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ABSTRAK 
 

Rochmaningtyas, Catur Putri. 2013. Penerapan Model Group Investigation 

dengan Media Video untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA 

pada Kelas VB SDN Tambakaji 04.Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Sutji Wardhayani, S.Pd.,M.Kes., 

Pembimbing II: Deasylina da Ary, S.Pd.,M.Sn. 

 

Latar belakang penelitian ini adalah kurang maksimalnya pembelajaran 

IPA pada kelas VB SDN Tambakaji 04.Hal ini dikarenakan guru kurang 

maksimal dalam menggunakan pembelajaran yang inovatif dan penggunaan 

media sehingga kurang dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran.Hasil belajar 

siswa pra siklus yaitu 54,54% yang nilainya diatas KKM atau tuntas. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian tindakan kelas 

melalui model Group Investigation dengan media video. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana penerapan 

model Group Investigation dengan media video dapat meningkatkan keterampilan 

guru?, 2) bagaimana penerapan model Group Investigation dengan media video 

dapat meningkatkan aktivitas siswa?, 3) bagaimana penerapan model Group 

Investigation dengan media video dapat meningkatkan hasil belajar siswa?.Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian tindakan kelas yang terdiri 

dari dua siklus.Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan.Subjek penelitian adalah 

guru dan siswa kelas VB SDN Tambakaji 04.Teknik pegumpulan data 

menggunakan tes dan nontes.Analisis data menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 20 dengan kategori cukup, meningkat pada siklus II meenjadi 

skor 38,5 dengan kategori baik, (2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh  skor 

rata-rata 18,89 dengan kategori cukup, meningkat pada siklus II pertemuan 2 

menjadi skor 22,86 dengan kategori baik, (3) persentase ketuntasan klasikal pada 

pra siklus yaitu 54,54% meningkat pada siklus I menjadi70,45% dan siklus II 

menjadi 84,09% 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model Group Investigation 

dengan media video dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

meliputiketerampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas VB SDN 

Tambakaji 04. Saran bagi guruseyogyanya memilih model inovatif serta media 

yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Kata kunci: Group Investigation, video, kualitas pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tun-

tutan perubahan zaman. Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

No 20 Tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk ber-

kembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan ber-

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab 

Pendidikan nasional yang wajib ditempuh yaitu pendidikan selama 9 ta-

hun, meliputi pendidikan sekolah dasar (SD) dan pendidikan sekolah menengah 

pertama (SMP). Pendidikan di SD juga memiliki fungsi untuk mengembangkan 

potensi peserta didik, salah satunya melalui pendidikan ilmu pengetahuan alam 

(IPA). Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 
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sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam me-

nerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekan-

kan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 

agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  

Pendidikan IPA di SD merupakan salah satu wahana dalam mencapai 

tujuan nasional, oleh sebab itu harus dilaksanakan secara maksimal. Pendidikan 

IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang alam atau yang mempelajari peristiwa-

peristiwa yang terjadi di alam (Bundu, 2006:9). Dalam SD pun IPA juga mem-

pelajari seluruh aktifitas yang ada di alam. Hal ini tercantum dalam standar isi 

bahwa ruang lingkup IPA di SD meliputi aspek-aspek berikut: 1) makhluk hidup 

dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan 

lingkungan, serta kesehatan, 2) benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi 

cair padat dan gas, 3) energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, 

magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana, 4) bumi dan alam semesta 

meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Dalam mem-

pelajari IPA, tidak hanya memberikan materi-materi yang termasuk di dalamnya 

melainkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbuat, berpikir, 

dan bertindak untuk mengetahui pengetahuan itu sendiri. Hal ini sama seperti 

yang dijelaskan oleh Rustaman (2011:1.5) bahwa IPA terdiri dari fakta, konsep, 

prinsip, hukum, dan teori yang dapat dicapai melalui penggunaan proses sains, 

yaitu melalui metode-metode sains atau metode-metode ilmiah (scientific 

methods), bekerja ilmiah (scientific inquiry). 
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IPA merupakan salah satu mata pelajaran utama di SD/MI. Dalam 

Standar Isi (2006) dijelaskan bahwa pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan 

secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan ber-

pikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek 

penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekan-

kan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Dalam implementasinya, pembelajaran IPA di SD masih belum berjalan 

secara maksimal. Hal ini dikuatkan oleh hasil survei TIMSS tahun 2011 

menunjukkan bahwa rata-rata skor prestasi sains adalah sebesar 406, yang 

mengalami penurunan dari tahun 2007. Dari hasil survei TIMSS, rata-rata skor 

prestasi sains siswa Indonesia di bawah skor rata-rata yaitu 500, dan hanya 

mencapai Low International Benchmark. Dengan capaian tersebut, skor rata-rata 

sains siswa Indonesia hanya mampu mengenali sejumlah fakta dasar tetapi belum 

mampu mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai topik sains, apalagi 

menerapkan konsep-konsep yang kom-pleks dan abstrak. Selain itu, berdasarkan 

data hasil PISA (Program for International Assessment of Student ) tahun 2009, peringkat 

Indonesia baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. Ada tiga 

aspek yang diteliti PISA, yakni kemampuan membaca, matematika, dan sains, 

berikut hasil survey PISA tahun 2009; Reading (57), Matematika (61) dan Sains 

(60). Dengan predikat ini bias mencerminkan bagaimana sistem pendidikan 

Indonesia yang sedang berjalan saat ini. Berdasar-kan data PISA tahun 2009 

tersebut, anak Indonesia masih rendah dalam kemampuan literasi sains 
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diantaranya mengidentifikasi masalah ilmiah, menggunakan fakta ilmiah, 

memahami sistem kehidupan dan memahami penggunaan peralatan sains 

Proses pembelajaran di SDN Tambakaji 04 juga masih kurang maksimal 

khususnya pada mata pelajaran IPA. Hal ini dikarenakan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa yang kurang, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa rendah. 

Guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan cenderung 

menggunakan metode ceramah sehingga kurang menarik minat siswa. Selama 

pembelajaran, guru juga kurang memaksimalkan penggunaan media sehingga 

kurang dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran. Selain itu aktivitas yang 

dilakukan siswa kurang, terlihat selama pembelajaran siswa terkesan pasif dan 

hanya mendengarkan penjelasan guru. Dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

guru, siswa belum melakukan perencanaan kegiatan, siswa hanya mencontek 

pekerjaan temannya tanpa memiliki tanggungjawab. Dalam menyusun laporan 

kegiatan kelompok, siswa hanya menulis sekedarnya saja tanpa melakukan 

penyelidikan dari berbagai sumber. Selain itu pada kerja kelompok, siswa kurang 

dapat bertukar pendapat dan kurang aktif dalam berkomunikasi dan berdiskusi. 

