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SARI

Arum Lestari. 2011. Perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif Group
Investigation terhadap Prestasi Belajar Sosiologi Siswa Kelas X Semester II SMA
Negeri 1 Sampang Kabupaten Cilacap. Jurusan Sosiologi dan Antropologi,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbin I: Dra. Elly
Kismini, M.Si dan Pembimbing II: Prof. Dr. Tri Marhaeni, PA,M.Hum
Kata Kunci : Model Pembelajaran Group Investigation, Prestasi Belajar.
Belajar bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar
adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran harus dapat mendorong
aktivitas siswa supaya tujuan yang diharapakan dapat tercapai. Berdasarkan
observasi dan pengamatan di SMA Negeri 1 Sampang menunjukkan prestasi
belajar siswa selama proses pembelajaran masih kurang sehingga berpengaruh
pada rendahnya kemampuan akademik. Sejalan dengan itu, maka model
kooperatif group investigation dapat digunakan sebagai model pembelajaran
alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran kooperatif group
investigation adalah dengan membagi kelompok terdiri dari 5/6 kelompok dan
melakukan investigasi dan mempresentasikannya di kelas. Rumusan masalah
penelitian ini adalah (1) Seberapa jauh perbedaan hasil belajar siswa antara
menggunakan model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran
kooperatif group investigation pada mata pelajaran sosiologi?. Penelitian ini
bertujuan : (1) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara
menggunakan model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran
kooperatif group investigation pada mata pelajaran sosiologi?
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap
tahun ajaran 2010/2011. Populasi penelitian ini adalah kelas X yang berjumlah
249. Pengambilan sampel yang berjumlah 36 siswa dilakukan dengan teknik
Purposive sample. Metode pengumpulan data menggunakan eksperimen.
Penelitian ini melibatkan dua variabel bebas yaitu penggunaan metode
pembelajaran group investigation dalam pembelajaran sosiologi. Dan variabel
terikat yaitu prestasi belajar siswa.
Dari hasil penelitian, didapatkan pencapaian hasil belajar mata pelajaran
Sosiologi pada kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran
kooperatif group investigation ternyata memperoleh skor pencapaian hasil belajar
yang lebih tinggi (Mean = 81,67) dibandingkan dengan pencapaian hasil belajar
kelompok siswa menggunakan pembelajaran konvensional (Mean = 64,03), dan
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dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan pencapaian hasil belajar mata
pelajaran Sosiologi pada siswa melalui model pembelajaran kooperatif group
investigation.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif group investigation pada
pembelajaran sosiologi pokok bahasan sosialisasi,dengan pembelajaran ini sangat
cocok karena lebih menarik dan inovatif dalam proses belajar mengajar siswa,
sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Sampang.
Sedangkan dalam penelitian ini ditemukan suatu hambatan-hambatan dalam
penggunaan metode pembelajaran kooperatif group investigation dalam materi
sosiologi yaitu dalam pembagian alokasi waktu, karena terdapat tahapan-tahapan
yang memerlukan waktu.
Saran dalam penelitian ini yaitu bagi guru dalam pelaksanaan model
kooperatif group investigation harus disesuaikan dengan materi juga harus
alokasi waktu karena pembelajaran kooperatif group investigation memiliki
tahapan-tahapan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru harus
mampu mengkondisikan siswa didalam kelompoknya supaya jalannya
pembelajaran menjadi tertib dan teratur. Bagi siswa dengan pembelajaran
kooperatif group investigation agar siswa dapat lebih bertanggung jawab dengan
tugas dan mampu menempatkan diri dalam kelompoknya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,
masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan
latihan yan berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk
mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai
lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang (Mudyaharjo
2002:11). Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam
pembangunan suatu bangsa, perkembangan IPTEK yang pesat menuntut
suatu bangsa agar terus meningkatkan kualitas pendidikannya agar mampu
bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.Dengan demikian pendidikan
merupakan salah satu sarana untuk menyiapkan generasi masa kini dan masa
depan. Hal ini berarti bahwa proses pendidikan yang dilakukan saat ini bukan
semata-mata untuk hari ini, melainkan juga untuk masa depan.
Dalam kehidupan, pendidikan memegang peranan penting karena
pendidikan merupakan tempat untuk meningkatkan dan mengembangkan
kualitas sumber daya manusia. Sejalan perkembangan dunia pendidikan yang
semakin pesat menuntut lembaga pendidikan untuk lebih dapat menyesuaikan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan suatu bangsa hanya
dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Banyak perhatian
khusus diarahkan kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan guna
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meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan
untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan pembaruan sistem
pendidikkan. Melalui pelatihan dan penataran untuk meningkatkan kualitas
guru, penyempurnaan kurikulum, penambahan sarana-prasarana, peningkatan
fasilitas dan pelayanan dalam dunia pendidikan, penambahan sumber belajar
terutama buku pelajaran, peningkatan mutu manajemen sekolah dan lain-lain.
Akan tetapi ini belum mencapai hasil yang maksimal dan diinginkan.
Salah satu sebab dari belum berhasilnya upaya tersebut adalah
penggunaan mode-model pembelajaran selama ini kebanyakan masih
menggunakan model ceramah dengan cepat tanpa memahami konsep secara
mendalam.
Proses pembelajaran merupakan kegiatan inti yang terjadi di sekolah dan
merupakan hasil interaksi antara guru dan siswa. Siswa yang berhasil dalam
proses pembelajaran menjadi harapan semua pihak, sesuai dengan
kemampuan masing-masing, namun demikian tidak semua siswa dapat
mencapai hasil belajar yang sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan
beberapa faktor, baik yang terjadi pada siswa itu sendiri maupun dari luar
siswa.
Model merupakan suatu pola dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan
yang diharapkan. Peran model sangat penting, karena dengan model yang
baik maka tujuan dari pembelajaran akan tercapai. Model pembelajaran
sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembelajaran, oleh karena itu
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apabila model yang dipakai tidak sesuai dengan karakteristik dari materi
tersebut akan dapat berpengaruh terhadap penangkapan isi materi bagi siswa.
Salah satu usaha untuk memperbaharui dunia pendidikan adalah dengan
menciptakan

pembelajaran

yang

mengaktifkan

siswa

yaitu

dengan

menggunakan cara-cara mengajar yang tidak konvensional lagi. Selama ini
model yang paling sering dipakai oleh guru adalah model ceramah.
Penggunaan model ini bagi guru dan siswa bukanlah hal yang baru lagi dan
sudah terbiasa dengan model ini. Melalui sebuah model seorang guru selain
dapat mentransfer pengetahuan yang dimilikinya juga dapat membangkitkan
motivasi siswa terhadap suatu materi pelajaran. Apabila guru mampu
mengkonstruksikan materi yang diajarkan secara tepat dengan model yang
digunakannya, maka secara tidak langsng akan mendorong motivasi dan
membantu siswa dalam menangkap dan memahami materi yang diajarkan.
Jika seorang guru menggunakan model pembelajaran yang konvensional
seperti ceramah, kegiatan belajar siswa tidak akan banyak, yang aktif
hanyalah guru sedangkan para siswa hanya mendengarkan uraian materi dan
kalau perlu mereka mencatatnya. Model ceramah dalam pembelajaran sendiri
kurang begitu melibatkan keaktifan siswa karena di dalam pembelajaran
hanya terjadi partisipasi sepihak dari guru saja. Dalam pembelajaran materi
ini guru lebih banyak menyampaikan materi dan siswa menyimak untuk
berusaha memahami konsep dari materi tersebut.dalam pengggunaan model
ini sering sekali siswa mengalami kesulitan selama pembelajaran dan malu
bertanya pada guru, sehingga akan mempengaruhi terhadap hasi belajar yang
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diperolehnya. Oleh karena itu, salah satu alternatif dalam penelitian ini
adalah dengan mengggunakan salah satu bentuk model pembelajaran yang
melibatkan partisipasi penuh baik antara guru dengan siswa maupun siswa
dengan siswa lainnya. Namun bila kegiatan guru mengajar dilaksanakan
dengan menggunakan cara baru seperti guru bertanya atau melemparkan
masalah untuk dipecahkan siswa, maka kegiatan mengajar siswa akan lebih
aktif seperti diskusi kelompok atau berdialog dengan teman sebangku.
Melalui model-model pembelajaran yang tidak konvensional lagi, tujuan
pendidikan akan tercapai dan terwujud.
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, diperlukan usaha untuk
meningkatkan proses pembelajaran agar diperoleh hasil yang efektif dan
efisien. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa
mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta
didik, sehingga yang bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan
problema pendidikan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi
nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut
terasa semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan di
masyarakat dan dunia kerja, karena yang bersangkutan harus mampu
menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi problema yang
dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan datang.
Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan yang harus
mampu melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi sehingga
mutu pendidikan akan tercapai dan penggunaan model pembelajaran yang
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tepat akan berpengaruh pada prestasi hasil belajar siswa yang lebih baik.
Dengan kata lain, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu
berperan sebagai proses edukasi (proses pendidikan yang menekankan pada
kegiatan mendidik dan mengajar), proses sosialisasi (proses bermasyarakat
terutama bagi anak didik), dan wadah proses transformasi (proses perubahan
tingkah laku ke arah yang lebih baik/ lebih maju).
Menurut Nurhadi (2001: 1) ada tiga komponen yang perlu disoroti dalam
pembaharuan pendidikan yaitu pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas
pembelajaran dan efektifitas metode pembelajaran. Kurikulum harus
komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan, tidak
overload, dan mampu mengakomodasi keberagaman keperluan dan kemajuan
teknologi.

