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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 007 Teluk Binjai dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI). 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2018 yang dilaksanakan dengan 2 

siklus. Penelitian diadakan bertujuan guna memperbaiki pembelajaran di 

kelas.Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 007 Teluk Binjai yang 

berjumlah 34 orang yang dijadikan sumber data. Instrumen pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa serta hasil 

belajar. Rata-rata hasil belajar siswa sebelumnya yaitu 60,7 dari 24 orang siswa 

yang tuntas hanya 5 dengan ketuntasan klasikal 29,4% sedangkan siswa yang 

tidak tuntas 19 orang dengan ketuntasan klasikal 71,6%. Pada penelitian ini 

disajikan persentase aktivitas guru dan siswa serta hasil ulangan harian siklus I 

dan siklus II. Persentase aktivitas guru pada siklus I dan II adalah 57,9% 

meningkat menjadi 79,2%. Persentase aktivitas siswa pada siklus I dan II adalah 

45,9% meningkat menjadi 75% Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 

73,6  dari 14 siswa, yang tuntas 25 orang dengan persentase 73,5% dan yang 

tidak tuntas 9 orang dengan persentase 27,5%. Rata-rata hasil belajar siswa 

siklus II adalah 77,1 dari 24 orang yang tuntas 21 orang dengan persentase 

91,7%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) maka dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SDN 007 Teluk Binjai. 

 

Kata Kunci : Group Investigation, Hasil Belajar IPS 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Esensi pendidikan IPS adalah mampu mempersiapkan, membina, dan 

membentuk kemampuan peserta didik yang menguasai pengetahuan, sikap, nilai, 

dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupan di masyarakat. Untuk 

menunjang tercapainya tujuan IPS tersebut harus didukung oleh iklim 
pembelajaran yang kondusif karena iklim pembelajaran yang dikembangkan oleh 

guru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dan 

kegairahan belajar, demikian pula kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan 
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menggunakan berbagai model pembelajaran. Berdasarkan pengalaman peneliti di 

kelas, pembelajaran yang terjadi belum sesuai dengan harapan dan masih banyak 

dijumpai kendala dan masalah. Guru tidak pernah menerapkan model dalam 

pembelajaran. Pembelajaran dilakukan secara konvensional yaitu guru hanya 

berceramah dan melakukan tanya jawab, dan hanya terpusat pada guru sehingga 

pembelajaran tidak efektif.Hal ini tampak pada gejala yang muncul antara lain: (1) 

Kurangnya motivasi siswa dalam belajar, (2) Siswa kurang mampu bekerjasama 

dan berinteraksi dalam suatu kelompok, (3) Siswa kurang mampu menuangkan 

pikiran dan perasaan dalam menyampaikan ide atau pendapat, (4) Siswa bersifat 

pasif dalam belajar, sehingga hasil belajar siswa rendah. Hal ini diperkuat dengan 

hasil ulangan harian yang penulis lakukan dimana jumlah siswa 24 orang hanya 5 

orang (29,4%) yang mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 70, selebihnya 19 orang 

(70,6%) tidak mencapai KKM, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 60,4. Hasil ini 

cukup memprihatinkan dan memperkuat pernyataan bahwa pembelajaran IPS di 

kelas masih bermasalah. 

Tabel 1. Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN 007 Teluk Binjai 

Sumber : Hasil penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana enerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa kelas IV SDN 007 Teluk Binjai ? ”. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 007 Teluk Binjai, dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Manfaat 

penelitian ini adalah : (1). Bagi siswa, melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan hasil belajar IPS. (2). Bagi 

guru, penerapan model pembelajaran kooperatif group investigation sebagai 

masukan dalam memilih model pembelajaran IPS. (3). Bagi sekolah, sebagai 

bahan masukan dalam memilih model pembelajaran yang tepat dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran. (4). Bagi peneliti, hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi landasan berpijak dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini 

dengan ruang lingkup yang lebih luas. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation  

 Sanjaya (dalam Hamdani, 2011:30) mendefenisikan ”Rangkaian kegiatan 

pembelajaran siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan.” Model pembelajarn kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : (1) Setiap anggota kelompok memiliki peran ; (2) Terjadi hubungan 

interaksi langsung diantara siswa; (3) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab 

atas cara belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya; (4) Guru membantu 

Jumlah 

Siswa 
KKM 

Tuntas Tidak Tuntas Nilai 

Rata-

Rata 
Jumlah 

Siswa 

% Jumlah 

Siswa 

% 

24 orang 
 

70 5 orang 29,4 19 orang 70,6 60,4 
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mengembangkan ketrampilan-ketrampilan interpersonal kelompok; (5) Guru 

hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Model pembelajaran group investigation adalah 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 dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir 

pembelajaran. 