Keberanian siswa untuk bertanya masih kurang karena hanya sedikit siswa yang 

mengacungkan tangan untuk bertanya. 

Data tersebut juga diperoleh dari data hasil observasi pada saat proses 

pembelajaran IPA pada siswa kelas VB SDN Tambakaji 04, data hasil observasi 

menunjukkan hasil belajar siswa masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 70. Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 30 dan nilai 

tertinggi 97,5, dengan rata-rata kelas 62,17. Dari 44 siswa hanya 20 siswa yang 
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nilainya diatas KKM atau tuntas. Dengan kata lain 24 siswa atau 54,54% siswa 

nilainya kurang dari KKM atau tidak tuntas. 

Berdasarkan diskusi dengan kolaborator maka akan diterapkan alternatif 

tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA serta keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa, yaitu menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Group Investigation. Dalam model pembelajaran Group Investigation 

ini siswa terlibat dalam perencanaan baik topik yang dipelajari dan bagaimana 

jalannya penyelidikan mereka (Trianto, 2011:78). Selanjutnya, menurut Beti 

(2012) keunggulan model GI antara lain pembelajaran yang dilakukan membuat 

suasana saling bekerjasama, berinteraksi, berkomunikasi antar siswa dalam 

kelompok dan mengemukakan pendapatnya, serta memotivasi dan mendorong 

siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir 

pembelajaran. 

Dalam penerapannya, model pembelajaran Group Investigation akan 

dipadukan dengan media video untuk mengeksplorasi kemampuan berpikir siswa. 

Selain itu video juga akan menentukan apa saja topik-topik yang akan digunakan 

oleh kelompok untuk diselidiki. Video ini memiliki kelebihan antara lain untuk 

menggambarkan gerakan, keterkaitan, dan memberikan dampak terhadap topik 

yang dibahas (Prastowo, 2012:303). 

Penerapan model Group Investigation yang dilakukan Yogi 

Suciwardayani dan Budi Setiyono (2011) dengan judul “Penggunaan Model 

Group Investigation dengan Strategi Inquiri dalam Peningkatan Pembelajaran IPA 

Kelas V SD” mengalami peningkatan hasil belajar. Dibuktikan dengan nilai rata-
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rata hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 65,2, pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 72, nilai rata-rata kelas ini sudah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal, meskipun demikian peneliti melanjutkan siklus selanjutnya 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, pada siklus III nilai rata-rata kelas 

meningkat menjadi 78,7. (http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/ 

article/download/389/193) diakses pada tanggal 29 Juli 2013 pukul 9.40. 

Selain itu penelitian yang dilakukan Taufiq Hidayat Adiputra dari 

Universitas Negeri Semarang tahun 2012 dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS melalui model TPS (Think Pair Share) dengan Media Video 

pada Siswa Kelas VA SD Negeri Tambakaji 05 Semarang” dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Dari hasil penelitian di atas, pada siklus I, II, dan III 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar. Peningkatan keterampilan guru pada siklus I sebesar 23, siklus 2 sebesar 

28, siklus 3 sebesar 31. Skor rata-rata aktivitas siswa juga mengalami peningkatan 

pada siklus I sebesar 13,3, siklus II sebesar 17,1 dan siklus III sebesar 17,9. 

Presentase hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, dari data awal sebesar 

37,5%, siklus I sebesar 66,67%, siklus II sebesar 79,2%, siklus III sebesar 

91,67%. 

Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model Group 

Investigation dengan Media Video untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

IPA pada Kelas VB SDN Tambakaji 04. 

 

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/%20article/download/389/193
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/%20article/download/389/193
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1.2. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada 

siswa kelas VB SDN Tambakaji 04? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Bagaimana penerapan model Group Investigation dengan media video dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar siswa kelas VB SDN 

Tambakaji 04 pada mata pelajaran IPA? 

2) Bagaimana penerapan model Group Investigation dengan media video dapat 

meningkatkan aktivitas siswa siswa kelas VB SDN Tambakaji 04 pada mata 

pelajaran IPA? 

3) Bagaimana penerapan model Group Investigation dengan media video dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB SDN Tambakaji 04 pada mata 

pelajaran IPA? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah yang terjadi, peneliti melaksanakan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran Group 

Investigation dengan video pembelajaran. Penelitian ini dapat dilakukan di SDN 

Tambakaji 04. Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran Group 

Investigation menurut Slavin (2011) yang sudah digabungkan dengan video 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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1) Tahap 1 Mengidentifikasikan topik dan mengatur siswa ke dalam 

kelompok 

a. Siswa memperhatikan video yang diputarkan oleh guru untuk menggali 

pengetahuan siswa. 

b. Siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik, dan 

mengkategorikan saran-saran. 

c. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok secara heterogen. 

d. Siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik yang 

telah mereka pilih. 

e. Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa dan harus 

bersifat heterogen 

f. Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi 

pengaturan 

2) Tahap 2 Merencanakan tugas yang akan dipelajari 

a. Siswa merencanakan bersama mengenai apa yang akan mereka pelajari 

3) Tahap 3 Melaksanakan investigasi 

a. Siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat 

kesimpulan. 

b. Siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis semua 

gagasan. 

4) Tahap 4 Menyiapkan laporan akhir 

a. Kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana 

membuat presentasi mereka 
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5) Tahap 5 Mempresentasikan laporan akhir 

a. Presentasi dibuat untuk seluruh kelas dengan salah satu anggota kelompok 

untuk maju. 

6) Tahap 6 Evaluasi 

a. Siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut. 

b. Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah: 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengajar kelas VB 

SDN Tambakaji 04 menggunakan model Group Investigation dengan media  

video. 

2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas VB SDN Tambakaji 04 

menggunakan model Group Investigation dengan media video. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB SDN Tambakaji 04 menggunakan 

model Group Investigation dengan media video. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berarti 

bagi perorangan/institusi sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengem- 
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bangan ilmu pengetahuan yaitu berupa penerapan model pembelajaran Group 

Investigation dalam mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

Dengan menerapkan model pembelajaran Group Investigation, menumbuhkan 

motivasi dan kreativitas guru mengenai berbagai model pembelajaran yang 

inovatif sehingga dapat digunakan dalam merencanakan dan mengelola 

pembelajaran, selain itu guru dapat memperoleh tambahan pengetahuan 

mengenai model-model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa serta menciptakan pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan. 

2) Bagi Siswa 

Dengan penerapan model pembelajaran Group Investigation siswa 

mendapatkan pembelajaran yang bervariasi dan terlibat langsung di dalam 

penyelidikan tersebut sehingga meningkatkan minat siswa serta keaktifan dan 

kreativitas siswa. Dengan meningkatnya minat siswa maka aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa pun akan meningkat pula. 