Kualitas

pembelajaran

juga

harus

ditingkatkan

untuk

meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Dengan cara penerapan strategi atau
metode pembelajaran yang efektif di kelas dan lebih memberdayakan potensi
siswa.
Salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah
dengan melakukan pembaharuan dalam pengajaran sosiologi disekolah yaitu
pembaharuan dalam strategi pengajaran kegiatan belajar. Model mengajar
dalam mata pelajaran sosiologi dapat dipilih dari sekian banyak model yang
tersedia. Para guru hendaknya memiliki kemampuan dalam memilih model
yang tepat untuk setiap materi pelajaran dan bahkan untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar terdapat berbagai komponen
yang saling berkiatan seperti tujuan materi/ bahan pelajaran, kegiatan belajar
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mengajar. Metode, alat/media, sumber belajar dan evaluasi. Dari semua
komponen itu harus dikuasai benar oleh setiap guru, hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar
mengajar. Agar proses belajar mengajar berlangsung menarik dan tidak
monoton lagi, guru harus bisa menciptakan variasi mengajar. Salah satu ciri
terbentuknya proses belajar mengajar yang baik dan efektif yaitu adanya
variasi metode mengajar (Surya, 2004)
Salah satu cara untuk mengefektifkan proses belajar mengajar khususnya
mata pelajaran sosiologi adalah dengan menggunakan pembelajaran
kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem pengajaran yang
memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bekerjasama dengan
sesama siswa dalam tugas yang terstruktur (Lie, 2002 : 12). Dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif didalam kelas diharapkan dapat
mengatasi permasalahan yang menghambat pencapaian ketuntasan belajar
siswa dalam prestasi belajar siswa akan lebih meningkat lagi. Dibandingkan
dengan model-model mengajar yang lama, model pembelajran kooperatif ini
lebih tepat dan menarik dimana siswa dapat belajar secara kooperatif, dapat
bertanya meskipun tidak kepada guru secara langsung dan mengemukakan
pendapat. Salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah
dengan menerapkan model pembelajaran group investigation (Kelompok
Investigasi).
Penggunaan metode pembelajaran kooperatif group investigation yang
diterapkan dalam kegiatan di SMA Negeri 1 Sampang – Cilacap pada mata
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pelajaran Sosiologi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan hasil
belajar dan prestasi siswa. Agar mata pelajaran sosiologi bukan lagi mata
pelajaran yang membosankan. Model pembelajaran group investigation ini
membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi
dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara materi
yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya
dalam kehidupan mereka. Dengan model pembelajaran ini minat belajar
siswa meningkat dan hasil pembelajarannya diharapkan lebih bermakna bagi
siswa.
Group investigation 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 dapat terlihat mulai dari tahap
pertama sampai tahap akhir pembelajaran.
Menurut Ibrahim, dkk. (2000:23) menyatakan dalam kooperatif tipe GI
guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6
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siswa heterogen dengan mempertimbangkan keakraban dan minat yang sama
dalam topik tertentu. Siswa memilih sendiri topik yang akan dipelajari, dan
kelompok merumuskan penyelidikan dan menyepakati pembagian kerja
untuk menangani konsep-konsep penyelidikan yang telah dirumuskan. Dalam
diskusi kelas ini diutamakan keterlibatan pertukaran pemikiran para siswa.
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul
Perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif Group Investigation Terhadap
Prestasi Belajar Sosiologi Siswa kelas X Semester II SMA Negeri 1 Sampang
Kabupaten Cilacap.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam
penelitian ini sebagai berikut :
1. Seberapa jauh perbedaan hasil belajar siswa antara menggunakan model
pembelajaran konvensional dan model pembelajaran kooperatif group
investigation pada mata pelajaran sosiologi?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara menggunakan
model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran kooperatif
group investigation pada mata pelajaran sosiologi?
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D. Manfaat Penelitan
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pustaka ilmu
pengetahuan

akan

perkembangan

model

pembelajaran

untuk

meningkatkan hasil dan prestasi belajar siswa.
2. Manfaat Praktis
a. Siswa
Siswa dapat menerima pengalaman belajar yang lebih bervariasi sehingga
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran
Sosiologi.
b. Sekolah
Dapat memberikan alternativ dalam menentukan pengguaan metode
pembelajaran yang sesuai.
c. Peneliti
Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berguna
bila saat mengajar nanti.

E. Penegasan Istilah
Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam penelitian
ini maka dipaparkan penegasan istilah sebagai berikut :
1.

Group Investigation
Group Investigationn merupakan salah satu bentuk model pembelajaran

kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk
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mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui
bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat
mencari melalui internet.
2.

Prestasi belajar
Prestasi belajar adalah hasil dari pencapaian seseorang ketika

mengerjakan tugas atau menguasai materi. Prestasi belajar merupakan hasil
kegiatan belajar yang dinyatakan dengan angka, simbol, maupun kalimat
sehingga hasil belajar, disebut prestasi belajar (Prayitno 2003: 8). Jadi
prestasi belajar merupakan bukti yang ditunjukan oleh siswa setelah
memperoleh materi atau mempelajari sesuatu.

F. Sistematika Skripsi
Untuk lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini di susun dalam
tiga bagian yaitu: bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup.
1.

Bagian pendahuluan skripsi berisi: halaman judul, sari, pengesahan,
motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran

2.

Bagian isi skripsi, terdiri atas:
Bab I

: Pendahuluan di paparkan tentang alasan pemilihan judul,
permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika
penulisan.

Bab II

: Landasan teori yang akan memaparkan tentang teori dan
konsep yang mendukung pemecahan masalah yang di
tampilkan dalam penelitian.
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Bab III

: berisi tentang metode penelitian yang memaparkan mengenai
lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian,
metode pengumpulan data, validitas data serta metode analisis
data.

Bab IV

: tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan
menguraikaan tentang hasil penelitian dan pembahasan
penelitian

Bab V
3.

:

berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran.

Bagian akhir skripsi tentang : daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
A. Tinjauan Pustaka
Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai falsafah mengenai
tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Peserta didik
bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha menemukan
informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan pada
mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan tetapi
tidak mengarahkan kelompok kearah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya.
Bentuk-bentuk pembelajaran oleh sesama peserta didik digunakan untuk
melihat hasil prosesnya (Suprijono 2009 : 54).
Model pembelajaran kooperatif group investigation merupakan salah
satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan pertama kali oleh
Thelan. Menurut Slavin (2008 : 24), model pembelajaran ini berasal dari
jaman John Dewey (1970),tetapi telah diperbaharui dan diteliti pada beberapa
tahun terakhir ini oleh Shlomo dan Yael Sharan, serta Rachel-Lazawitz di
Israel.
Dalam pembelajaran ini, siswa terlibat dalam perencanaan baik topik
yang dipelajari maupun bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Dalam
implementasinya, tipe group investigation membagi kelas menjadi beberapa
kelompok dimana masing-masing anggota kelompok memiliki minat yang
sama dalam memilih topik. Kemudian mereka melakukan investigasi
terhadap topik yang mereka pilih. Selanjutnya siswa menyiapkan dan
mempresentasikan laporannya di depan kelas. Para peneliti yang sudah
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melakukan penelitian pembelajaran group investigation seperti Herul
Istikomah

jurusan fisika (2009),yang dalam

penelitiannya

berjudul

“Penggunaan Model Pembelajaran Group Investigation Untuk menumbuhkan
Sikap Ilmiah Siswa”. penelitian ini berisi tentang tujuan untuk mengetahui
kemampuan model pembelajaran group investigation dalam menumbuhkan
sikap ilmiah siswa. Dan Idha Husnun Navi’ jurusan fisika (2010), yang
berjudul

“Penerapan

Model

Pembelajaran

Kooperatif

Tipe

Group

Investigation untuk Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah Pada
Pelajaran IPA SMP”. Dalam penelitiannya yang berisi pada observasi awal,
proses pembelajaran IPA di SMP N 2 Tanggungharjo tahun pelajaran
2009/2010 belum optimal. Dibuktikan guru masih mengggunakan metode
ceramah, sehingga keampuan siswa untuk memecahkan masalah dalam
pembelajaran IPA sangat kurang. Akibatnya siswa menjadi kurang aktif untk
itu dilakukan penelitian tindakan kelas dengan metode pembelajaran group
investigation. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar
siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pembelajaran group
investigation dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Sikap
ingin tahu, jujur, terbuka dan teliti akan menarik siswa untuk aktif, baik
dengan sesama temannya maupun dengan guru yang mengajarnya.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Emirianti (2005) yang
menunjukkan bahwa sikap ilmiah memberikan pengaruh positif terhadap
prestasi belajar. Sikap ilmiah positif terhadap hasil belajar siswa
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(Purwaningsih, 2007). Keberhasilan group investigation dalam meningkatkan
prestasi dan hasil belajar dimungkinkan oleh kemunculan sikap ilmiah pada
diri siswa ketika belajar dengan model tersebut. Demikian pula munculnya
minat siswa pada sains. Adanya minat dapat menarik seseorang untuk
mengetahui lebih banyak tentang hal yang diminatinya sehingga muncul pula
ketekunan, ketelitian, kejujuran, dan keterbukaan dalam mempelajarinya.
Dengan group investigation memungkinkan tumbuhnya sikap ilmiah.
Peneliti lain yang meneliti menggunakan group investigation adalah Nura
dari Universitas Malang jurusan ekonomi (2008). Dengan judul Penerapan
Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) dalam meningkatkan
minat dan prestasi belajar siswa kelas IX A Pada Mata Pelajaran Ekonomi di
SMP Negeri 1 Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi setelah
penerapan pembelajaran kooperatif tipe group investigation (GI). Terdapat
perbedaan

hasil

belajar

setelah

menggunakan

group

investigation,

pembelajaran ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMP kelas
IX A .
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B. Landasan Teori
1.

Belajar dan Pembelajaran
Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat konsep

tentang “belajar”. Guna melengkapi dan memperluas pandang kita tentang
belajar.
a. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh

kelakuan melalui

pengalaman.
Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan
dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar tidak hanya mengingat tetapi
lebih luas dari itu, yakni mengalami (Hamalik, 2007: 27).
b. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui
interaksi dengan lingkungan.
Menurut Gagne dan Berliner (Tusinah, 2006:9) menyatakan bahwa
belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilaku karena
hasil dari pengalaman. Morgan (Tusinah, 2006:9) menyatakan bahwa belajar
adalah perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau
pengalaman.
Seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi dan Supriono (1991:121) bahwa
belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil
pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.
Menurut Winkel (1996:53) bahwa “Belajar adalah suatu aktivitas mental
atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang
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menghasilkan

perubahan-perubahan

dalam

pengetahuan

pemahaman,

ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif dan
berbekas”.
Pengertian belajar menurut beberapa ahli seperti dikutip oleh Mappa,
Syamsu dan Basleman (1994:5) antara lain sebagai berikut:
1. Menurut Burton (1962:13) Belajar adalah suatu perubahan dalam diri
individu

sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya, untuk

memenuhi kebutuhan dan menjadikannya lebih mampu melestarikan
lingkungannya secara memadai.
2. Menurut Gagne (1977:13) Belajar adalah suatu perubahan dalam disposisi
(watak) atau kapabilitas (kemampuan) manusia yang berlangsung selama
suatu