Menurut Wena (2011 : 195), pembentukan kelompok dalam model 

pembelajaran ini didasari atas minat anggotanya. Pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation menuntut melibatkan siswa 

sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajari 

melalui investigasi. 

 

Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

 Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. Tahapan-Tahapan Model Group Investigasi 

Menyampaikan 

kompetensi yang 

akan dicapai 

Tahap I 

Mengidentifikasi 

topik dan membagi 

siswa ke dalam 

kelompok. 

Setiap anggota kelompok 

terlibat aktif dalam melakukan 

identifikasi terhadap topik-

topik yang akan di bahas 

Mendemontrasikan 

dan 

menyampaikan 

materi 

Tahap II 

Merencanakan tugas. 

Setelah topik diterapkan, 

kegiatan kelompok berikutnya 

adalah melakukan perencanaan 

tugas belajar. Dalam hal ini 

bisa saja tugas-tugas 

pembelajaran dibagi-bagi 

untuk setiap anggota, sesuai 

dengan topik yang ditetapkan 

Memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk menjelaskan 

kepada siswa lain 

dengan media 

bagan atau peta 

konsep 

Tahap III 

Melaksanakan 

penyelidikan. 

Setelah tugas pembelajaran 

masing-masing anggota 

ditetapkan, setiap anggota 

mulai melakukan 

penyelidikan. Setelah masing-

masing anggota bekerja sesuai 

tugasnya, selanjutnya diadakan 

diskusi kelompokuntuk 

menyimpulkan hasil 

penyelidikan 
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Lanjutan Tabel 2. Tahapan-Tahapan Model Group Investigasi 

Menyampaian 

idea tau 

pendapat 

siswa 

Tahap IV 

Mempersiapkan tugas 

akhir. 

Setelah hasil penelitian dibuat, 

selanjutnya dilakukan penulisan 

laporan akhir 

Evaluasi Tahap V 

Mempresentasikan 

tugas akhir. 

Siswa mempresentasikan hasil 

penelitiannya di forum kelas 

Memberikan 

penghargaan 

baik secara 

kelompok 

maupun 

individu 

Tahap VI 

Evaluasi. 

Dari hasil diskusi kelas masing-

masing kelompok mengevaluasi 

hasil penelitiannya, kemudian 

setiap kelompok membuat 

laporan akhir yang telah 

disempurnakan 

Sumber : Wena (2011:196) 

 

Penghargaan kelompok 

  Pada tahap ini guru memberikan penghargaan baik secara individu maupun 

kelompok. Penghargan kelompok dilakuan dengan 2 tahap perhitungan : 

1. Menghitung skor perkembangan individu 

 Skor perkembangan individu diperoleh dari selisih skor awal dan skor kuis. 

Ada pun cara perhitungan skor perkembangan dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 

Tabel 3. Perhitungan Skor Perkembangan 

No Perhitungan skor Individu 
Nilai 

Perkembangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 

10-1 poin di bawah skor awal 

Skor awal sampai 10 poin diatasnya 

Lebih dari 10 poin diatas skor awal 

Nilai Sempurna (tanpa memperhatikan skor 

awal 

5 (poin) 

10 (poin) 

20 (poin) 

30 (poin) 

30 (poin) 

  Sumber : Slavin (2005) 

2. Menghitung Skor perkembangam kelompok 

Skor kelompok dihitung dengan menjumlahkan skor perkembangan tiap 

individu dalam anggota kelompok kemudian dibagi dengan banyaknya anggota 

kelompok tersebut. 

Setelah skor perkembangan kelompok diperoleh barulah guru memberikan 

penghargaan terhadap kelompok berprestasi dengan penghargaan sebagai 

berikut : 

Tabel 4. Perhitungan Skor Penghargaan Kelompok 

No Rata-Rata Skor Kelompok Penghargaan Kelompok 

1. 0 – 10 Baik 

2. 11 – 20 Hebat 

3. 21 – 30 Super 

            Sumber : Gimin (2009)     
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Hasil Belajar IPS 

Belajar adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan, belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas lagi daripada itu, 

yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan 

perubahan kelakuan. Hal demikian itulah disebut sebagai unsur-unsur belajar.  