3) Bagi Sekolah 

Menambah pengetahuan bagi guru-guru SDN Tambakaji 04 tentang penerapan 

model pembelajaran Group Investigation sebagai salah satu pembelajaran 

inovatif yang akan digunakan selanjutnya untuk memperbaiki proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan kualitas 

sekolah.
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KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Hakikat IPA dan Pembelajaran IPA di SD 

2.1.1.1. Hakikat IPA 

Sains dan IPA dapat diartikan sama, menurut Samatowa (2011:3), Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa Inggris 

yaitu natural science. Natural artinya berhubungan dengan alam atau bersangkut 

paut dengan alam, science artinya ilmu pengetahuan. Jadi Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) atau science itu pengertiannya dapat disebut sebagai ilmu tentang alam. 

Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. 

IPA adalah suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui data 

yang dikumpulkan melalui observasi atau eksperimen yang dikontrol (Carin and 

Sund, dalam Bundu, 2006:4). 

Secara umum istilah sains memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan. Oleh 

karena itu sains didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis, sehingga secara umum istilah sains mencakup ilmu pengetahuan sosial 

dan ilmu pengetahuan alam. Secara khusus istilah sains dimaknai sebagai Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) atau Natural Science (Asy‟ari, 2006:7). 

IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam. Trianto (2012:136-

137) juga menjelaskan bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 
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berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperiman serta 

menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya.  

Merujuk pengertian-pengertian di atas, maka hakikat sains atau yang 

selanjutnya disebut sebagai Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menurut Iskandar 

(2001:4-15) adalah sebagai berikut: 

oleh Iskandar (2001: 2-15) bahwa IPA sebagai produk tidak dapat 

dipisahkan dari hakikatnya sebagai proses dan sikap ilmiah. 

1) IPA Sebagai Produk 

IPA disebut juga sebagai produk IPA. Bentuk IPA sebagai produk 

adalah fakta-fakta, konesp-konsep, dan teori-teori IPA. Jika ditelaah lebih 

lanjut maka fakta-fakta merupakan hasil dari kegiatan empiric dalam IPA 

sedangkan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan teori dalam IPA merupakan 

hasil dari kegiatan analitik. 

Fakta dalam IPA adalah pernyataan dan pernyataan tentang benda 

yang benar-benar ada, atau peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dan 

sudah dibuktikan secara obyektif. Konsep dalam IPA adalah suatu ide yang 

mempersatukan fakta-fakta IPA yang saling berhubungan. Prinsip dalam IPA 

adalah generalisasi tentang hubungan antara konsep-konsep IPA. Hukum 

dalam IPA adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima kebenarannya yang 

meskipun sifatnya tentative tetapi mempunyai daya uji yang kuat sehingga 

dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Teori dalam IPA adalah 

kerangka hubungan yang lebih luas antara fakta, konsep, prinsip, dan hukum, 
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sehingga merupakan model atau gambaran yang dibuat para ilmuwan untuk 

menjelaskan gejala alam.  

2) IPA Sebagai Proses 

IPA tidak hanya berupa kumpulan fakta-fakta dan kumpulan 

pengetahuan tentang benda-benda atau makhluk-makhluk, tetapi IPA juga 

merupakan cara kerja, cara berfikir dan cara memecahkan masalah. 

Memahami IPA lebih dari hanya mengetahui fakta-fakta dalam IPA tetapi 

juga memahami prosesnya yaitu mengetahui bagaimana pengumpulan fakta-

fakta dan memahami bagaimana menghubungkan fakta-fakta untuk 

menginterpretasikannya. 

Keterampilan proses IPA adalah keterampilan yang dilakukan 

diantaranya adalah: mengamati, mengukur, menarik kesimpulan, membuat 

definisi operasional, dan melakukan eksperiman. Keterampilan proses IPA 

juga disebut sebagai keterampilan belajar seumur hidup, sebab keterampilan-

keterampilan ini juga dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bidang 

studi yang lain. 

3) IPA Sebagai Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah adalah aspek tingkah laku yang tidak dapat diajarkan 

melalui satuan pembelajaran tertentu, tetapi merupakan tingkah laku 

(behavior) yang “ditangkap” melalui contoh-contoh positif yang harus terus 

didukung, dipupuk, dan dikembangkan sehingga dapat dimiliki oleh siswa. 

Salah satu tujuan pengembangan sikap ilmiah adalah menghindari munculnya 

sikap negative dalam diri siswa, sering siswa merasa dirinya gagal sebelum 
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melakukan suatu tugas dan oleh karenanya ia tidak berusaha dengan sungguh-

sungguh, yang pada akhirnya membawa dirinya pada kegagalan yang telah ia 

ramalkan. 

Sikap ilmiah yang relevan dengan pembelajaran IPA yang perlu 

dikmbangkan adalah: sikap tekun dan hati-hati, sikap ingin tahu, menghargai 

perbedaan pendapat, obyektif terhadap fakta dan data, berani dan bersedia 

berubah pendapat, dan bersikap kritis. Sikap tersebut berhubungan sangat erat 

satu sama lain sehingga dalam pengembangannya sering berjalan secara 

bersamaan. 

4) IPA sebagai teknologi 

IPA dan teknologi menuntun manusia menuju peradaban yang lebih 

maju dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan 

masyarakatnya. Pada era globalisasi sekarang ini, penguasaan sains dan 

teknologi merupakan indikator signifikan dalam percepatan pertumbuhan 

suatu bangsa. Maka belajar sains dan mengembangan ketrampilan sains dan 

teknologi pada saat ini adalah sangat penting dan menjadi keniscayaan. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa IPA 

merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari seluruh alam semesta. Dalam 

pembelajaran IPA diperlukan sikap-sikap yang ilmiah untuk mempelajarinya. 

Selain itu IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun dalam bentuk 

fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Untuk mempelajarinya diperlukan cara 

kerja yang disebut metoda ilmiah. Dengan metode ilmiah ini akan didapatkan 

suatu kesimpulan dalam suatu pernyataan. 
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2.1.1.2. Hakikat Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran merupakan salah satu tindakan edukatif yang dilakukan 

guru di kelas. Keberhasilan suatu pembelajaran tergantung bagaimana interaksi 

antara guru dan siswa. Interaksi guru dan siswa dapat berjalan baik bila guru 

kompeten dalam mengelola kelas. Menurut Asy'ari (2006:37), untuk pembelajaran 

IPA difokuskan dalam pembelajaran adalah adanya interaksi antara siswa dengan 

obyek atau alam secara langsung. Karena itu guru sebagai fasilitator perlu 

menciptakan kondisi dan menyediakan sarana agar siswa dapat mengamati dan 

memahami obyek IPA. 