jangka

waktu

dan

tidak

sekedar

menganggapnya

proses

pertumbuhan.
3. Menurut Lefrancois (1975:7) Belajar sebagai perubahan tingkah laku yang
dihasilkan dari pengalaman.
4. Menurut Travers I (1977:6) Belajar merupakan perubahan yang relatif
permanen dalam tingkah laku sebagai akibat dari penyingkapan terhadap
kondisi dalam lingkungan.
5. Menurut Di Vesta dan Thomson (1970:112) Belajar yang diterima secara
umum ialah suatu perubahan yang abadi atau permanen dalam tingkah
laku sebagai akibat dari pengalaman.
Lembaga Negara yang menyelenggarakan pendidikan adalah sekolah.
Dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini semakin maju, maka kebutuhan
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akan pendidikan menjadi prioritas yang utama. Untuk meningkatkan dan
menjaga kualitas sekolah, guru perlu menerapkan berbagai metode dan teori
pembelajaran dalam kegiatan dan teori pembelajaran dalam kegiatan belajar
mengajar. Teori pembelajaran tersebut seperti teori Behavioristik, teori
Kognitivisme, dan teori Humanistik (2004 : 15). Dalam perkembangannya
teori-teori tersebut sampai saat ini masih digunakan dan terus mengalami
perkembangan.dan teori-teori ini mempunyai kelebihan dan kekurangan
masing-masing.
Teori Behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan
Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar (2004 : 19).
Dengan model hubungan stimulus-responya, orang yang belajar sebagai
individu yang pasif. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan
hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa agar siswa tidak mengulangi
perbuatan yang tercela. Jadi disini siswa memperoleh pengetahuan hanya dari
guru sebagai satu-satunya sumber informasi.
Teori kognitif mengoptimalkan dan menekankan pada proses untuk
mengoptimalkan kemampuan aspek rasional atau intelektual yang dimiliki
individu (2004 : 39). Sedangkan aspek moralnya kurang diperhatikan sehingga
antara aspek rasional dan moral tidak seimbang. Ini yang menjadi kekurangan
dari teori kognitivesme.
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Teori konstruktivisme lebih pada proses untuk menemukan teori yang
dibangun dari realitas lapangan. Guru hanya sebagai fasilitator dan moderator,
sedangkan siswa harus aktif, kreatif dan kritis dalam belajar (2004 : 49).
Sedangkan pada teori humanistik dijelaskan bahwa proses belajar
ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Guru lebih mengarahkan
siswa untuk bersifat jelas, jujur, dan positif, serta menumbuhkan ketertiban
siswa secara aktif dalam proses belajar.
Teori pembelajaran atau teori instruksional adalah penerapan prinsipprinsip teori belajar, teori tingkah laku, dan prinsip pengajaran dalam usaha
mencapai tujuan belajar dengan menekankan pada prosedur yang telah terbukti
berhasil secara konsisten (2004:59). Teori pembelajaran lebih merupakan
implementasi prinsip-prinsip teori belajar, dan berfungsi untuk memecahkan
masalah praktis dalam proses belajar mengajar yang diterapkan tergantung atau
disesuaikan dengan kenyataan materi dan metode yang digunakan dalam
pembelajaran seperti metode pembelajaran group investigation untuk
meningkatkan prestasi belajar di SMA Negeri 1 Sampang Kabupaten Cilacap
pada mata pelajaran sosiologi.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori pembelajaran siatu
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa. Sehingga
tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. Belajar mengajar adalah
kedua kegiatan yang terjadi dalam satu kesatuan yang pelaku yang berbeda.
Pelaku belajar adalah siswa dan pelaku mengajar adalah guru. Kegiatan belajar
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siswa dan guru mengajar berlangsung dalam satu proses bersamaaan dalam
mencapai instruksional, sehingga proses belajar berarti hubungan aktif guru
dan siswa yang berlangsung dalam ikatan instruksional.
2.

Prestasi Belajar
Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu

kegiatan atau usaha yang dapat memberikan kepuasan emosional, dan dapat
diukur dengan alat atau tes tertentu.
Dalam hal ini yang dimaksud prestasi belajar merupakan suatu kemajuan
dalam perkembangan siswa setelah ia mengikuti kegiatan belajar dalam waktu
tertentu. Seluruh pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan perilaku individu
terbentuk dan berkembang melalui proses belajar.
Jadi prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama
berlangsungnya proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu,
umumnya prestasi belajar dalam sekolah berbentuk pemberian nilai (angka)
dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauhmana siswa telah menguasai
materi pelajaran yang disampaikannya, biasanya prestasi belajar ini
dinyatakan dengan angka, huruf, atau kalimat dan terdapat dalam periode
tertentu.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa yang
dimaksud dengan prestasi belajar adalah “penguasaan pengetahuan atau
keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan
dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru”.
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Menurut Mulysa (2002:49) menyatakan bahwa prestasi belajar yang
memuaskan merupakan hal yang didambakan oleh setiap peserta didik dalam
pembelajaran.
3.

Mata Pelajaran Sosiologi
Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungan

kelompok dalam wujud hubungan antara manusia dengan manusia, individu
dengan kelompok, bentuk-bentuk lembaganya, susunan masyarakat, lapisanlapisan (strata) atau tingkat ilmu tersebut. Ilmu tersebut memberikan
kontribusi berbagai konsep antara lain: masyarakat, sosialisasi, interkasi
sosial, peranan, norma, nilai, sanksi, status, pranata sosial, saling
ketergantungan (Wiryohandoyo dkk. 1998:50-51).
Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji manusia dengan manusia lain
dalam kelompok (seperti keluarga, kelas sosial dan masyarakat) dan produkproduk yang timbul dari interaksi tersebut, seperti nilai, norma dan kebiasaan
yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut.
Pitrim A Sorokin (dalam Soerjono Soekanto, 1990 : 20) menyatakan
sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :
1.

Hubungan timbal balik antara suatu gejala-gejala sosial misalnya
antara suatu gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan
norma, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik
dan sebagainya.
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2.

Hubungan dan pengaruh timbal baik antara gejala-gejala sosial
dengan non sosial, misalnya gejala geografis dengan tingkah laku
masyarakat.

3.

Ciri-ciri umum gejala-gejala sosial

Mata pelajaran sosiologi merupakan mata pelajaran yang diberikan
sesuai dengan kurikulum yang sudah ada, yang mana didalamnya
mempelajari masyarakat dengan berbagai macam gejala didalamnya.
a.

Fungsi pengajaran sosiologi
a). di sekolah menengah atas yaitu meningkatkan kemampuan berfikir
b). meningkatkan kemampuan berperilaku
c). meningkatkan kemampuan berinteraksi dalam beragam realitas sosial
dan budaya dalam etika.

b.

tujuan pengajaran sosiologi di Sekolah Menengah Atas ini yaitu secara
kognitif dimaksudkan untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan dasar
sosiologi agar siswa mampu memahami dan menelaah secara rasional
komponen-komponen dari suatu individu, kebudayaan dan masyarakat
sebagai suatu sistem. Secara praktis dimaksudkan untuk mengembangkan
ketrampilan sikap dan perilaku sosial yang rasional dan kritis dalam
menghadapi kemajemukan masyarakat, kebudayaan, situasi sosial serta
berbagai masalah sosial yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
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4.

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation
Group investigation 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. Suatu model pembelajaran yang kegiatan
pembelajarannya diisi dengan kesepakatan-kesepakatan bersama antara guru
dan peserta didik dalam pembagian kelompok, pembagian tugas atau sub
topik yang akan dipelajari, jadwal presentasi dan lain-lain (Setiawan, 2006 :712). 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.
Santyasa

mengungkapkan

pembelajaran

kooperatif

tipe

group

investigation didasari 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 (1992:39)
model GI atau investigasi kelompok telah digunakan dalam berbagai situasi
dan dalam berbagai bidang studi dan berbagai tingkat usia. Pada dasarnya
model ini dirancang untuk mengekplorasi berbagai cakrawala mengenai
masalah itu, mengumpulkan data yang relevan, mengembangkan dan
mengetes hipotesis.
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Ibrahim, dkk. (2000:23) menyatakan dalam kooperatif tipe GI guru
membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa
heterogen dengan mempertimbangkan keakraban dan minat yang sama dalam
topik tertentu. Siswa memilih sendiri topik yang akan dipelajari, dan
kelompok merumuskan penyelidikan dan menyepakati pembagian kerja untuk
menangani konsep-konsep penyelidikan yang telah dirumuskan. Dalam
diskusi kelas ini diutamakan keterlibatan pertukaran pemikiran para siswa.
Penelitian

tindakan

kelas

dengan

menggunakan

model

groupi

investigation diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada
SMA Negeri 1 Sampang. Karena metode GI menekankan pada keakifan
siswa dan kerjasama untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru.
Siswa akan lebih aktif. Tentunya metode ini digunakan dengan menyesuaikan
materi yang akan di berikan. Memberikan penguatan dalam memahami dan
menguasai materi sehingga memori siswa dapat lebih kuat untuk materi yang
telah diberikan. Disamping itu guru dapat lebih memanfaatkan waktu dengan
baik tanpa harus mengulang materi yang telah diberikan sehingga materi
dapat dapat disampaikan dengan sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan.
Menurut Joyce dan Weil (1986) dalam Soekamto dan Winataputra
(1995), model group investigation meliputi enam tahapan kegiatan seperti
berikut :
Tahap pertama : siswa berhadapan dengan situasi yang problematik.
Tahap kedua

: siswa melakukan eksplorasi sebagai respon terhadap
situasi yang problematis itu.
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Tahap ketiga

: siswa merumuskan tugas-tugas belajar atau “learning
tasks” dan mengorganisasikannya untuk membangun
suatu proses penelitian.

Tahap keempat : siswa melakukan kegiatan belajar individual dan
kelompok.
Tahap kelima

: siswa menganalisis kemajuan dan proses yang
dilakukan dalam proses penelitian kelompok itu.

Tahap keenam : melakukan proses pengulangan kegiatan atau “ricycle
activities”.
Sistem sosial yang berlaku dan berlangsung dalam model group
investigation bersifat demokratis yang ditandai oleh keputusan yang
dikembangkan atau diperkuat untuk pengalaman kelompok dalam konteks
masalah yan menjadi titik sentral kegiatan belajar mengajar. Kegiatan
kelompok yang terjadi sedapat mungkin bertolak dari pengarahan minimal
dari guru. Guru dan murid memiliki status yang sama dihadapan masalah
yang akan dipecahkan akan tetapi dengan peranan yang berbeda. Prinsip
pengelolaan dikelas yang menerapkan model group investigation, guru lebih
berperan sebagai konselor, konsultan dan pemberi kritik yang bermanfaat.
Menurut Slavin (2008 : 218), tahap-tahap model pembelajaran group
investigation meliputi :
1). Tahap 1 : Mengidentifikasikan Topik dan Mengatur Siswa ke dalam
Kelompok.
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a.

Para siswa mencari informasi dari beberapa narasumber,
mengusulkan sejumlah topik dan mengkategorikan saran-saran.

b.

Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari
topik yang mereka pilih.

c.

Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa dan
harus bersifat heterogen.

d.

Guru

membantu

dalam

pengumpulan

informasi

dan

memfasilitasi pengaturan.
2). Tahap 2 : Merencanakan tugas yang Akan Dipelajari
Para siswa merencanakan bersama mengenai :
Apa yang dipelajari?
Bagaimana mempelajarinya?
Apa tujuan dan kepentingan menginvestigasi topik ini?
3). Tahap 3 : Melaksanakan Investigation
a. Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan
membuat kesimpulan.
b. Tiap anggota kelompok berkonstribusi untuk usaha-usaha yang
akan dilakukan kelompoknya.
c. Para siswa salin bertukar, berdiskusi, mengklarifikasikasi, dan
mensintensis semua gagasan.
4). Tahap 4 : Menyiapkan Laporan Akhir
a. Anggota kelomok merencanakan apa yang akan mereka laporkan,
dan bagaimana mereka akan membuat presentasi mereka.
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b. Wakil-wakil kelompok membentuk suatu panitia acara untuk
mengkoordinasi rencana-rencana presentasi.
5). Tahap 5 : Mempresentasikan Laporan Akhir
a. Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai bentuk.
b. Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengaran
secara aktif.
c. Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan
presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya
oleh seluruh anggota kelas.
6). Tahap 6 : Evaluasi
a. Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik
tersebut, mengenai tugas yang telah mereka kerjakan, mengenai
keefektifan pengalaman-pengalaman mereka.
b. Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran
siswa
c. Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran paling
tinggi.
Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif
group Investigation adalah :
a.

Kelebihan GI
a) Melatih siswa untuk mengungkapkan gagasan/ idenya.
b) Melatih siswa untuk menghargai pendapat atau gagasan orang lain.
c) Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial.
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d) Berpikir dan bertindak kreatif.
e) Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis.
f) Dilatih untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain.
g) Melatih perpikir logis dan sistematis.
h) Setiap siswa menjadi siap semua.
i) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh- sungguh.
j) Melatih siswa untuk percaya diri
k) Melatih siswa untuk aktif dan kreatif
b.