Menurut Cronbach (dalam Suyono & Hariyanto, 2011 : 126) unsur-unsur 

belajar adalah:  

(a) tujuan, yaitu belajar dimulai karena adanya tujuan yang ingin dicapai; (b) 

kesiapan, agar mampu melaksanakan perbuatan belajar dengan baik.; (c) situasi, 

kegiatan belajar berlangsung dalam situasi belajar; dan, (d) interpretasi, hubungan 

diantara komponen-komponen belajar, (e) respon, berlandaskan hasil interpretasi 

tentang kemungkinannya dalam mencapai tujuan belajar, maka anak membuat 

respon, (f) konsekuensi, berupa hasil bisa hasil positif (keberhasilan) maupun hasil 

negative (kegagalan), (g) Reaksi terhadap kegagalan, kegagalan dapat menurunkan 

semangat. 

Slameto (2010:27) menggolongkan prinsip-prinsip aktivitas belajar sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar, antara lain: 1) setiap 

siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan bimbingan 

untuk mencapai tujuan instruksional, 2) Belajar juga harus dapat 

menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada siswa untuk 

mencapai tujuan instruksional karena belajar perlu lingkungan yang 

menantang di mana anak dapat mengembangkan kemampuannya 

bereksplorasi dan belajar dengan efektif dan perlu ada interaksi siswa dengan 

lingkungannya.  

b. Sesuai hakikat belajar, yaitu: 1) belajar itu prosesnya kontinue, maka harus 

tahap demi tahap menurut perkembangannya, belajar merupakan proses 

organisasi, adaptasi, eksplorasi discovery dan proses kontinguitas (hubungan 

antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya) sehingga 

mendapatkan pengertian yang diharapkan, 2) stimulus yang diberikan 

menimbulkan response yang diharapkan.  

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari, yaitu: Belajar bersifat keseluruhan 

dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian yang sederhana, sehingga 

siswa mudah menangkap pengertiannya dan dapat mengembangkan 

kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan intruksional yang harus dicapainya.  

d. Syarat keberhasilan belajar, yaitu: Belajar memerlukan sarana yang cukup, 

sehingga siswa dapat belajar dengan tenang karena proses belajar perlu ulangan 

berkali-kali agar pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa 

(repetisi). 

 Menurut Sudjana, (2004 : 22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar harus dirumuskan dengan baik untuk dapat 
dievalusi pada akhir pembelajaran. Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan 

yang dicapai siswa dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan pendidikan ditetapkan yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Sedangkan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada aspek kognitif saja. 
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METODE PENELITIAN 

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Dasar Negeri 007 Teluk Binjai 

Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Propinsi Riau sedangkan waktu penelitian 

dilakukan pada semester II (dua) pada bulan April 2018. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas IV SDN 007 Teluk Binjai, tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 24 

orang siswa yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 15 orang dan siswa 

perempuan sebanyak 9 orang. 

 

Jenis Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan jenis kolaboratif . 

Penelitian ini akan dilaksanakan dua siklus dan dalam empat tahap, yaitu (1) 

Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, (4) refleksi. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : (a). Lembar aktivitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran dan (b). Soal tes hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS setelah proses pembelajaran. Data tentang aktivitas siswa dan guru 

selama proses pembelajaran dikumpulkan dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Data tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS setelah 

proses pembelajaran dikumpulkan dengan menggunakan tes hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS. Lembar pengamatan memuat aktivitas siswa dan guru 

pada proses pembelajaran berlangsung. Tes hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS disusun berdasarkan kisi-kisi soal dan dilengkapi kunci jawaban serta 

pedoman penskoran. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah : (a). Teknik tes dalam 

bentuk tes hasil belajar siswa. Data diambil berupa skor tes hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS. (b). Teknik non tes berupa pengamatan pengamatan 

melalui lembar observasi/pengamatan untuk aktivitas guru dan siswa. Data yang 

diperoleh dari hasil pengamatan selama proses belajar mengajar dan data tentang 

tes hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kemudian dianalisis. Analisis data 

tentang aktivitas guru dan siswa didasarkan dari hasil lembar pengamatan selama 

proses pembelajaran berlangsung untuk melihat kesesuaian antara perencanaan 

dan pelaksanaan tindakan. Tindakan dikatakan berhasil apabila frekuensi siswa 

yang mencapai KKM setelah tindakan lebih banyak dari sebelumnya. 