Nur dan Wikandri (dalam Trianto, 2012:143) menyatakan, proses belajar 

mengajar IPA lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, hingga 

siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori, dan 

sikap ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap 

kualitas proses pendidikan maupun produk pendidikan. Selama ini proses 

pembelajaran IPA hanya menghafalkan fakta, prinsip, atau teori saja. Untuk sebab 

itu perlu dikembangkan suatu model pembelajaran IPA yang melibatkan siswa 

secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk menemukan atau menerapkan 

sendiri ide-idenya. 

Menurut Iskandar (2001:19) pelajaran IPA tidak hanya mengajarkan 

fakta-fakta seperti jenis-jenis hewan atau tumbuhan, hukum-hukum ini dan itu, 

tetapi juga mengajarkan metode-metode memcahkan masalah yang baik, meng-

anjurkan sikap yang baik, melatih kemampuan, mengambil kesimpulan yang 

dapat dipertanggungjawabkan, melatih bersifat obyektif dan tidak terburu-buru 
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mengambil kesimpulan, melatih bekerjasama sengan kelompok, melatih 

menghargai pendpaat orang lain. 

Dalam pembelajaran IPA di SD, peserta didik diharuskan dapat 

membangun kemampuannya dalam bekerja ilmiah dengan pengetahuannya sendiri 

dan difasilitasi oleh guru. Oleh sebab itu guru harus dapat membimbing siswa 

dalam mencapai tujuan belajarnya. IPA di SD bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dakam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk beperan serta dalam memelihara, menjaga, 

dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs (Standar Isi, 2006:148). 
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IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin 

tahu anak didik secara alamiah. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan 

kemampuan bertanya dan mencari jawaban berdasarkan bukti serta 

mengembangkan cara berpikir ilmiah. Fokus program pengajaran IPA di SD 

hendaknya ditujukan untuik memupuk minat dan pengembangan anak didik 

terhadap dunia mereka di mana mereka hidup (Samatowa, 2011:2). 

Dalam Standar Isi (2006) juga tertulis bahwa pembelajaran IPA 

sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 

pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar 

secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan 

sikap ilmiah. 

Menurut Cullingford (dalam Samatowa. 2011: 9), pembelajaran sains 

dengan hafalan dan pemahaman konsep, anak harus diberi kesempatan untuk 

mengembangkan sikap ingin tahu dan berbagai penjelasan logis. Hal ini akan 

mendorong anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Anak juga didorong 

untuk mengembangkan cara berpikir logis dan kemampuan untuk membangkitkan 

penjelasan ilmiah untuk alasan yang bersifat hakiki. 

Samatowa (2011:104) juga menjelaskan bahwa pembelajaran melalui 

discovery learning (penemuan) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Pembelajaran dengan cara hands-on dapat memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada siswa untuk mengembangkan konsep diri (self concept), sikap 
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ilmiah, percaya diri, dan sifat mandiri siswa. Pengalaman-pengalaman 

keberhasilan siswa dalam praktik IPA dapat menumbuhkan motivasi berprestasi 

lebih baik dan kemauan keras untuk belajar. 

Dengan memperhatikan karakteristik siswa SD pembelajaran akan efektif 

bila siswa aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip 

pembelajaran IPA meliputi: 

1) Prinsip Motivasi 

Motivasi adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi 

ada yang berasal dari dalam atau intrinsik dan ada yang timbul akibat 

rangsangan dari luar atau ekstrinsik. 

2) Prinsip Latar 

Dalam pembelajaran sebaiknya guru perlu mengetahui/menggali 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman apa yang telah dimiliki siswa 

sehingga kegiatan belajar belajar mengajar tidak berawal dari suatu 

kekosongan. 

3) Prinsip Menemukan 

Siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga potensial untuk 

mencari guna menemukan sesuatu. 

4) Prinsip Belajar  Sambil Melakukan 

Pengalaman yang diperoleh melalui bekerja merupakan hasil belajar 

yang tidak mudah terlupakan. 
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5) Prinsip Hubungan Sosial 

Dalam belajar akan lebih berhasil dengan kerja kelompok, dengan kerja 

kelompok itu akan tumbuh kesadaran berinteraksi dan kerja sama dengan orang 

lain. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran IPA di SD, siswa harus dapat membangun kemampuannya dalam 

bekerja ilmiah dengan pengetahuannya sendiri dan difasilitasi oleh guru. Oleh 

sebab itu pembelajaran dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) 

untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah.  

2.1.2. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.2.1. Hakikat Belajar 

Belajar merupakan proses yang berlangsung dari lahir sampai tua. 

Dengan belajar kita dapat mengetahui dari yang kita belum tahu menjadi tahu. 

Belajar juga dapat membentuk pribadi seseorang. Rifa‟i (2009:82) menjelaskan 

pula bahwa belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Belajar merupakan 

proses penting bagi perubahan perilaku tiap orang, dan belajar itu mencakup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang 

peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. 

Dengan proses belajar, individu akan mengalami perubahan baik itu 

sikap, perilaku, maupun intelegensi. Baharuddin (2012:11-12) menjelaskan, 

belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, 
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keterampilan, dan sikap. Kemampuan manusia untuk belajar merupakan 

karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Belajar 

merupakan aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat manusia, bahkan tiada 

hari tanpa belajar. Belajar juga merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang 

untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau 

pengalaman-pengalaman. 

Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-

fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, 

belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang 

merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

Belajar juga berarti usaha mengubah tingkah laku. Dalam hal ini yang 

dimaksudkan belajar akan membawa suatu perubahan  pada individu-individu 

yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, 

harga diri, minat, watak, penyesuaian diri (Sardiman, 2012: 21). 

Hamalik (2011:154) menyatakan belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. Belajar sesungguhnya adalah 

ciri khas manusia dan yang membedakannya dengan binatang. Belajar yang 

dilakukan oleh yang dilakukan manusia merupakan bagian dari hidupnya, 

berlangsung seumur hidup, kapan saja, di mana saja, baik di sekolah, di kelas, di 

jalanan dalam waktu yang tak dapat ditentukan sebelumnya. 

Dari keempat pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku manusia dalam membentuk pribadi dan 
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perilakunya dari latihan dan pengalaman. Selain itu perubahan tidak hanya 

berkaitan dengan pengetahuan saja tetapi juga berbentuk kecakapan, 

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. Belajar 

merupakan aktivitas yang dilakukan sepanjang hayat, kapan saja, di mana saja, 

yang dapat tercermin dalam bentuk kebiasaan, kecakapan, ataupun sikap manusia 

itu sendiri. 