Kekurangan GI
a) Tidak ada jaminan bahwa diskusi akan sampai kepada tujuan yang
telah ditetapkan karena interaksi yang terjadi bersifat terbuka.
b) Sulit membuat semua anggota ambil bagian secara merata dan juga
sulit mencari pimpinan diskusi yang efektif.
c) Membutuhan waktu dan dana
d) Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan
dengan pembelajaran yang lain.
e) Untuk siswa yang malas sulit untuk mencapai tujuan.

5.

Pembelajaran konvensional
Model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran

yang digunakan oleh guru untuk memindahkan pengalaman dan informasi
kepada siswa dengan memberikan keterangan terlebih dahulu tentang
definisi, prinsip dan konsep materi pembelajaran serta memberikan contoh-
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contoh latihan pemecahan masalah. Metode pembelajaran yang sering
digunakan adalah metode ceramah sedangkan siswa mengikuti pola yang
telah ditentukan oleh guru secara cermat. Menurut Ausabel dalam Wolfolk
& Nicolich (1984:240) Model pembelajaran konvensional merupakan suatu
model pembelajaran dimana guru menyampaikan materi pembelajaran
kepada siswa dengan mengorganisasikan, mengurutkan dan menyelesaikan
materi yang ada secara cermat agar siswa menerima materi-materi dengan
mudah.
Menurut Nana Sudjana (1989:73) menyatakan bahwa model
pembelajaran

konvensional

pada

hakekatnya

menekankan

pada

penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa, dimana siswa dipandang
sebagai obyek yang menerima informasi yang diberikan guru. Informasi ini
diberikan dalam bentuk penjelasan dan penuturan secara lisan serta siswa
diminta mengungangkapkan kembali apa yang telah dimilikinya melalui
respon yang diperoleh dengan cara menjawab pertanyaan.
Dari pendapat

diatas

jadi pembelajaran

konvensional

hanya

melibatkan satu pihak saja, dimana guru menjadi fasilitator, cenderung lebih
dominan dalam proses pembelajaran dan siswa hanya menerima dan
mendengarkan materi yang diajarkan. Sehingga dengan pembelajaran
konvensional siswa kurang begitu aktif dan memahami materi yang telah di
ajarkan.
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6.

Kerangka Berpikir
Dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa, guru perlu

memperhatikan dengan baik faktor-faktor yang menunjang dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa. sehingga tujuan dalam peningkatan
prestasi dapat dicapai dengan baik. Penggunaan model pembelajaran yang
tepat akan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang optimal. Sebaliknya,
penggunaan metode pembelajaran yang tidak tepat akan mempengaruhi
prestasi belajar siswa yang akan dicapai. Pembelajaran kooperatif adalah
salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis.
Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa
sebagai anggota keompok kecil yang tingkat kemampuan berbeda. Dalam
menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus
saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi
pelajaran. Salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif adalah model
pembelajaran kooperatif group investigation.
Penggunakan metode pembelajaran kooperatif group investigation
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi,
menjadi alternatif proses belajar mengajar yang menyenangkan dan siswa
dapat lebih aktif, karena metode group investigation di setiap siswa
mendapatkan perannya, tanggung jawab masing-masing dan memerlukan
kerja sama yang baik di kelompoknya agar tugas mereka diselesaikan
dengan baik. Sehingga pembelajaran siswa lebih aktif dan mempengaruhi
prestasi belajar. Metode pembelajaran group investigation ini merupakan
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metode dimana nanti siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 5-6
orang. Tiap siswa memegang peranannya masing-masing. Siswa dapat
memperoleh informasi dari sumber atau media yang ada untuk membantu
dalam menyelesaikan tugas. Pembagian tugas yang dipegang tiap siswa
akan dipertanggung jawabkan didepan kelas dan dipaparkan di depan.
Sehingga siswa lebih aktif dan kondusif. Juga memahami benar materi
yang telah disampaikan sehingga metode group investigation dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa.
Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, dapat dikemukakan
kerangka berpikir sebagai berikut:

GURU

METODE
PEMBELAJARAN
SOSIOLOGI
GROUP
INVESTIGATION (GI)

SISWA

SISWA

TEORI BELAJAR

PRESTASI
BELAJAR
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7.

Hipotesis
Hipotesis

adalah

jawaban

yang bersifat

sementara

terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul
(Arikunto, 2002: 64). Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap besar untuk
alasan atau pengaturan pendapat (teori, proposisi dsb) meskipun sebenarnya
harus dibuktikan (Hasan, Alwi.2002: 465). Menurut Suharsimi Arikunto
hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap
permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
Adapun hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah :
Ha : Terdapat perbedaan yang positif signifikan terhadap pencapaian hasil
belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi antara penerapan model
pembelajaran

kooperatif

group

investigation

dengan

pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Sampang.

model

BAB III
METODE PENELITIAN
A.

Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi Penelitian
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 1991 : 102).
Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah siswa kelas X SMA
NEGERI 1 SAMPANG KABUPATEN CILACAP yang terdiri dari 7 kelas
dengan jumlah siswa 249.
Tabel 1. Jumlah Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sampang
No

Kelas

Jumlah Siswa

1.

X.A

35 siswa

2.

X.B

35 siswa

3.

X.C

35 siswa

4.

X.D

36 siswa

5.

X.E

36 siswa

6.

X.F

36 siswa

7.

X.G

36 siswa

Jumlah

249 siswa

Sumber : Data profil SMA Negeri 1 Sampang tahun pelajaran 2010/2011

Ketujuh kelas ini dipandang sebagai salah satu kesatuan populasi
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dengan alasan sebagai berikut
1. Ketujuh kelas yang menjadi populasi dalam penelitian ini mendapat
jumah jam pelajaran yang sama, guru, buku pelajaran dan LKS
sama. Sehingga dapat dikatakan populasi tersebut mempunyai
kondisi yang relatif sama.
2. Materi pokok sosialisasi yang diajarkan untuk masing-masing
kelompok dalam populasi tersebut mempunyai alokasi waktu yang
sama.
2.

Sampel penelitian
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam

penelitian ini (Arikunto, 1991 : 104). Dalam penelitian ini, teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sample.
Purposive sample yaitu sampel diambil dengan cara mengambil subyek
bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas
adanya tujuan tertentu (Arikunto : 2002; 117). Dalam penelitian ini
sampelnya adalah kelas X.e, bagaimana pembelajaran sosiologi dengan dan
tanpa menggunakan metode pembelajaran kooperatif group investigation.
Dalam penelitian ini diambil kelas X yaitu dengan alasan :
1. Kelas X mempunyai karakteristik yang sama yaitu telah diterapkan
kurikulum baru.
2. Berada disekitar lokasi sekolah sehingga tidak ada perbedaan yang
mencolok.
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3. Kelas XE mendapatkan perlakuan yang sama dalam pembelajaran
dan buku paket yang digunakan.
4. Keterbatasan waktu dan biaya yang digunakan oleh peneliti
B.

Variabel Penelitian
Merupakan gejala yang bervariasi jumlah jenis kelamin, berat badan dan
sebagainya. Gejala adalah objek peneliti, sebagai variabel yang terdapat
dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel
terikat (Y). Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya
atau berubahnya variabel terikat, sedangkan variabel yang dipengaruhi atau
menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2002 :3).
1.

Variabel Bebas
Penggunaan metode pembelajaran group investigation merupakan

salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar
siswa. dimana metode ini disesuaikan dengan materi yang akan
disampaikan. Penggunaan metode pembelajaran group investigation
dengan

tidak

menggunakan

metode

group

investigation

dalam

pembelajaran sosiologi sebagai variabel bebas (X).
2.

Variabel Terikat
Prestasi

belajar

siswa

dalam

kegiatan

pembelajaran

banyak

dipengaruhi oleh beberapa hal adalah kemampuan yang dimiliki siswa,
memotivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar,
ketekunan sosial ekonomi, faktor fisik, faktor psikis dan lingkungan.
Variabel terikat (Y) disini adalah prestasi belajar sosiologi siswa.
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Keterangan :
X1

: Siswa kelas eksperimen yang diberi perlakuan model
pembelajaran kooperatif group investigation

X2

: Siswa kelas kontrol yang diberi perlakuan model pembelajaran
konvensional.

C.

Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
1.

Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1991 : 188).
Metode ini digunakan untuk memperoleh data nilai ujian sosiolog.
2.

Metode Observasi
Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai
instrument (Arikunto, 1991 : 185). Metode ini untuk mengamati populasi
atau sampel dari penelitian terkait dengan pelaksanaan menggunakan
metode pembelajaran group investigation dan menggunakan metode
pembelajaran konvensional. Pengamatan ini dimulai dengan perencanaan.
Kemudian memilih pokok bahasan yang cocok menggunakan group
investigation. Pokok bahasannya adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah
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proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta
nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku
sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, sosialisasi adalah suatu proses belajar seseorang anggota
masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di
lungkungannya. Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan.
2.

Metode Test
Tes digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian

prestasi dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk
dijawab oleh responden.
3.

Metode Angket atau Kuesioner
Metode tes atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan
tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto,2002). Metode ini
digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai efektifitas
pembelajaran

dengan

menggunakan

metode

pembelajaran

group

investigation. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan
analisis deskripsi presentase.
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D.

Penyusunan Instrumen
Langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrument penelitian ini
adalah :
1.

Menentukan dan membatasi materi yang akan diteskan

2.

Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan soal

3.

Menentukan jumlah item soal

4.

Menentukan bentuk soal. Soal tes yang digunakan pada penelitian ini
adalah dalam bentuk pilihan ganda.

5.

Tahap pelaksanaan yaitu setelah penyusunan instrument, kemudian di
uji cobakan pada siswa

E.

Uji coba Instrumen
Setelah penyusunan instrument, maka akan dilakukan uji coba pada
siswa untuk mengetahui validitas dan reabilitas.
1.

Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument (Arikunto,1991 : 136).
Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dri
variable yang diteliti secara tepat.
Rumus yang digunakan untuk mencari validita instrument tes adalah
dengan menggunakan rumus product moment :

rxy

=

(Arikunto, 2006: 75)
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Keterangan :

rxy

: koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua
variabel yang dikorelasikan.

N

: jumlah sampel

y

: skor total
Tabel 2. Hasil perhitungan validitas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rxy
0.699
0.647
0.559
0.629
0.699
0.496
0.846
0.598
0.496
0.476
0.737
0.465
0.657
0.694
0.776
0.557
0.475
0.526
0.500
0.699

rtabel
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444

Kriteria
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari tabel diatas diperoleh keterangan semua angket penelitian valid,
dengan kata lain item-item penelitian dapat digunakan untuk melakukan
penelitian.
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2.

Reliabilitas
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrument

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena
instrument tersebut sudah baik (Arikunto,1991 : 142 ).

r11 =
Keterangan :

r11

= reliabilitas

p

= proporsi subyek yang menjawab item dengan benar

k

= proporsi subyek yang menjawab item dengan salah q= l- p

secara keseluruhan

∑ pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q

n

= banyaknya item

S

=standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varian)

Apabila r11 dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf signifikan
5% ternyata lebih besar, berarti instrument tersebut reliabel (Arikunto,
2006) dari hasil perhitungan reliabilitas diperoleh nilai r11 = 0,91 > 0,44
jadi dapat dikatakan angket reliabel, dengan kata lain angket penelitian
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3.