Aktivitas guru selama kegiatan belajar mengajar dibukukan pada observasi 

dengan rumus : 

 

 

 

( KTSP, 2007: 367 ) 

Aktivitas Siswa  

Aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar dibukukan pada 

observasi dengan rumus : 

     ( KTSP, DEPDIKNAS ) 

JS 

NR = X 100 

SM 

  JS 

NR = X 100 % 

 SM 
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Tabel 5. Aktivitas Guru dan Siswa 

Interval Kategori 

91 – 100 

71 – 90 

61- 78 

Kurang dari 60 

Amat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sumber : (Purwanto,2004 : 102) 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dianalisis mengggunakan rumus sebagai berikut : 

          R 

S =        x 100  

         N 

(Purwanto, 2009:112) 

 

Peningkatan Hasil Belajar 

Peningkatan hasil belajar siswa dianalisis mengggunakan rumus sebagai 

berikut : 

  Posrate - Basarate 

P =     x 100 % 

  Basarate 

(Zainal Aqip, dkk, 2009:52) 

 

Tabel 6. Ketuntasan Belajar Siswa 

Interval Kategori 

80 – 100 

70 – 79 

60 - 69 

40 - 59 

0 - 49 

Amat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang sekali 

Sumber : (Zainal Aqip, dkk, 2009:52) 

Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan ketuntasan klasikal 

adalah sebagai berikut :  

          ST 

PK =        x 100  

         N 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melaksanakan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 007 Teluk 
Binjai, tahap pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Siklus I 

Tindakan Pertama Siklus I 

Kegiatan awal (±10 menit) sebelum memulai pembelajaran, guru dan siswa 

berdoa bersama, mengabsen siswa, menyiapkan bahan pelajaran tentang 

perkembangan teknologi produksi, selanjutnya guru menyampaikan dan 

menuliskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai serta 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

Setelah kegiatan awal selesai, dilanjutkan dengan kegiatan inti (±40 menit) 

yaitu siswa diberi kesempatan untuk berkontribusi apa yang mereka selidiki, siswa 

dibimbing untuk membentuk kelompok secara heterogen, masing-masing 

kelompok menentukan topik yang sudah direncanakan sebelumnya untuk 

didiskusikan dengan kelompok, masing-masing kelompok membagi sub topik 

kepada seluruh anggota kelompok, membuat perencanaan dari masalah yang akan 

diteliti, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang topik yang 

didiskusikan, semua anggota masing-masing kelompok saling bertukar pikiran, 

berdiskusi dan menyampaikan ide atau pendapat, masing-masing kelompok 

membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, masing-masing kelompok 

menyiapkan tugas akhir yang akan dipresentasikan didepan kelas, masing-masing 

kelompok menunjuk salah satu anggotanya untuk menjadi juru bicara dalam 

presentasi hasil kelompok, salah satu juru bicara dalam masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain mendengarkan. 

Kemudian pada kegiatan akhir (±20 menit), siswa menyelesaikan soal yang 

mencakup seluruh topik yang telah didiskusikan dan dipresentasikan. 

 

Tindakan Kedua Siklus I 

Kegiatan awal (±10 menit) sebelum memulai pembelajaran, guru dan siswa 

berdoa bersama, mengabsen siswa, menyiapkan bahan pelajaran tentang 

perkembangan teknologi produksi, selanjutnya guru menyampaikan dan 

menuliskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai serta 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

Setelah kegiatan awal selesai, dilanjutkan dengan kegiatan inti (±40 menit) 

yaitu siswa diberi kesempatan untuk berkontribusi apa yang mereka selidiki, siswa 

dibimbing untuk membentuk kelompok secara heterogen, masing-masing 

kelompok menentukan topik yang sudah direncanakan sebelumnya untuk 

didiskusikan dengan kelompok, masing-masing kelompok membagi sub topik 

kepada seluruh anggota kelompok, membuat perencanaan dari masalah yang akan 

diteliti, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang topik yang 

didiskusikan, semua anggota masing-masing kelompok saling bertukar pikiran, 

berdiskusi dan menyampaikan ide atau pendapat, masing-masing kelompok 

membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, masing-masing kelompok 

menyiapkan tugas akhir yang akan dipresentasikan didepan kelas, masing-masing 

kelompok menunjuk salah satu anggotanya untuk menjadi juru bicara dalam 
presentasi hasil kelompok, salah satu juru bicara dalam masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain mendengarkan. 