2.1.2.2. Prinsip-prinsip Belajar 

Di dalam proses belajar ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 

Prinsip-prinsip tersebut merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya 

proses belajar itu sendiri. Gagne (dalam Rifa‟i, 2009: 95) menyatakan, ada 

beberapa prinsip yang relevan tentang belajar, beberapa prinsip yang dimaksud 

yaitu: keterdekatan (contiguity), pengulangan (repetition), dan penguatan 

(reinforcement). Prinsip keterdekatan menyatakan bahwa situasi stimulus yang 

hendak direspon oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya 

dengan respon yang diinginkan. Prinsip pengulangan menyatakan bahwa situasi 

stimulus dan responnya perlu diulang-ulang, agar belajar dapat diperbaiki dan 

meningkatkan retesi belajar. Prinsip penguatan menyatakan bahwa belajar sesuatu 

yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil 

yang menyenangkan. 

Selain itu ada prinsip internal yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

Prinsip itu adalah informasi faktual (factual information), kemahiran intelektual 

(intellectual skill) dan strategi (strategy).  
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Menurut Soekamto dan Winataputra dalam Baharuddin (2012:16) di 

dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu 

memperhatikan beberapa prinsip belajar berikut: 

a. Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. 

Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif. 

b. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

c. Siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada 

setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. 

d. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan 

membuat proses belajar lebih berarti. 

e. Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab 

dan kepercayaan penuh atas belajarnya. 

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa prinsip belajar harus 

dilakukan oleh siswa itu sendiri dengan menyesuaikan tingkat kemampuannya. 

Selain itu bimbingan seorang guru juga sangat berpengaruh dalam proses belajar 

siswa. Guru harus berpegang pada prinsip-prinsip keterdekatan, pengulangan, dan 

penguatan ditambah lagi dengan prinsip informasi verbal, kemahiran intelektual, 

dan strategi. Dengan prinsip-prinsip yang dimiliki guru tersebut, maka siswa  akan 

mendapatkan motivasi yang akan berpengaruh pada hasil belajar yang dicapainya. 

2.1.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan 

atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut 

saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menentukan kualitas 
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hasil belajar. Baharuddin (2012:19-28), menjelaskan faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal 

ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis.  

a. Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam yaitu keadaan 

tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani/fisiologis.  

b. Faktor psikologis 

Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat 

memengaruhi proses belajar. Faktor psikologis yang utama memengaruhi 

proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. 

2) Faktor eksogen/eksternal 

Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor-faktor 

eksternal juga dapat memengaruhi proses belajar siswa. Dalam hal ini, Syah 

(dalam Baharuddin, 2012) menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal yang 

memengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor 

lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial. 

a. Lingkungan sosial 

Hal-hal yang memengaruhi lingkungan sosial adalah lingkungan sosial 

sekolah, lingkungan sosial mmasyarakat, dan lingkungan sosial keluarga. 
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b. Lingkungan nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah lingkungan 

alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi pelajaran. 

Sedangkan menurut Purwanto (dalam Thobroni, 2011:31-34), berhasil 

atau tidaknya proses belajar sesorang dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor yang dibedakan menjadi dua golongan sebagai berikut: 

1) Faktor individual, faktor yang ada pada diri individu tersebut. Faktor 

individual meliputi hal-hal berikut: 

a. Faktor kematangan atau pertumbuhan 

Faktor ini berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat 

pertumbuhan organ-organ tubuh manusia. Misalnua, anak usia enam 

bulan dipaksa berjalan, meskipun telah dilatihanak tersebut tidak 

mampu melaksanakan karena belum matang. 

b. Faktor kecerdasan atau intelegensi 

Di samping faktor kematangan, berhasil atau tidaknya seseorang 

mempelajari sesuatu dipengaruhi pula oleh faktor kecerdasan. Tidak 

semua anak matang untuk belajar ilmu pasti. 

c. Faktor latihan dan ulangan 

Dengan rajin berlatih maka kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki 

menjadi semakin dikuasai dan makin mendalam. 

d. Faktor motivasi 

Motif merupakan pendorong bagi suatu individu untuk melakukan 

sesuatu. 
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e. Faktor pribadi 

Setiap manusia emmiliki sifat kepribadian masing-masing. Sifat 

tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai. 

2) Faktor yang ada di luar individu tersebut yang disebut faktor ekstern. 

Yang termasuk dalam faktor ekstern adalah sebagai berikut: 

a. Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga. 

b. Suasana dan keadaan keluarga yang bermcam-macam turut 

menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar yang dialami 

anak-anak. 

c. Faktor guru dan cara mengajarnya. 

d. Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar. 

e. Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia. 

f. Faktor motivasi faktor. 

Dalam suatu pembelajaran pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi-

nya, dalam belajar pun ada faktor yang juga mempengaruhi. Dari paparan di atas, 

faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar seseorang berupa faktor dari diri 

individu itu sendiri maupun dari luar. Faktor dari dalam diri individu itu sendiri 

berupa fisik dan jasmani. Sedangkan faktor dari luar adalah keluarga dan 

lingkungan sekitar. Dengan terdukungnya proses belajar seseorang, maka hasil 

belajarnya pun akan maksimal. Oleh sebab itu, motivasi baik dari dalam diri 

sendiri maupun dari luar sangat berpengaruh terhadap proses belajar seseorang.  
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2.1.2.4. Hakikat Pembelajaran 

Proses pembelajaran sangat berkaitan dengan proses belajar. Dengan 

adanya proses pembelajaran, maka individu akan melakukan proses belajar yang 

dapat menentukan hasil belajarnya. Individu yang dimaksud adalah peserta didik 

yang memperoleh proses pembelajaran dari seorang guru. Menurut Winataputra 

(2007:1.18) pembelajaran merupakan kegiatan untuk menginisiasi, memfasilitasi 

dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Oleh 

karena pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistemik untuk 

menginisisasi, memfasilitasi dan meningkatkan proses belajar maka kegiatan 

pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat dan jenis belajar serta hasil 

belajar tersebut.  

Pembelajaran juga berorientasi pada bagaimana peserta didik 

berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan 

proses yang bersifat individual, mengubah pengalaman dari lingkungannya dan 

outputnya berupa hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Proses 

pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, 

atau antar peserta didik. Dalam proses komunikasi itu dapat dilakukan secara 

verbal atau dapat pula secara nonverbal, seperti penggunaan media dalam 

pembelajaran (Rifa‟i, 2009:193). 

Guru dan peserta didik sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran. 