Taraf Kesukaran Soal
Untuk mencari taraf kesukaran soal untuk soal pilihan ganda

digunakan rumus :
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P

=

(Arikunto 2002:210)

Keterangan :
P = indeks kesukaran
B = jumlah butir soal yang dijawab benar
JS = jumlah total responden
Kriteria :
0,00 < P ≤ 0,30 : sukar
0,30 < P ≤ 0,70 : sedang
0,70 < P < 1,00 : mudah
Tabel 3. Hasil perhitungan taraf kesukaran soal
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

IK
0.654
0.654
0.615
0.556
0.607
0.483
0.500
0.419
0.438
0.273
0.441
0.457
0.306
0.405
0.342
0.359
0.350
0.244
0.310
0.372

Kriteria
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sukar
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sukar
Sedang
Sedang

41

Keterangan :
IK : indek kesukaran
dari tabel diatas banyaknya soal yang termasuk dalam kategori sedang
ada 18 soal yaitu soal nomer 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20.
4.

Daya Pembeda
Daya beda merupakan ukuran apakah butir soal mampu

membedakan murid pandai (kelompok upper) dengan murid tidak pandai
(kelompok lower). Untuk menghitung daya pembeda soal pilihan ganda
dapat digunakan rumus :

DP

BA
JA

BB
JB

Keterangan :
DP = daya beda
BA = jumlah yang benar pada butir soal pada kelomok atas
BB = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah
JA = banyaknya siswa pada kelompok atas
JB = banyaknya siswa pada kelompok bawah
Kriteria :
DP = 0,00

: sangat jelek

0,00 ≤ DP ≤ 0,20 : jelek
0,21 ≤ DP ≤ 0,40 : cukup
0,41 ≤ DP ≤ 0,70 : baik
0,71 ≤ DP ≤ 1,00 : sangat baik

(Arikunto 2002:218)
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Tabel 4. Hasil perhitungan daya beda
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
0.692
0.692
0.615
0.692
0.692
0.615
0.846
0.538
0.615
0.385
0.846
0.615
0.692
0.846
0.846
0.615
0.615
0.615
0.538
0.769

Kriteria
B
B
B
B
B
B
BS
B
B
C
BS
B
B
BS
BS
B
B
B
B
BS

Keterangan :
D : daya beda
B : baik
BS : baik sekali
C

: cukup

Dari tabel diatas banyaknya soal yang memiliki daya beda termasuk
dalam kategori sangat baik ada 5 soal yaitu soal nomer 7, 11, 14, 15, 20.
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F. Teknik Analisis Data
Sebelum data yang diperoleh dari lapangan dianalisis lebih lanjut,
terlebih dahulu diadakan uji normalitas.
a.

Uji Normalitas
Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui kenormalan kelas

eksperimen dan kelas control normal atau tidak. Rumus yang digunakan
adalah Chi Kuadrat

x2 =

Keterangan :
Fo = frekuensi pengamatan
Fh = frekuensi yang diharapkan
X² = statistika chi kuadrat
K = banyaknya kelas interval
Jika X² hasil perhitungan lebih kecil dari X table dengan taraf signifikan 5 %
derajat kebebasab

(k

-3), maka disimpulkan data tersebut

normal

(Sudjana,2002 : 293).
b. Uji perbedaan rata-rata
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa
materi sosialisasi hasil pre test dengan hasil post test mempunyai perbedaan
atau tidak.
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Statistik yang digunakan adalah uji t :

t=

Keterangan :
Md = mean dari perbedaan pre test dengan post test
xd = deviasi masing-masing subyek (d - Md)
∑x d2 = jumlah kuadrat deviasi

c.

N

= subyek pada sampel

d.b

= ditentukan dengan N – 1

Analisis hasil angket
Data ini diperoleh dari angket yang diisi oleh siswa. angket ini berisi

tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Data
tersebut kemudian masing- masing option dianalisi presentasinya dengan
menggunakan rumus :

Angka presentase :

Jumlah skor jawaban untuk masing- masing sub variabel dihitung
berdasarkan skor yang diberikan tiap jawaban : a, b, c, d oleh responden
dengan bobot 4, 3, 2, 1. Jumlah seluruh responden dihitung berdasarkan jumlah
rata- rata dengan persentase 100%.
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Tabel 5. Tingkat skor untuk instrument lembar angket
No

Kriteria

Jawaban

Skor

Responden

Responden

1

Sangat tertarik

A

4

2

Tertarik

B

3

3

Kurang tertarik

C

2

4

Tidak tertarik

D

1

a). Analisis Deskriptif Persentase
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
pembelajaran group investigation terhadap peningkatan hasil belajar siswa.
Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini adalah.
1) Membuat tabel distribusi jawaban angket.
2) Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah
ditetapkan.
3) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden
4) Memasukan skor tersebut kedalam rumus.
(Ali 1992:104)
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%=

n
x 100%
N

Keterangan :
n = nilai yang diperoleh
N = Jumlah nilai total
% = Persentase yang diperoleh

b). Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel.
Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada distribusi frekuensi
yang memberikan gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori
nilai untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam angket.
Untuk menentukan kategori deskriptif presentase (DP) yang diperoleh, maka
dibuat tabel kategori yang disusun dalam perhitungan sebagai berikut :
1) Persentase maksimal

: (4/4) x 100 % = 100%

2) Persentase miminal

: (1/4) x 100 % = 25%

3) Rentang persentase

: 100% - 25 % = 75%

4) Interval kelas persentase

: 75% / 4

= 18,75 %

Dari perhitungan diatas diperoleh tabel kategori untuk variabel penggunaan model
pembelajaran group investigation (X1) dan peningkatan prestasi belajar siswa
sosiologi kelas x (Y) adalah sebagai berikut :
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Tabel. 6
Kategori variabel penelitian

Interval Persen

Kriteria

81,26% - 100%

Sangat Baik

62,51% - 81,25%

Baik

43,76% - 62,50%

kurang baik

25% - 43,75%

tidak baik

Sumber : data yang diolah, 2011

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Letak Lokasi Penelitian
SMA Negeri 1 Sampang merupakan sebuah lembaga pendidikan
formal yang didirikan pada tanggal 29 Januari 1998. Berdasarkan SK
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13A/O/98, SMA Negeri 1
Sampang yang beralamatkan di Jl. Lapangan No. 1 Karangtengah. Secara
geografis batas wilayah Kecamatan Sampang sebelah utara berbatasan
dengan kecamatan Rawalo. Sebelah timur berbatasan dengan Banyumas.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kroya dan Sebelah barat
berbatasan dengan Kecamatan Maos.
2. Kondisi Sekolah
Jumlah kelas yang terdapat di SMA Negeri 1 Sampang
Kabupaten Cilacap untuk kelas X ada tujuh kelas yaitu kelas X.a sampai
kelas X.g, dengan jumlah siswa sebanyak 249 siswa. Untuk kelas XI
terdiri dari tujuh kelas yaitu kelas XI IPA ada tiga kelas dan XI IPS ada
empat kelas dengan jumlah siswa ada 228 siswa, dan kelas XII terdiri
dari tujuh kelas yaitu kelas XII IPA ada tiga kelas dan XII IPS ada empat
kelas dengan jumlah siswa sebanyak 216 siswa.
SMA Negeri 1 Sampang sudah banyak memperoleh berbagai
prestasi dalam bidang akademis maupun non akademis seperti dari olah
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raga, seni serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak didirikannya SMA
Negeri 1 Sampang sampai dengan tahun 2010 ini telah meluluskan lebih
dari 2200 siswa. Dari data yang dicatat terjadi peningkatan jumlah siswa
yang masuk tiap tahunnya, hal ini menunjukan bahwa SMA Negeri 1
Sampang sudah semakin diterima oleh masyarakat sebagai salah satu
pilihan lembaga pendidikan setingkat SMA/SMK.
Tabel 7. Daftar ruang bangunan
No.

Jenis Ruang

Jumlah

Luas

Kondisi

(m2)
1

Ruang Teori/kelas

21

128

Baik

2

Laboratorium IPA

1

63

Baik

3

Laboratorium Komputer

1

64

Baik

4

Ruang Perpustakaan

1

64

Baik

5

Ruang Ketrampilan

1

56

Baik

6

Ruang Serbaguna

1

125

Baik

7

Ruang UKS

1

21

Baik

8

Koperasi/took

1

15

Baik

9

Ruang BK

1

35

Baik

10

Ruang KEPSEK

1

24

Baik

11

Ruang TU

1

99

Baik

12

Ruang OSIS

1

6

Baik

13

Kamar Mandi Guru

2

2@4

Baik
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14

Kamar Mandi Siswa

14

1 @ 14

Baik

15

Gudang

1

12

Baik

16

Masjid

1

168

Baik

17

Rumah Penjaga Sekolah

1

9

Baik

18

Ruang Multimedia

1

54

Baik

19

Ruang Guru

1

79

Baik

20

Studio Musik

1

64

Baik

21

Kantin Sekolah

5

4 @ 12

Baik

22

Ruang Pramuka

1

20

Baik

Sumber : SMA N 1 Sampang tahun 2010/2011
Selain mempunyai fasilitas ruangan-ruangan di atas, SMA Negeri
1 Sampang Kabupaten Cilacap juga memiliki lapangan Olah Raga seluas
616 m2, taman seluas 1875 m2.
Jenis bangunan yang dimiliki SMA Negeri 1 Sampang Kabupaten
Cilacap adalah bangunan permanen. Kondisi lingkungan sekolah pada
umumnya cukup baik dan bersih. Sekolah ini memilki tingkat kebersihan
yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari keadaan lingkungan sekitar yang
bersih. SMA Negeri 1 Sampang Kabupaten Cilacap cukup dekat dengan
jalan raya, akan tetapi jarak antara ruang kelas dengan jalan raya cukup
jauh sehingga tingkat kebisingannya masih dapat diatasi sehingga tidak
mengganggu kegiatan pembelajaran.
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B. Pelaksanaan Penelitian
Pada pelaksanaan dikelas pada umumnya sama yaitu pelaksanaan
proses pembelajaran dan tes. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar
pada waktu pelaksanaannya yaitu pada kelas proses pembelajaran
berlangsung

dengan

menggunakan

metode

Tipe

kooperatif

group

investigation (GI). Pada waktu pelaksanaan proses pembelajaran ini, peneliti
berperan sebagai pengajar.
1. Proses Pembelajaran Konvensional
Proses pembelajaran pada kelas XE pada awalnya dilakukan dengan
model konvensional (ceramah). Pada awal pertemuan guru memulai
dengan apersepsi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal siswa
tentang materi sosiologi tentang Sosialisasi dengan media buku pegangan
atau dengan menggunakan media LKS. Selanjutnya guru memberikan
penjelasan secara lisan dengan memanfaatkan papan tulis kelas dan
sesekali diselingi tanya jawab.

Gambar 01. Proses pembelajaran konvensional
(Foto: Arum, Januari 2011 )
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Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran konvensional pada
materi sosiologi tentang sosialisasi disampaikan tahap terakhir yang harus
dilaksanakan adalah mengadakan post test untuk mengetahui hasil belajar
siswa setelah mengalami pembelajaran tanpa menggunakan metode Tipe
kooperatif Group investigation (GI). Dari pelaksanaan pre test pada kelas
diperoleh nilai rata-rata sebesar 64,03. Dengan nilai tertinggi sebesar 80
dan nilai terendah sebesar 40.