Kemudian pada kegiatan akhir (±20 menit), siswa menyelesaikan soal yang 

mencakup seluruh topik yang telah didiskusikan dan dipresentasikan.  
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Ulangan Harian I 

Pada pertemuan ini guru tidak melaksanakan proses pembelajaran tetapi 

mengadakan ulangan harian siklus I yang dilaksanakan 2 x 35 menit. Soal ulangan 

harian berupa soal objektif.  

 

Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil penelitian, selama melakukan tindakan sebanyak dua kali 

pertemuan, banyak kekurangan-kekurangan yang dijumpai dalam proses 

pembelajaran. Kerkurangan-kekurangan tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut : (1). Pada saat proses pembelajaran siswa masih kurang aktif dan masih 

ada siswa yang melakukan kegiatan lain. (2). Belum semua siswa terlibat aktif 

berdiskusi di dalam kelompok belajarnya. (3). Kurangnya bimbingan guru kepada 

siswa pada saat mengerjakan tugas kelompok. (4). Kurangnya waktu pada saat 

evaluasi. Berdasarkan refleksi siklus I, peneliti menyusun beberapa perbaikan 

untuk siklus II, yaitu : (1). Memberi pengertian dan motivasi kepada siswa supaya 

aktif dalam proses pembelajaran. (2). Memberikan informasi yang jelas kepada 

siswa dan membimbing siswa secara merata pada saat berdiskusi dengan 

kelompok belajarnya, sehingga tidak ada lagi siswa yang bekerja sendiri-sendiri. 

 

Siklus II 

Tindakan Pertama Siklus II 

Kegiatan awal (±10 menit) sebelum memulai pembelajaran, guru dan siswa 

berdoa bersama, mengabsen siswa, menyiapkan bahan pelajaran tentang 

perkembangan teknologi produksi, selanjutnya guru menyampaikan dan 

menuliskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai serta 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

Setelah kegiatan awal selesai, dilanjutkan dengan kegiatan inti (±40 menit) 

yaitu siswa diberi kesempatan untuk berkontribusi apa yang mereka selidiki, siswa 

dibimbing untuk membentuk kelompok secara heterogen, masing-masing 

kelompok menentukan topic yang sudah direncanakan sebelumnya untuk 

didiskusikan dengan kelompok, masing-masing kelompok membagi sub topik 

kepada seluruh anggota kelompok, membuat perencanaan dari masalah yang akan 

diteliti, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang topik yang 

didiskusikan, semua anggota masing-masing kelompok saling bertukar pikiran, 

berdiskusi dan menyampaikan ide atau pendapat, masing-masing kelompok 

membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, masing-masing kelompok 

mwnyiapkan tugas akhir yang akan dipresentasikan didepan kelas, masing-masing 

kelompok menunjuk salah satu anggotanya untuk menjadi juru bicara dalam 

presentasi hasil kelompok, salah satu juru bicara dalam masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain mendengarkan. 

Kemudian pada kegiatan akhir (±20 menit), siswa menyelesaikan soal yang 

mencakup seluruh topik yang telah didiskusikan dan dipresentasikan. 

 

Tindakan Kedua Siklus II 
Kegiatan awal (±10 menit) sebelum memulai pembelajaran, guru dan siswa 

berdoa bersama, mengabsen siswa, menyiapkan bahan pelajaran tentang 
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perkembangan teknologi produksi, selanjutnya guru menyampaikan dan 

menuliskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai serta 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

Setelah kegiatan awal selesai, dilanjutkan dengan kegiatan inti (±40 menit) 

yaitu siswa diberi kesempatan untuk berkontribusi apa yang mereka selidiki, siswa 

dibimbing untuk membentuk kelompok secara heterogen, masing-masing 

kelompok menentukan topik yang sudah direncanakan sebelumnya untuk 

didiskusikan dengan kelompok, masing-masing kelompok membagi sub topik 

kepada seluruh anggota kelompok, membuat perencanaan dari masalah yang akan 

diteliti, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang topik yang 

didiskusikan, semua anggota masing-masing kelompok saling bertukar pikiran, 

berdiskusi dan menyampaikan ide atau pendapat, masing-masing kelompok 

membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, masing-masing kelompok 

mwnyiapkan tugas akhir yang akan dipresentasikan didepan kelas, masing-masing 

kelompok menunjuk salah satu anggotanya untuk menjadi juru bicara dalam 

presentasi hasil kelompok, salah satu juru bicara dalam masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain mendengarkan. 