Guru membelajarkan siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

Trianto (2011: 17) juga menyebutkan bahwa, pembelajaran secara simpel dapat 

juga diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan 
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pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran hakikatnya 

adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya 

(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dari kedua makna ini jelas terlihat bahwa 

pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik di 

mana antara keduanya terjadi komunikasi yang intens dan terarah menuju pada 

suatu target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat Achmad Sugandi (2007:8-9), pembelajaran 

merupakan terjemahan dari kata ”instruction”. Pembelajaran merupakan suatu 

proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang 

ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam berbentuk ingatan jangka panjang. Pembelajaran juga dapat 

diartikan sebagai seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa dalam  

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

Beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran sebagai berikut:   

Menurut teori behavioristik, pembelajaran merupakan usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar 

terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku si belajar. 

a. Menurut teori kognitif, pembelajaran adalah cara guru memberikan 

kesempatan kepada si belajar untuk berfikir agar memahami apa yang 

dipelajari. 
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b. Menurut teori humanistik, pembelajaran memberikan kebebasan kepada si 

belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai minat 

dan kemampuannya. 

Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011:23) aliran behavioristik 

pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan 

pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. 

Dari beberapa ulasan tentang hakikat pembelajaran di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses perubahan baik itu 

perubahan dalam segi kognitif, afektif, maupun psikomotornya dari yang semula 

tidak tahu menjadi tahu, atau dari yang kurang baik menjadi baik. Dalam suatu 

pembelajaran, siswa yang menjadi pokoknya, guru sebagai fasilitator harus 

membimbing siswa untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang baik. Dengan 

komunikasi yang intens, maka proses pembelajaran itu akan berjalan optimal 

sehingga hasil belajar siswa juga maksimal. 

2.1.3. Model Pembelajaran Group Investigation 

2.1.3.1. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih 

diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan 
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serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu 

peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud, (Suprijono, 2011:54-55). 

Dalam sebuah pembelajaran kooperatif yang lebih difokuskan adalah 

siswa. Siswa yang terlibat aktif dalam suatu proses pembelajaran. Slavin 

(2011:33) menyatakan, tujuan yang paling penting dari pembelajaran kooperatif 

adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan 

pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang 

bahagia dan memberikan kontribusi. 

Siswa harus bisa bekerja sama dengan kelompoknya secara kompak. 

Karena dengan adanya kerjasama dalam kelompok, maka persoalan yang ada 

dapat diatasi. Hamdani (2011:31), memaparkan pada pembelajaran kooperatif 

diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar siswa dapat bekerja sama 

dengan baik dalam kelompoknya, menjadi  pendengar yang baik, dan diberi 

lembar kegiatan berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk dijalankan. 

Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan. 

Pembelajaran kooperatif mendasarkan pada suatu ide bahwa siswa 

bekerja sama dalam belajar kelompok dan sekaligus masing-masing bertanggung 

jawab pada aktivitas belajar anggota kelompoknya, sehingga seluruh anggota 

kelompok dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik (Asma, 2006:12). 

Dalam pembelajaran kooperatif menekankan siswa aktif dalam proses 

pembelajaran sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. 

Asma juga menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif menekankan 

pada kerja sama antara siswa dalam kelompok. Hal ini dilandasi oleh pemikiran 
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bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami suatu konsep jika mereka 

saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Dalam pembelajaran 

kooperatif setidaknya terdapat lima prinsip yang dianut, yaitu: 

1) Belajar siswa aktif 

Proses pembelajaran kooperatif berpusat pada siswa, aktivtas belajar lebih 

dominan dilakukan siswa, pemgetahuan yang dibangun dan ditemukan adalah 

dengan belajar bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing 

siswa memahami materi pembelajaran dan mengakhiri dengan membuat 

laporan kelompok dan individual. 

2) Belajar kerjasama 

Seluruh siswa terlibat aktif dalam kelompok untuk melakukan diskusi, 

memecahkan masalah, dan mengujinya secara bersama-sama, sehingga 

terbentuk pengetahuan baru dari hasil kerjasama mereka. 

3) Pembelajaran partisipatorik 

Pembelajaran kooperatif juga menganut prinsip dasar pembelajaran 

parsipatorik, sebab melalui model pembelajaran ini siswa belajar dengan 

melakukan sesuatu (learning by doing) secara bersama-sama untuk 

menemukan dan membangun pengetahuan. 

4) Reactive teaching 

Guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar seluruh siswa mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi. Motivasi siswa dapat dibangkitkan jika guru 

 mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik. 
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5) Pembelajaran yang menyenangkan 

Pembelajaran harus berjalan dalam suasan menyenangkan, tidak ada lagi 

suasan yang menakutkan bagi siswa atau suasana belajar yang tertekan.  

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran yang menekankan pada diskusi kelompok. Bukan hanya 

sekedar belajar kelompok, namun siswa dituntut untuk aktif serta bekerja sama 

dengan anggota kelompoknya. Dengan begitu, apabila terjadi komunikasi dan 

kerja sama yang baik maka tujuan pembelajaran akan tercapai. 

Semua metode pembelajaran kooperatif menyumbangkan ide bahwa 

siswa yang bekerja sama dalam belajar dan bertanggungjawab terhadap teman 

satu timnya mampu membuat diri mereka belajar sama baiknya. Beberapa model 

pembelajaran kooperatif menurut Slavin (2011:11-25) diantaranya adalah Student 

Team-Achievement Division (STAD), Team-Games-Turnament (TGT), Jigsaw, 

Cooperative Integrated reading and Composition (CIRC), Team Accelerated 

Instruction (TAI), Group Investigation, Learning Together, dan lain-lain. 

Peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini akan menggunakan model 

Group Investigation untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2.1.3.2. Model Pembelajaran Group Investigation 

Model pembelajaran Group Investigation atau Investigasi Kelompok ini 

berasal dari tulisan-tulisan filsafat, etika, dan psikologi. Orang pertama yang 

merintis menggunakan model ini adalah John Dewey. Dewey memandang bahwa 

kerja sama dalam kelas sebagai prasyarat unruk mengatasi berbagai persoalan 

kehidupan yang kompleks dan demokrasi. Kelas merupakan bentuk kerja sama 
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dimana guru dan siswa membangun proses pembelajaran dengan perencanaan 

yang baik berdasarkan berbagai pengalaman, kapasitas, dan kebutuhan mereka 

masing-masing (Asma, 2006:61). 

Dalam model pembelajaran ini, siswa harus benar-benar terlibat dalam 

kelompoknya untuk menyelidiki sebuah permasalahn bersama-sama. Hamdani 

(2011:90), menjelaskan bahwa metode pembelajaran ini melibatkan siswa sejak 

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya 

melalui investigasi. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang 

baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan proses kelompok (group process 

skill). 

Trianto (2011:79) menyebutkan, bahwa model ini mengajarkan siswa 

keterampilan komunikasi dan proses kelompok yang baik. Dalam implementasi 

Group Investigation ini, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok 

dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Kelompok di sini dapat dibentuk 

dengan mempertimbangkan keakraban persahabatan atau minat yang sama dalam 

topik tertentu. Selanjutnya siswa memilih topik untuk diselidiki, dan melakukan 

penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih. Selanjutnya ia menyiapkan 

dan mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. 