Gambar 02. Uji Coba Materi dengan Metode Konvensional
(Foto: Arum, Januari 2011 )

2. Proses Pembelajaran dengan Group Investigation
Proses pembelajaran pada kelas XE Materi yang diberikan adalah
sosiologi materi pokok sosialisasi. Dalam proses pembelajaran langkah
yang dilakukan guru adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan
siswa tentang materi sosiologi materi, mempersiapkan perangkat
pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada
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awal pembelajaran guru memberikan apersepsi (awalan pokok sosialisasi,
kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan metode group investigation.

Gambar 03. Pembelajaran dengan Metode Group Investigation
(Foto: Arum, Januari 2011 )
Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa kelihatan lebih antusias
dalam menerima pelajaran, sehingga guru lebih semangat dalam
menyampaikan materi yang akan diajarkan yaitu pada sosiologi materi
pokok sosialisasi. Kemudian guru membentuk kelompok yang terdiri dari
4-5 siswa untuk mendiskusikan materi yang yang diberikan oleh guru.
Pada saat pembagian kelompok dilakukan secara adil yaitu tiap anak akan
dibagikan kelompok yang dipilih oleh guru. Dari tiap kelompok
memberikan perwalian untuk mengambil nomer undian yang didalamnya
terdapat materi yang berbeda tiap kelompoknya. Tiap kelompok, siswa
akan mencari bahan pendukungnya secara bersama dengan sumber dari
internet dan buku pendukung pelajaran. Setelah selesai melakukan
investigation pada tugas kelompoknya, guru mempersilahkan siswa untuk
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mempresentasikan hasil dari tugas masing-masing kelompok yang diikuti
dengan tanya jawab. Pada akhir pengajaran guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya atau menanggapi materi yang kurang
dipahami. saat guru memberikan kesempatan untuk bertanya, banyak
siswa yang mengajukan pertanyaan tentang materi yang ada dalam
pembelajaran tersebut.

Gambar 04. Keaktifan Siswa dalam Kelompok GI
(Foto: Arum, Januari 2011 )
Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan metode
Tipe kooperatif group investigation (GI) pada materi pokok sosialisasi
tahap terakhir yang harus dilaksanakan adalah mengadakan post test untuk
mengetahui hasil belajar siswa setelah mengalami pembelajaran dengan
menggunakan metode Tipe kooperatif group investigation (GI). Dari
pelaksanaan post test diperoleh rata-rata 81,67. Dengan nilai tertinggi
sebesar 95 dan nilai terendah sebesar 70.
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C.

Gambar 05. Presentasi Hasil Kelompok Belajar GI
(Foto: Arum, Januari 2011 )
Deskripstif Hasil Penelitian

a).

Deskriptif Data Penelitian.
Hasil deskriptif persentasi data penelitain dapat dilihat pada table dibawah

ini. Tabel selengkapnya pada Lampiran 1 hal 82.
Tabel: 8. Deskripsi data penelitian pretest dan postte.
Sumber Variansi

Data pretest

Data posttest

Rata-rata

64.03

81.67

Varians

74.03

65.71

Standar Deviasi

8.60

8.11

Nilai maksimum

80

95

Nilai minimum

40.00

70.00

Sumber: Hasil penelitian tahun 2011.
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Dari tabel diatas diperoleh keterangan bahwa untuk pembelajaran
sebelum menggunakan group investigation nilai rata-rata pretest adalah 64.03
varians 74,03, standart deviasi 8,60, nilai maksimum 80 dan nilai minimum 40.
Setelah diterapkan metode group investigation pada kelas XE diperoleh nilai rata
– rata nya menjadi 81,67 varian 65,71, standart deviasi 8,11, nilai maksimum
95,00 dan nilai miimum 70. Dengan demikian terjadi peningkatan hasil belajar
pada kelas XE sebesar 17,64.
Sumber: Hasil penelitian tahun 2011.

b).

Uji Normalitas Data sampel.
Uji normalitas data dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui

apakah beberapa sampel yang telah diambil dalam penelitian ini berasal dari
sampel yang sama (sampel data berdistribusi normal) atau tidak. Uji normalitas
dalam penelitian ini statistic chisquare.
Ringkasan uji normalitas adalah sebagai berikut.
Tabel 9. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data
Data

Xhitung

Xtabel

Keterangan

Pretest

5,19

11,07

Normal

Posttes

2,36

11,07

Normal
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Analisis data hasil Output :
a.

Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut :
H0 : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
b.

Kriteria penerimaan H0

H0 diterima jika nilai Xhitung > Xtabel

Berdasarkan pada tabel 4 bahwa seluruh hasil perhitungan baik sebelum
dan sesudah menggunakan metode group inestigation nilai Xhitung > Xtabel hal ini
menunjukan bahwa data pretest dan data post test berdistribusi normal. Dengan
demikian Dapat disimpulkan bahwa beberapa sampel yang telah diambil dalam
penelitian ini berasal dari populasi yang sama (populasi data berdistribusi normal).
Dengan demikian uji parametrik dapat dilanjutkan.

c).

Uji hipotesis.
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji perbedaan

rata-rata dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui ada tidaknya
perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan setelah diberikan
pembelajaran group investigation. Dalam penelitian ini pengujian perbedaan ratarata dilakukan menggunakan uji beda t-test. Hasil uji perbedaan rata-rata
terangkum dalam tabel 9 sedangkan selengkapnya pada lampiran 5 hal 87.
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Tabel 10. Uji perbedaan rata–rata data prê test dan post tes.
Data

Rata-rata

Pretest

64

Posttest

T hitung

Ttabel

8,833

2,028

Kriteria
Nilai rata-rata

81,7

berbeda

Sumber: Hasil penelitian 2011
Analisis data hasil Output :
Uji perbedaan rata – rata antara data pretest dan data posstest menggunakan
hipotesis sebagai berikut :
H0 : tidak terdapat perbedaan yang positif signifikan terhadap pencapaian hasil
belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi antara penerapan model
pembalajaran kooperatif group investigation dengan model pembelajaran
konvensional di SMA Negeri 1 Sampang
Ha : terdapat perbedaan yang positif signifikan terhadap pencapaian hasil
belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi antara penerapan model
pembalajaran kooperatif group investigation dengan model pembelajaran
konvensional di SMA Negeri 1 Sampang
Kriteria penerimaan H0
Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau ( ) = 0,05. Derajat kebebasan
(df) = n-1 = 20-1 = 19, diperoleh ttabel= 2,028
Ho diterima apabila (– ttabel ≤ thitung ≤ ttabel )atau sig ≥ 5%
Ho ditolak apabila (thitung < – ttabel atau thitung > ttabel) dan sig < 5%.
Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai Thitung= 8,833 > 2,028.
jadi H diterima Jadi Terdapat perbedaaan hasil belajar siswa sebelum diberikan
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pembelajaran metode group investigation dengan hasil belajar siswa setelah
diberikan metode pembelajaran group investigation dimana hasil belajar siswa
setelah diberikan pembelajaran menggunakan group inestigation lebih baik
dibandingkan dengan hasil belajar siswa sebelum menggunakan pembelajaran
group investigation

d).

Uji Angket
Uji angket dilakukan untuk mengetahui hasil yang didapat setelah

penerapan pembelajaran dengan menggunakan motode kooperatif group
investigation. Dimana siswa akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan
dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi dan lebih variatif.
Variabel tanggapan siswa dikelompokkan menjadi empat indikator dalam uji
angket ini, yaitu memotivasi siswa dalam belajar sosiologi, kualitas metode group
investigation dalam pembelajaran sosiologi, metode pembelajaran group
investigation dengan materi sosiologi, dan pengalaman belajar yang diperoleh
siswa dalam proses belajar mengajar.
Pada variabel deskriptif tanggapan siswa, penilaian dilakukan dengan 4
indikator, diantaranya adalah memotivasi siswa dalam belajar sosiologi, kualitas
metode GI dalam pembelajaran sosiologi, metode pembelajaran GI dengan materi,
dan pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam proses belajar mengajar.
Berikut adalah tabel deskriptif tanggapan siswa.
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Tabel 11. Distribusi variabel tanggapan siswa
Rata-rata
Interval Persen

Kriteria

Frekuensi

Persentasi
klasikal

81,26% - 100%

Sangat Baik

0

0%

62,51% - 81,25%

Baik

32

89%
71.15%

43,76% - 62,50%

kurang baik

4

11%

25% - 43,75%

tidak baik

0

0%

36

100%

Jumlah

Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 36 siswa diperoleh
keterangan tentang tanggapan siswa sebagai berikut. 0 siswa (0%) berpendapat
bahwa tingkat tanggapan siswa termasuk dalam kriteria sangat baik. 32 siswa
(89%) berpendapat bahwa tingkat tanggapan siswa termasuk dalam kriteria baik. 4
siswa (11%) berpendapat bahwa tingkat tanggapan siswa termasuk dalam kriteria
kurang baik. 0 siswa (0%) berpendapat bahwa tingkat tanggapan siswa termasuk
dalam kriteria tidak baik. Secara klasikal persentasi tingkat tanggapan siswa
sebesar 71,15% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut
disajikan diagram batang tentang tanggapan siswa.
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diagram 1
diagram batang deskriptif persentasi tentang tanggapan siswa tentang metode
pembelajaran group investigation

tanggapan siswa
89%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

11%
0%

0%

Sangat Baik

Baik

kurang baik

tidak baik

Untuk lebih detailnya mengenai variabel tanggapan siswa dapat dilihat
dari deskripsi tiap-tiap indikator tanggapan siswa berikut ini:
1.

Memotivasi siswa dalam belajar sosiologi
Gambaran tentang memotivasi siswa dalam belajar sosiologi berdasarkan

hasil observasi sebagai berikut:
Tabel 12. Distribusi memotivasi siswa dalam belajar sosiologi
Interval Persen

Kriteria

81,26% - 100%
Sangat Baik
62,51% - 81,25%
Baik
43,76% - 62,50%
kurang baik
25% - 43,75%
tidak baik
Jumlah

Frekuensi

Persentasi

9
22
5
0
36

25%
61%
14%
0%
100%

Rata-rata
klasikal

74.11%

Baik
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 36 siswa diperoleh
keterangan tentang memotivasi siswa dalam belajar sosiologi sebagai berikut. 9
siswa (25%) berpendapat bahwa tingkat memotivasi siswa dalam belajar sosiologi
termasuk dalam kriteria sangat baik. 22 siswa (61%) berpendapat bahwa tingkat
memotivasi siswa dalam belajar sosiologi termasuk dalam kriteria baik. 5 siswa
(14%) berpendapat bahwa tingkat memotivasi siswa dalam belajar sosiologi
termasuk dalam kriteria kurang baik. 0 siswa (0%) berpendapat bahwa tingkat
memotivasi siswa dalam belajar sosiologi termasuk dalam kriteria tidak baik.
Secara klasikal persentasi tingkat memotivasi siswa dalam belajar sosiologi
sebesar 74,11% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut
disajikan diagram batang tentang memotivasi siswa dalam belajar sosiologi.
diagram 2
Diagram batang deskriptif persentasi tentang memotivasi siswa
dalam belajar sosiologi

Memotivasi siswa dalam belajar
sosiologi
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

61%

25%
14%
0%
Sangat Baik

Baik

kurang baik

tidak baik
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2.

