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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Berdasarkan pada Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003), dinyatakan bahwa 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 bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 Konsep undang-undang di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan 

usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan 

kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang 

individu dan sebagai warga negara atau masyarakat di masa mendatang. 

 Sahabuddin (1999: 56) mengemukakan bahwa, “keefektifan belajar, 

adalah implementasi yang berhasil dari komponen-komponen pengajaran. 

Masing-masing komponen pengajaran mempunyai hubungan dengan 

keterampilan guru. Oleh karena itu, di dalam proses belajar mengajar, guru harus 

memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien serta mengena 

pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memenuhi strategi itu 

ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode 

mengajar.  
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 Hakekat pendidikan IPA yaitu sebagai proses, produk, dan sikap (nilai). Di 

dalam pembelajaran IPA siswa akan memperoleh bekal pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan menyesuaikan diri 

terhadap fenomena dan perubahan-perubahan di lingkungan sekitar dirinya. 

 Berdasarkan observasi awal yang didapat oleh peneliti di SDN Girimoyo 

03 Karangploso dari pengamatan perilaku guru mengajar dan perilaku siswa 

ketika menerima pembelajaran masih bersifat pasif. Salah satu faktor yang 

menyebabkan pembelajaran pasif yaitu metode yang digunakan masih 

konvensional, pembelajaran yang disampaikan guru kurang menyenangkan, guru 

hanya bersifat pasif yang hanya menjelaskan materi dengan duduk di meja 

guru,ketika mengevaluasi siswa selesai pembelajaran guru hanya memberikan 

soal dan kemudian di koreksi bersama-sama.  

 Pengamatan yang dilakukan peneliti tidak hanya pada perilaku guru ketika 

mengajar tetapi juga mengamati perilaku siswa ketika menerima pembelajaran. 

Siswa pasif dalam proses pembelajaran yang hanya duduk, mendengar, mencatat 

dan mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru, bahkan ada beberapa siswa 

yang bermain-main sendiri dengan teman sebangkunya.  

 Sehingga semua ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada 

pelajaran IPA. Berdasarkan hasil ulangan harian pelajaran IPA menunjukkan 

bahwa 10 dari 50 siswa yang tuntas dalam belajarnya atau 20%. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil pembelajaran tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal yaitu ≥ 70. 
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Berdasarkan masalah di atas, peneliti akan menerapkan ”Metode 

kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPA kelas IV SDN Girimoyo 03 Karangploso”. Metode 

Group Investigation (GI) ini mampu membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar siswa, membantu keefektifan proses pembelajaran, menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada pokok materi yang 

akan diselidiki, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, membawa 

kesegaran dan variasi baru bagi pengalaman belajar secara langsung kepada siswa, 

sehingga siswa tidak bosan dan tidak bersikap pasif. Berbagai metode atau model 

pembelajaran yang disarankan pemerintah dalam kurikulum baik itu CBSA (Cara 

Belajar Siswa Aktif), keterampilan proses, maupun pembelajaran berbasis 

kompetensi masih terasa sulit untuk diterjemahkan dalam pembelajaran di kelas. 

Kondisi ini ternyata sejalan dengan apa yang dikemukakan Naga (Surya, 2002) 

yang mengemukakan bahwa Group Investigation merupakan pembelajaran yang 

menekankan pada keaktifan siswa melalui penyelidikan untuk pembuktian 

sesuatu. Oleh karena itu sangat tepat digunakan dalam proses pembelajaran IPA 

SD karena siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara nyata dan 

langsung.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalahnya yaitu: 

1. Apakah penggunaan metode kooperatif tipe group investigation dapat 

meningkatkan aktivitas siswa mata pelajaran IPA kelas IV SDN Girimoyo 

03 Karangploso? 
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2. Apakah penggunaan metode kooperatif tipe group investigation dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA kelas IV SDN Girimoyo 03 

Karangploso? 

3. Bagaimana implementasi metode kooperatif tipe group investigation 

dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran IPA 

kelas IV SDN Girimoyo 03 Karangploso? 

 

1.3 Hipotesis 

 Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. 

Berdasarkan semua uraian di atas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

“Jika guru menggunakan metode kooperatif tipe group investigation maka 

aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran IPA kelas IV SDN Girimoyo 03 

Karangploso akan meningkat. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari rumusan masalah di atas : 

1. Untuk meningkatkan aktivitas siswa mata pelajaran IPA kelas IV SDN 

Girimoyo 03 Karangploso dengan menggunakan metode kooperatif tipe 

group investigation. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA kelas IV SDN 

Girimoyo 03 Karangploso dengan menggunakan metode kooperatif tipe 

group investigation. 
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3. Untuk mengetahui implementasi metode kooperatif tipe group investigasi 

dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN Girimoyo 03 

Karangploso. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

 Dapat berlatih menyusun dan menerapkan metode pembelajaran yang 

menarik, inovatif dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, serta 

peningkatan kompetensi mengajarnya. 

2. Bagi Siswa 

 Hasil penelitian ini akan meningkatkan aktivitas  dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Selain 

itu siswa akan lebih berfikir kritis dan kreatif dalam menghadapi suatu 

permasalahan. 

3. Bagi Sekolah 

 Langkah nyata perbaikan proses pembelajaran guru untuk mencapai tujuan 

dan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.  

4. Bagi Peneliti 

 Sumber bahan bacaan dan kajian teori untuk melaksanakan penelitian 

sejenis.  
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1.6 Ruang lingkup dan batasan penelitian 

1.6.2 Ruang lingkup 

Pemahaman siswa dalam materi kenampakan bumi dan benda langit 

dengan menggunakan metode kooperatif tipe group Investigasi siswa kelas IV 

SDN Girimoyo 03 Karangploso.  

1.6.2 Batasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang perlu 

dikembangkan agar substansi penelitian ini tidak melebar. Batasan-batasan 

masalah tersebut adalah sebagaimana berikut: 

1. Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan metode kooperatif tipe 

group investigasi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

mata pelajaran IPA kelas IV SDN Girimoyo 03 Karangploso. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di satu sekolah yaitu siswa kelas IV SDN 

Girimoyo 03 Karangploso. 

 

1.7 Batasan Istilah Penelitian 

Kata kunci: Pembelajaran IPA, hasil belajar, metode kooperatif, group 

investigation 

1. Pembelajaran IPA 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu materi perubahan 

kenampakan bumi dan benda langit. 
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2. Aktivitas 

Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani 

maupun rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah 

satu indicator adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas siswa merupakan 

kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar, kegiatan-

kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar 

seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat 

menjawab pertanyaan guru dan bekerjasama dengan siswa yang lain, serta 

tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. 

3. Hasil belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat 

menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk 

keseluruhan kelas maupun individu. 

4. Model kooperatif 

 Cooperative Learning adalah suatu strategi belajar mengajar yang 

menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di 

antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri 

dari dua orang atau lebih. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif 
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merupakan strategi 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 memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran 

kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok 

belum menguasai bahan pelajaran. 

5. Group investigation 

 Group Investigationn merupakan  salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif  yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari 

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

yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui 

internet.  Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik 

maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini menuntut para 

siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam 

keterampilan proses kelompok. Model Group Investigation dapat melatih siswa 

untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara 

aktif. 

6. Media  

Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.  

 

 