Sebagai bagian dari investigasi, para siswa mencari dan menemukan 

informasi dari berbagai macam sumber di dalam dan di luar kelas. Sumber ini 

dapat berasal dari siswa ataupun orang lain dan sumber berupa buku, internet, 

media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Menurut Asma (2006:62) sumber-

sumber semacam ini (buku-buku, institusi-institusi, orang-orang) memberikan 
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banyak sekali gagasan, opini, data, solusi, atau posisi tentang persoalan yang 

sedang dikaji. Kemudian para siswa mengevaluasi dan mensintesiskan semua 

informasi yang disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok dan akhirnya 

dapat menghasilkan produk berupa laporan kelompok. 

Dalam melaksanakan model Group Investigation, guru berfungsi sebagai 

narasumber dan fasilitator. Guru berkeliling di antara kelompok-kelompok, untuk 

melihat apakah kelompok-kelompok itu sedang melakukan pekerjaan mereka, dan 

membantu mencarikan jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi 

dalam interaksi kelompok dan pelaksanaan tugas-tugas khusus yang berkaitan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

Dalam Group Investigation, para murid bekerja melalui enam tahap. 

Tahap-tahap dan komponen-komponennya dijabarkan dibawah ini. 

1. Tahap 1 Mengidentifikasikan topik dan mengatur siswa ke dalam 

kelompok 

a. Siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik, dan 

mengkategorikan saran-saran. 

b. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok secara heterogen 

c. Siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik yang 

telah mereka pilih. 

d. Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi 

pengaturan 

2. Tahap 2 Merencanakan tugas yang akan dipelajari 

a. Siswa merencanakan bersama mengenai apa yang akan mereka pelajari 
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3. Tahap 3 Melaksanakan investigasi 

a. Siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat 

kesimpulan. 

b. Siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis semua 

gagasan. 

4. Tahap 4 Menyiapkan laporan akhir 

a. Kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana 

membuat presentasi mereka 

5. Tahap 5 Mempresentasikan laporan akhir 

a. Presentasi dibuat untuk seluruh kelas dengan salah satu anggota kelompok 

untuk maju. 

6. Tahap 6 Evaluasi 

a. Siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut. 

b. Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. 

Di dalam pelaksanaannya Group Investigation memiliki kelebihan-

kelebihan. Kelebihan-kelebihannya yaitu: 

1) Dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri, 

analitis, kritis, kreatif, reflektif dan produktif 

2) Dapat melatih siswa untuk mengembangkan sikap saling memahami dan 

menghormati (demokrasi) 

3) Dapat melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi 

4) Dapat menumbuhkan sikap saling bekerjasama antar siswa 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Group Investigation merupakan model pembelajaran yang menuntut 

adanya penyelidikan suatu topik. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan proses 

kelompok. Awalnya siswa dibentuk kelompok secara heterogen lalu menentukan 

topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Siswa juga bisa 

mencari dari beberapa sumber. Kemudian para siswa mengevaluasi dan 

mensintesiskan semua informasi yang disampaikan oleh masing-masing anggota 

kelompok dan akhirnya dapat menghasilkan produk berupa laporan kelompok 

2.1.4. Hakikat Media Video dalam Pembelajaran 

2.1.4.1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media merupakan suatu penghubung dalam suatu proses pembelajaran. 

Guru dapat menyampaikan suatu pesan kepada siswa dengan menggunakan media 

ini. Hamdani (2011:243) menyatakan media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah 

media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional 

atau mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif (Sukiman, 2012:29). Dengan menggunakan media pembelajarn yang 
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menarik siswa, maka minat belajar siswa akan meningkat dan akan memotivasi 

siswa untuk memperoleh hasil belajar yang baik. 

Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, 

merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari, selain memberikan 

rangsangan belajar baru. Media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam 

memberikan tanggapan, umpan balik, dan mendorong siswa untuk melakukan 

praktik-praktik yang benar. 

Kemp dan Dayton (dalam Hamdani, 2011:73) menjelaskan manfaat 

media secara khusus. Manfaat tersebut antara lain adalah: 

1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 

4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga 

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa 

6) Memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja 

7) Media dapat menumbuhkan sikap positif terhadap materi dan proses belajar 

8) Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif 

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media merupakan perantara 

untuk menyalurkan informasi dari pengirim kepada penerima, yaitu dari guru 

kepada siswa yang berisikan informasi-informasi penting. Dengan adanya media, 

maka motivasi belajar siswa akan meningkat, karena media dapat dikemas 

menjadi semenarik mungkin. 

 



37 

 

 

 

2.1.4.2. Pengertian Video 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, video diartikan sebagai 

rekaman gambar hidup atau program telivisi lewat tayangan pesawat televisi. 

Atau, dengan kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai 

dengan suara (Prastowo, 2012:300). 

Video dapat menyalurkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 

penontonnya. Sedangkan menurut Sukiman (2012:188), video adalah seperangkat 

komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam 

waktu bersamaan. Pada dasarnya hakikat video adalah mengubah suatu idea tau 

gagasan menjadi sebuah tayangan gambar dan suara yang proses perekamannya 

dan penayangannya melibatkan teknologi tertentu. 

Sebagai media bahan ajar noncetak, video kaya informasi dan lugas 

untuk dimanfaatkan dalam program pembelajaran. Dalam video, siswa dapat 

melihat gambar sekaligus suara yang menyertainya. Dengan berfungsinya kedua 

indra yaitu indra penglihatan dan indra pendengaran, maka siswa akan dapat lebih 

mengingat apa yang ada dalam video tersebut. 

Video termasuk dalam kategori bahan ajar audiovisual atau bahan ajar 

pandang dengar. Bahan ajar audiovisual merupakan bahan ajar yang 

mengkombinasikan dua materi, yaitu materi visual dan materi auditif. Materi 

auditif ditujukan untuk merangsang indra pendengaran, sedangkan materi visual 

untuk merangsang indra penglihatan. Dengan kombinasi dua materi ini, pendidik 

dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebuh berkualitas, karena 

komunikasi berlangsung secara lebih efektif. 
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Video dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik karena 

menampilkan gambar serta suara yang dapat membangkitkan motivasi siswa 

dalam belajar. Menurut lbid (dalam Prastowo, 2012: 302-303), ada sejumlah 

manfaat yang kita peroleh dari pemanfaatan program video dalam kegiatan 

pembelajaran, diantaranya sebagai berikut: 

1) memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik, 

2) memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa 

dilihat. 

