajaran sehingga mengurangi 

kebosanan dalam belajar. 

b. Dapat menggali kemampuan awal siswa agar siswa lebih bisa mandiri 

dan kreatif. 

c. Aktifitas dan hasil pembelajaran siswa dapat meningkat. 

3. Bagi sekolah 

a. Dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dalam menggunakan 

metode pembelajaran yang baik dan bervariasi. 

b. Dapat memberikan masukan dalam mengefektifkan pengelolaan proses 

belajar mengajar dalam pelaksanaan pendidikan. 

c. Memberikan kemjuan yang positif terhadap sekolah. 
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F. Batasan Istilah 

 Ada beberapa istilah untuk menghindari berbagai macam penafsiran judul, 

maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan istilah tersebut dalam judul 

skripsi, penjelasannya sebagai berikut. 

1. Group investigation merupakan  salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif. Disini siswa dibagi kedalam kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang. Kelompok ini dapat dibentuk berdasarkan perkawanan atau 

berdasarkan pada keterkaitan akan sebuah materi. Pada model ini siswa 

memilih sub topik yang biasanya telah ditentukan guru, selanjutnya siswa dan 

guru merencanakan tujuan, langkah belajar berdasarkan sub topik dan materi 

yang dipilih (Isjoni, 2009:58). 

2. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-

menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, 

karena perhatian sifatnya sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum 

tentu diikuti dengan perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan 

perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasaan (Slameto, 2010:57) 

3. Hasil belajar dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajar. 

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam 
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sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Standar kompetensi yang diambil adalah 11. Memahami hubungan antara 

sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat dengan 

Kompetensi dasar 11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, 11.2  Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 

dengan teknologi yang digunakan. 

 

 