Kualitas metode GI dalam pembelajaran sosiologi
Gambaran tentang kualitas metode GI dalam pembelajaran sosiologi

berdasarkan hasil observasi sebagai berikut:
Tabel 13. Distribusi kualitas metode GI dalam pembelajaran sosiologi
Interval Persen

Kriteria

81,26% - 100%
Sangat Baik
62,51% - 81,25%
Baik
43,76% - 62,50%
kurang baik
25% - 43,75%
tidak baik
Jumlah

Frekuensi

Persentasi

17
16
3
0
36

47%
44%
8%
0%
100%

Rata-rata
klasikal

78.94%

Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 36 siswa diperoleh
keterangan tentang memotivasi siswa dalam belajar sosiologi sebagai berikut. 17
siswa (47%) berpendapat bahwa tingkat memotivasi siswa dalam belajar sosiologi
termasuk dalam kriteria sangat baik. 16 siswa (44%) berpendapat bahwa tingkat
memotivasi siswa dalam belajar sosiologi termasuk dalam kriteria baik. 3 siswa
(8%) berpendapat bahwa tingkat memotivasi siswa dalam belajar sosiologi
termasuk dalam kriteria kurang baik. 0 siswa (0%) berpendapat bahwa tingkat
memotivasi siswa dalam belajar sosiologi termasuk dalam kriteria tidak baik.
Secara klasikal persentasi tingkat memotivasi siswa dalam belajar sosiologi
sebesar 78,94% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut
disajikan diagram batang tentang memotivasi siswa dalam belajar sosiologi.
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diagram 3
Diagram batang deskriptif persentasi tentang kualitas metode GI dalam
pembelajaran sosiologi

Kualitas metode GI dalam
pembelajaran sosiologi
47%
50%

44%

40%
30%
20%

8%

10%

0%

0%
Sangat Baik

3.

Baik

kurang baik

tidak baik

Metode pembelajaran GI dengan materi
Gambaran tentang metode pembelajaran GI dengan materi berdasarkan

hasil observasi sebagai berikut:
Tabel 14. Distribusi metode pembelajaran GI dengan materi
Interval Persen

Kriteria

81,26% - 100%
Sangat Baik
62,51% - 81,25%
Baik
43,76% - 62,50%
kurang baik
25% - 43,75%
tidak baik
Jumlah

Frekuensi

Persentasi

14
16
6
0
36

39%
44%
17%
0%
100%

Rata-rata
klasikal

76.16%

Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 36 siswa diperoleh
keterangan tentang metode pembelajaran GI dengan materi sebagai berikut. 14
siswa (39%) berpendapat bahwa tingkat metode pembelajaran GI dengan materi
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termasuk dalam kriteria sangat baik. 16 siswa (44%) berpendapat bahwa tingkat
metode pembelajaran GI dengan materi termasuk dalam kriteria baik. 6 siswa
(17%) berpendapat bahwa tingkat metode pembelajaran GI dengan materi
termasuk dalam kriteria kurang baik. 0 siswa (0%) berpendapat bahwa tingkat
metode pembelajaran GI dengan materi termasuk dalam kriteria tidak baik. Secara
klasikal persentasi tingkat metode pembelajaran GI dengan materi sebesar 76,16%
dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram
batang tentang metode pembelajaran GI dengan materi.
diagram 4
Diagram batang deskriptif persentasi
tentang metode pembelajaran GI dengan materi

Metode pembelajaran GI dengan
materi
44%

50%

39%

40%
30%
17%

20%
10%

0%

0%
Sangat Baik

4.

Baik

kurang baik

tidak baik

Pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam proses belajar
mengajar
Gambaran tentang pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam proses

belajar mengajar berdasarkan hasil observasi sebagai berikut:
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Tabel 15. Distribusi pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam proses
belajar mengajar
Interval Persen

Kriteria

Frekuensi

Persentasi

8
15
12
1
36

22%
42%
33%
3%
100%

81,26% - 100%
Sangat Baik
62,51% - 81,25%
Baik
43,76% - 62,50%
kurang baik
25% - 43,75%
tidak baik
Jumlah

Rata-rata
klasikal

68.06%

Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 36 siswa diperoleh
keterangan tentang pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam proses belajar
mengajar sebagai berikut. 8 siswa (22%) berpendapat bahwa tingkat pengalaman
belajar yang diperoleh siswa dalam proses belajar mengajar termasuk dalam
kriteria sangat baik. 15 siswa (42%) berpendapat bahwa tingkat pengalaman
belajar yang diperoleh siswa dalam proses belajar mengajar termasuk dalam
kriteria baik. 12 siswa (13%) berpendapat bahwa tingkat pengalaman belajar yang
diperoleh siswa dalam proses belajar mengajar termasuk dalam kriteria kurang
baik. 1 siswa (3%) berpendapat bahwa tingkat pengalaman belajar yang diperoleh
siswa dalam proses belajar mengajar termasuk dalam kriteria tidak baik. Secara
klasikal persentasi tingkat pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam proses
belajar mengajar sebesar 68,06% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk lebih
jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang pengalaman belajar yang
diperoleh siswa dalam proses belajar mengajar.
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diagram 5
Diagram batang deskriptif persentasi tentang pengalaman belajar yang diperoleh
siswa dalam proses belajar mengajar
Pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam proses
belajar mengajar
50%

42%
33%

40%
30%

22%

20%
3%

10%
0%
Sangat Baik

Baik

kurang baik

tidak baik

D. Pembahasan
Belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan aktivitas jiwa dan raga
seseorang yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang
lebih baik. Hasil belajar merupakan hasil yang dapat dicapai dalam penguasaan
pengetahuan atau keterampilan setelah melakukan pembelajaran, biasanya
ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru.
Berdasarkan observasi awal, hasil belajar mata pelajaran sosiologi siswa
kelas X semester II SMA Negeri 1 Sampang Kabupaten Cilacap belum optimal.
Hal ini dilihat dari nilai pada rata-rata hasil belajar pretest yang hanya mencapai
64. Hasil uji t menunjukkan bahwa dipeorleh hasil bahwa penggunaan metode
pembelajaran kooperatif Group Investigation lebih efektif dibandingkan dengan
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ceramah. Pencapaian yang tidak optimal itu sebagian besar disebabkan karena
pembelajaran masih belum bervariasi dan monoton, artinya masih banyak
menggunakan metode konvensional dimana guru menjelaskan materi dan siswa
hanya mendengarkan. Kegiatan pembelajaran hanya terpusat pada guru dan
komunikasi yang terjadi hanya satu arah yaitu dari guru ke siswa. Pembelajaran
yang monoton juga berdampak pada kejenuhan siswa dalam kegiatan
pembelajaran yang membuat siswa menjadi malas untuk beraktivitas dalam
belajar, sehingga mengakibatkan hasil belajar kognitif siswa menjadi rendah.
Dalam proses belajar mengajar penggunaan model pembelajaran yang tepat
akan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang optimal. Sebaliknya, penggunaan
metode pembelajaran yang tidak tepat akan mempengaruhi prestasi belajar siswa
yang akan dicapai. Model pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) Tipe
Group Investigation (GI) berbeda dengan pembelajaran pada umumnya. Dalam
pembelajaran Group Investigation siswa diberi kebebasan untuk menyelidiki
suatu materi pelajaran dan memperoleh informasi dengan bantuan multi media
dan buku-buku referensi. Selain itu para siswa saling bekerja sama dalam satu
kelompok dan berdiskusi untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
Penggunakan metode pembelajaran kooperatif Group Investigation dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi, menjadi
alternative proses belajar mengajar yang menyenangkan dan siswa dapat lebih
aktif, karena metode Group Investigation di setiap siswa mendapatkan perannya,
tanggung jawab masing-masing dan memerlukan kerja sama yang baik di
kelompoknya agar tugas mereka diselesaikan dengan baik. Group Investigationn
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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.
Proses pembelajaran dengan melibatkan siswa, akan menjadikan siswa akrif
dalam belajar. Kegiatan pembelajaran dengan melibatkan siswa seperti halnya
dengan memberikan tugas secara kelompok kepada siswa. Karena aktivitas belajar
siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran akan menumbuhkan motivasi belajar dan pada akhirnya akan
berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Aktivitas dan keterlibatan siswa
dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor pendukung
keberhasilan belajar siswa. Sebagaimana pendapat Dalyono (2005) bahwa belajar
adalah proses yang aktif sehingga apabila siswa tidak terlibat dalam berbagai
aktivitas belajar sebagai respon siswa terhadap stimulus guru, tidak mungkin
siswa dapat mencapai hasil belajar yang dikehendaki. Dengan adanya pemberian
tugas baik secara individu maupun secara kelompok, siswa akan berusaha untuk
memecahkan permasalahan tersebut secara bersama-sama sehingga hasil yang
diperolehpun akan lebih baik dibandingkan dengan pemecahan masalah secara
sendiri. Dalam proses belajar ini, siswa akan menemui hal-hal baru yang belum
disampaikan oleh guru, sehingga siswa akan aktif untuk belajar dan mencari
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sendiri

penyelesaiannya.

Jika

tidak

menemukan

jalan

keluar

dalam

menyelesaikan soal-soal yang diterimanya, siswa diharapkan akan mengingat
atau mencatatnya untuk ditanyakan kepada guru. Dengan demikian siswa akan
siap menerima materi yang disampaikan guru sehingga diharapkan dengan mudah
memahami materi dan menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya.
Sebelum diberi perlakuan, kedua kelompok memiliki rata-rata nilai tes awal
(pre-test). Nilai rata-rata untuk kelompok pre test dan kelompok post tes
diperlihatkan pada tabel 8. Setelah diberi perlakuan dengan model pembelajaran
yang berbeda, hasil nilai rata-rata tesnya mengalami peningkatan. Kelompok post
mengalami peningkatan sebesar 17, 64. Penggunakan metode pembelajaran
kooperatif Group Investigation dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada
mata pelajaran sosiologi, sehingga dapat menjadi alternative proses belajar
mengajar yang menyenangkan dan siswa dapat lebih aktif, karena metode Group
Investigation di setiap siswa mendapatkan perannya, tanggung jawab masingmasing dan memerlukan kerja sama yang baik di kelompoknya agar tugas mereka
diselesaikan dengan baik.

E.