Kemudian pada kegiatan akhir (±20 menit), siswa menyelesaikan soal yang 

mencakup seluruh topik yang telah didiskusikan dan dipresentasikan. 

 

Ulangan Harian II 

Pada pertemuan ini guru tidak melaksanakan proses pembelajaran tetapi 

mengadakan ulangan harian siklus II yang dilaksanakan 2 x 35 menit. Soal 

ulangan harian berupa soal objektif.  

 

Refleksi Siklus II 

Refleksi yang dilakukan pada penelitian ini adalah : (1). Setelah dilakukan 

siklus II, peneliti melakukan perubahan dalam proses pembelajaran menjadi lebih 

baik. Terlihat pada aktivitas guru dan siswa yang sudah sesuai dengan langkah-

langkah model pembelajaran. (2). Pelaksanaan proses pembelajaran sudah dapat 

dilakukan dengan baik oleh guru (peneliti). (3). Berdasarkan ketuntasan klasikal 

yang dicapai oleh siswa pada siklus II telah mencapai 91,2 %, maka penelitian ini 

dihentikan sampai siklus II. 

 

Pembahasan  

Peningkatan Hasil Belajar 

Dari hasil belajar siswa menunjukkan bahwa setiap pertemuan terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya mengenai peningkatan hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel 4sebagai berikut : 

Tabel 7. Rekapitulasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Pertemuan 
Jumlah 

Siswa 

Nilai Rata-

rata 

Peningkatan 

DA & UH 1 UH 1 & UH 2 

Data Awal 

34 

60,7 

7,5 poin 4,1 poin UH 1 73,2 

UH 2 77,1 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 007 Teluk Binjai terus mengalami peningkatan yaitu pada data awal dengan 

rata-rata 60,7 dengan persentase 29,4%, ulangan harian 1 dengan rata-rata 73,2 

dengan persentase 73,5%. Pada ulangan harian siklus II dengan nilai rata-rata 77,1 

dengan persentase 91,7%. Peningkatan hasil belajar siswa disebabkan karena 

adanya upaya peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.  

 

Peningkatan Aktivitas Guru 

Dapat dilihat bahwa aktivitas guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, 

mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan perolehan aktivitas guru pada siklus I 

pertemuan pertama berkategori kurang sekali dengan persentase 54,2 % meningkat 

pada pertemuan kedua menjadi 61,5 % dengan kategori cukup. Sedangkan siklus II 

pertemuan pertama berkategori baik dengan persentase 66,7 % meningkat menjadi 

91,7 % dengan kategori amat baik.  

Pada setiap pertemuan guru melaksanakan seluruh aktivitas pada lembar 

observasi sehingga memberikan hasil yang baik pada proses belajar siswa. Dalam 

proses belajar mengajar guru harus dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

dengan baik. 

 

Aktivitas Siswa 

Dapat dilihat bahwa aktivitas siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe GI, mengalami 

peningkatan. Dapat disimpulkan perolehan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 

pertama berkategori kurang sekali dengan persentase 41,7 % meningkat pada 

pertemuan kedua menjadi 50 % dengan kategori cukup. Sedangkan siklus II 

pertemuan pertama berkategori baik dengan persentase 70,8 % meningkat menjadi 

87,5 % dengan kategori amat baik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa IPS siswa kelas IV SDN 007 Teluk Binjai. Peningkatan dapat dilihat 

pada aspek sebagai berikut : (1). Peningkatan hasil belajar pada data awal dengan 

rata-rata 60,7 dengan persentase 29,4%, ulangan harian 1 dengan rata-rata 73,2 

dengan persentase 73,5%. Pada ulangan harian siklus II dengan nilai rata-rata 77,1 

dengan persentase 91,7%. (2). Aktivitas guru, penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation pada siklus I adalah 57,9 % meningkat pada 

siklus II yaitu 79,2%.(3). Aktivitas siswa, penerimaan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation pada siklus I adalah 45,9 % meningkat pada 
siklus II yaitu 75%. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberi saran yang berhubungan 

dengan hasil penelitian sebagai berikut : (1). Untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 

(2). Setiap guru selalu merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah selesai agar 

kekurangan pada pertemuan sebelumnya menjadi perbandingan pada pertemuan 

selanjutnya. (3). Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

diskusi dalam rangka memberi masukan pada guru yang mengalami kesulitan 

dalam proses pembelajaran.  
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