Hasil Belajar
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui pencapaian

hasil belajar kognitif, Rekapitulasi hasil belajar yang ditunjukkan pada hasil
penelitian dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pret test kelas eksperimen sebesar
64 setelah dilaksanakan pembelajaran dengan model Group Investigation nilai
rata-rata post test meningkat menjadi 81,7. Pelaksanaan pembelajaran
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menggunakan model Group Investigation terdiri dari berbagai tahap, yaitu tahap
pengelompokkan, perencanaan, penyelidikan, pengorganisasian, presentasi,
evaluasi. Pada tahap pengelompokan, siswa dibagi dalam kelompok yang
heterogen. Tahap perencanaan, siswa memilih topik dan merencanakan apa yang
akan dilakukan dengan bantuan LKS yang diberikan oleh guru. Tahap
penyelidikan, siswa mencari sendiri materi dan informasi yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan LKS. Siswa melakukan percobaan dengan materi yang telah
dipersiapkan oleh guru untuk menyelesaikan LKS. Tahap pengorganisasian,
dengan bantuan dari guru siswa menyiapkan laporan untuk dipresentasikan di
depan kelas. Tahap presentasi, secara kelompok bergantian mempresentasikan
hasil penyelidikan dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Tahap yang
terakhir adalah evaluasi, siswa dan guru mengevaluasi hasil pembelajaran yang
telah dilakukan dan membuat kesimpulan akhir dari topik yang telah dipelajari.
Tahap-tahap pembelajaran dengan Group Investigation tersebut yang
menjadikan proses belajar menjadi aktif dan optimal. Pada saat tahap penyelidikan
(investigation) siswa sangat tertarik menggunakan alat-alat percobaan. Dengan
melakukan percobaan dan bekerja sama dengan teman sekelompok, siswa menjadi
aktif dalam belajar. Siswa memperoleh informasi dan pengetahuan dengan
mengkonstruksi sendiri data-data yang diperoleh dari percobaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami
peningkatan setelah dilakukan pembelajaran dengan model Group Investigation.
Pembelajaran pada kelas Group Investigation memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mengalami sendiri aktivitas dan pengamalan belajar. Selain itu, dalam
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pembelajaran Group Investigation siswa berlaku layaknya seorang guru. Mereka
memilih topik yang ingin mereka pahami, melakukan penyelidikan, memperoleh
kesimpulan dari penyelidikan. Hal ini lah yang menyebabkan peningkatan hasil
belajar siswa.
Pada pelaksanaan penelitian terdapat beberapa kekurangan antara lain ada
beberapa siswa yang masih perlu beradaptasi dengan model pembelajaran Group
Investigation. beberapa siswa kebingungan dalam merespon sistem pembelajaran
group investigation, hal ini disebabkan siswa sudah terbiasa dimanjakan dalam
proses pembelajaran. Karena kelompok bersifat heterogen yaitu

kelompok

tersebut terdiri dari siswa yang tingkat kemampuan akademiknya tinggi dan
tingkat kemampuan akademiknya rendah maka kekurangan tersebut dapat teratasi,
Jadi siswa yang belum jelas tentang pembelajaran Group Investigation dapat
dibantu atau dijelaskan teman sekelompok yang sudah jelas.
Pelaksanaan pembelajaran kelas menggunakan metode diskusi kelompok.
Dalam pembelajaran diskusi kelompok juga terdiri dari beberapa tahapan antara
lain tahap pengelompokan, tahap diskusi, tahap presentasi, dan tahap evaluasi.
Tahap pengelompokan, siswa dibagi dalam kelompok kecil dan dikondisikan
dalam tempat duduknya masing-masing. Pembagian kelompok dilakukan guru
secara acak. Tahap diskusi, siswa dibagikan materi untuk didiskusikan dengan
teman sekelompoknya dan menjawab pertanyaan di lembar kerja siswa dengan
bantuan buku-buku referensi yang telah dipersiapkan oleh guru. Tahap presentasi,
siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Tahap yang terakhir
guru dan siswa mengevaluasi hasil pembelajaran dan membuat kesimpulan topik
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yang telah dipelajari. Tetapi dalam jalannya pembelajaran atau jalannya diskusi
diatur oleh guru supaya diskusi kelompok menjadi lebih teratur dan diarahkan ke
hasil yang ingin dicapai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa juga mengalami
peningkatan setelah pembelajaran dengan model diskusi kelompok. Pembelajaran
menggunakan

motode

diskusi

kelompok

bekerjasama,

bertukar

pikiran,

bertukar

memungkinkan
pendapat

untuk

siswa

saling

menyelesaikan

permasalahan di lembar kerja siswa. Dengan pembicaran yang bersifat edukatif
dan terarah maka dengan diskusi kelompok dikelas akhirnya dapat mencapai hasil
yang optimal. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran diskusi kelompok
mampu meningkatkan hasil belajar kognitif siswa.

Pada pelaksanaan penelitian terdapat beberapa kekurangan antara lain pada
pembelajaran diskusi kelompok ada kelompok yang kurang berperan aktif dalam
kegiatan belajar disebabkan kelompok tersebut terdiri dari siswa yang kemampuan
akademiknya rendah. Jadi guru berkeliling kelompok untuk membantu kelompok
tersebut supaya diskusinya menjadi lebih aktif.
Model pembelajaran Group Investigation dalam penelitian ini berakar dari
kontruktivisme.

Dalam

pembelajaran

menggunakan

group

investigation

khususnya pada tahap penyelidikan, siswa menjadi lebih aktif untuk menemukan
sendiri informasi yang ingin mereka dapatkan. Guru berperan sebagai informator
dan fasilitator. Siswa cenderung lebih mengingat hal atau informasi yang mereka
temukan sendiri, sehingga pencapaian hasil belajar kognitif siswa meningkat.
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Analisis tahap akhir bertujuan untuk menjawab hipotesis yang telah
dikemukakan. Data yang digunakan adalah nilai pretest dan postest. Uji
normalitas dengan menggunakan chi-kuadrat didapatkan bahwa nilai pretest dan
postest terdistribusi normal. Analisis yang terakhir adalah uji-t (uji perbedaan dua
rata-rata) yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pencapaian hasil belajar
data pretest dan data posttest. Hasil pengujian hipotesis didapatkan thitung = 8,81
dan ttabel = 2,028 dengan taraf signifikansi (α) = 5%. Karena thitung > ttable

(1-1/2α)

maka Ha diterima. Dengan kata lain terdapat perbedaan nilai rata-rata pencapaian
hasil belajar pre test dan post test, dengan kata lain model pembelajaran group
investigation dapat meningkatkan hasil blelajar mata pelajaran sosiologi, pada
siswa kelas X semester II SMA Negeri 1 sampang Kabupaten Cilacap.

F.

Tanggapan siswa tentang model pembelajaran group investigation.
Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh keterangan bahwa tanggapan

siswa tentang model pembelajaran group investigation termasuk dalam kategori
baik, hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya model pembelajaran ini dapat
diterima oleh siswa, siswa menyukai model pembelajaran ini, kondisi ini tentunya
dapat dijadikan sebagai modal awal yang baik dalam rangka meningkatkan hasil
belajar siswa. Pembelajaran yang dijalani dengan rasa senang dan penuh
semangat, jelas lebih efektif dan efisien. Dari beberapa indikator mengenai
tanggapan siswa tentang pembelajaran group investigation, indikator kemampuan
guru dalam melaksanakan pembelajaran group investigation menempati urutan
terendah, hal ini mengidentifikasikan bahwa masih diperlukan penyuluhan dan

75

pelatihan tentang bagaimana cara melakukan pembelajaran menggunakan group
investigation yang efektif dan efisien. Pada dasarnya kunci pokok dalam
melakakan pembelajaran menggunakan metode group investigation adalah saat
pembagian kelompok, kolompok yang terbentuk harus benar-benar heterogen hal
ini bertujuan agar siswa yang memiliki kemampuan tinggi dapat mengajari siswa
yang berkemampuan lebih rendah. Seorang guru harus mampu mengkondisikan
kelompok dan memberi tahu pada siswa yang dinilai berkemampuan tinggi
bagaimana cara mengajari teman- temannya. Pembelajaran Group investigation
yang berjalan dengan baik diyakini mampu memberikan efek positif pada hasil
belajar siswa, hal inilah yang diidam - idamkan oleh setiap siswa, memperoleh
hasil belajar yang baik, yang mampu mendidik dan mencerdaskan mereka. Dalam
tanggapan siswa tentang pembelajaran dengan group investigation dibagi menjadi
indikator-indikator, yaitu :
a.

Memotivasi siswa dalam belajar sosiologi
Secara klasikal persentasi tingkat memotivasi siswa dalam belajar sosiologi
sebesar 74,11% dan termasuk dalam kriteria baik. Dalam indikator
memotivasi siswa terdapat dalam soal nomer 1 sampai nomer 14.

b.

Kualitas metode group investigation dalam pembelajaran sosiologi
Secara klasikal persentasi tingkat kualitas metode group investigation dalam
pembelajaran sosiologi sebesar 78,94 % dan termasuk dalam kriteria baik.
Dalam indikator kualitas metode group investigation dalam pembelajaran
sosiologi terdapat dalam soal nomer 15 sampe nomer 17.
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c.

Metode pembelajaran group investigation dengan materi
Secara klasikal persentasi metode pembelajaran group investigation dengan
materi sebesar 76,16% dan termasuk dalam kriteria baik. Dalam indikator
metode pembelajaran group investigation dengan materi terdapat dalam soal
nomer 18 sampe nomer 20.

d.

Pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam proses belajar mengajar
Secara klasikal persentasi pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam
proses belajar mengajar 68,06% dan termasuk dalam kriteria baik. Dalam
indikator metode pembelajaran group investigation dengan materi terdapat
dalam soal nomer 21 sampe nomer 23.

BAB 5
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa

dengan menerapkan Model Cooperative Learning Tipe Group Investigation pada
pembelajaran sosiologi pokok bahasan sosialisasi. Terdapat perbedaan hasil
belajar siswa antara menggunakan model pembelajaran konvensional dan model
pembelajaran kooperatif group investigation. Hasil belajar dengan model
kooperatif group investigation dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X
yaitu dengan dibuktikan peningkatan rata-rata hasil belajar siswa mencapai
27,65% hasil belajar kognitif dikatakan telah tuntas (memenuhi indikator
keberhasilan) yang dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Dengan
demikina

dapat

dikatakan

pembelajaran

group

investigation

mampu

meningkatkan hasil belajar sosiologi pada siswa kelas x semester II SMA Negeri
1 Sampang Kabupaten Cilacap. Pembelajaran ini sangat cocok karena lebih
menarik dan inovatif dalam proses belajar mengajar siswa, sehingga dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Sampang.
Hasil belajar yang diukur meliputi ranah kognitif yang mencakup
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam
proses belajar mengajar dengan group investigation siswa kelas X.e semester II
SMA Negeri 1 Sampang Kabupaten Cilacap menjadi lebih aktif dan siswa lebih
mudah dalam mengingat dan memahami materi yang telah diajarkan. Sedangkan
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dalam penelitian ini ditemukan suatu hambatan-hambatan dalam penggunaan
metode pembelajaran kooperatif group investigation dalam materi sosiologi yaitu
dalam pembagian alokasi waktu, karena terdapat tahapan-tahapan yang
memerlukan waktu, tahapan itu yaitu mengidentifikasikam topik dan mengatur
sswa kedalam kelompok, merencanakan tugas yang akan dipelajari, melaksanakan
investigasi, menyiapkan laporan akhir, mempresentasikan laporan akhir, evaluasi.

B.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis akan

mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1.

Bagi guru dalam pelaksanaan model kooperatif group investigation harus
disesuaikan dengan materi juga memperhatikan alokasi waktu karena
pembelajaran kooperatif group investigation memiliki tahapan-tahapan
sehingga penerapan metode pembelajaran dapat meningkatkan hasil
belajar siswa. Guru harus mampu mengkondisikan siswa didalam
kelompoknya supaya jalannya pembelajaran menjadi tertib dan teratur.

2.

Bagi siswa dengan pembelajaran kooperatif group investigation agar siswa
dapat lebih bertanggung jawab dengan tugas dan mampu menempatkan
diri dalam kelompoknya.
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