3) jika dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan, dapat 

mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu, 

4) menampilkan presentase studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang 

dapat memicu diskusi peserta didik, 

5) menunjukkan cara penggunaan alat atau perkakas, 

6) memperagakan keterampilan yang akan dipelajari, 

7) menunjukkan tahapan prosedur, 

8) menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu, 

9) menyampaikan objek tiga dimensi, 

10) memperlihatkan diskusi atau interaksi antara dua atau lebih orang, dan 

11) memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu 

keadaan tertentu. 

Selain itu Arsyad (dalam Sukiman, 2012:188-189) menjelaskan 

kelebihan media video. Kelebihannya adalah: 
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1) Video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari peserta didik 

ketika mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. 

2) Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan 

secara berulang-ulang jika dipandang perlu. 

3) Video yang mengandung nilai positif dapat mengundang pemikiran dan 

pembahasan dalam kelompok peserta didik. 

4) Video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara 

langsung seperti lahar gunung berapi. 

5) Video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, 

kelompok yang heterogen, maupun perseorangan. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa video 

merupakan media audiovisual. Yaitu media yang dapat dilihat dan didengar. 

Video dapat dikemas semenarik mungkin untuk dapat memotivasi siswa. Video 

yang menarik, maka pesan dalam video tersebut dapat tersalurkan secara 

maksimal. Dengan berfungsinya kedua indra yaitu indra penglihatan dan indra 

pendengaran, maka siswa akan dapat lebih mengingat apa yang ada dalam video 

tersebut.  

 

2.1.5. Teori Belajar yang Mendasari Model Pembelajaran Group 

Investigation dengan Media Video 

2.1.5.1. Teori Kontruktivisme 

Kontruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang 

menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari 



40 

 

 

 

pengalamannya sendiri. Teori ini dikembangkan oleh Deymour Papert (Rifa‟i, 

2009:225). Esesnsi pembelajaran kontruktivisme adalah peserta didik secara 

individu menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks apabila 

menghendaki informasi itu menjadi miliknya. Pembelajaran kontruktivisme 

memandang bahwa peserta didik secara terus-menerus memeriksa informasi baru 

yang berlawanan dengan aturan-aturan lama dan merevisi aturan-aturan tersebut 

jika tidak sesuai lagi. 

Kontruktivisme merupakan teori yang menggambarkan bagaimana 

belajar itu terjadi pada individu, berkenaan dengan apakah peserta didik itu 

menggunakan pengalamannya untuk memahami pelajaran atau mengikuti 

pembelajaran dalam membuat suatu model. Dalam hal ini, teori kontruktivisme 

menyatakan bahwa peserta didik membangun pengetahuan diluar pengalamannya. 

Menurut Nurhadi (dalam Baharudin dan Wahyuni, 2010:116) siswa 

perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna 

bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberikan 

semua pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di 

benak mereka serta harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi 

kompleks ke situasi lain. Dengan dasar itu maka belajar harus dikemas menjadi 

proses „mengkonstruksi‟ bukan menerima pengetahuan. 

Dalam konstruktivisme pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui 

pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu 

diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. 

Adapun ciri-ciri dari konstruktivisme adalah sebagai berikut 
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1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 

2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya 

dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 

3. Murid aktif megkontruksi secara terus menerus, sehingga selalu terjadi 

perubahan konsep ilmiah 

4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses 

kontruksi berjalan lancar. 

5. Struktur pembalajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan 

(Baharudin dan Wahyuni, 2010:117). 

2.1.5.2. Teori Belajar Kognitif 

Menurut Suprijono (2009:22) dalam perspektif teori kognitif, belajar 

merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang 

bersifat behavioral tampak lebih nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar. 

Perilaku individu bukan semata-mata respons terhadap yang ada melainkan yang 

lebih penting karena dorongan mental yang diatur oelh otaknya. 

Anni (2007:48) menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan 

oleh stimulus yang berada diluar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada 

dirinya sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi yang 

berfungsi untuk mengenal dunia luar, dan dengan pengenalan itu manusia mampu 

memberikan respon terhadap stimulus. Berdasarkan pada pandangan itu, teori 

belajar kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur kognitif 

terutama unsur pikiran untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang 

datang dari luar. 
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Menurut Piaget (dalam Baharudin dan Wahyuni, 2010: 123), setiap anak 

mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. Pada satu 

tahap perkembangan tertentu akan muncul skema atau struktur tertentu yang 

keberhasilannya pada setiap tahap amat bergantung pada tahap sebelumnya. 

Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah : 

1. Tahap Sensorimotor  

Perkembangan pada tahap sensorimotori terjadi dari usia  0 - 2 tahun. 

Dalam tahap ini, anak dapat sedikit memahami lingkungannya dengan jalan 

melihat, meraba atau memegang, mengecap, mencium dan menggerakan. 

Mereka mengandalkan kemampuan sensorik serta motoriknya. Anak tersebut 

mengetahui bahwa perilaku yang tertentu menimbulkan akibat tertentu pula 

bagi dirinya. Misalnya dengan menendang-nendang dia tahu bahwa 

selimutnya akan bergeser darinya. 

2. Tahap Operasional  

Perkembangan pada tahap praoperasional terjadi dari usia 2 - 7 tahun. 

Pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan 

gambar-gambar. 

3. Tahap Konkrit Operasional   

Perkembangan tahap operasional konkrit berlangsung dari usia 7 - 11 

tahun. Pada tahap ini anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-

peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam 

bentuk-bentuk yang berbeda. 

 



43 

 

 

 

4. Tahap Formal Operasi 

Perkembangan tahap operasional formal  terlihat pada usia 11 - 15 tahun. 

Pada tahap ini anak dapat berpikir dengan cara yang abstrak dan logis. Pemikiran 

lebih idealistik. 

Dari ulasan di atas, kedua teori yang mendasari model Group 

Investigation dengan media video adalah teori kontruktivisme dan teori belajar 

kognitif. Dalam model Group Investigation jelas terlihat bahwa siswa diberikan 

topik-topik yang nantinya akan dibangun melalui pengalamannya sendiri. Siswa 

harus dapat berpikir untuk menginvestigasi topik tersebut dengan 

pengetahuannya. Dengan dibantu media video, siswa dapat lebih 

mengkonstruksikan pengetahuannya. Selain itu dalam teori belajar kognitif, lebih 

menekan kan pada pemberfungsian pikiran siswa untuk memikirkan permasalahan 

dalam topik yang ada. Siswa SD merupakan tahap operasioanl konkret, yaitu pada 

usia 7-11 tahun. Dalam tahap ini siswa sudah mengetahi peristiwa-peristiwa yang 

konkret, dengan bantuan video siswa dapat melihat peristiwa-peristiwa yang tidak 

dapat mereka lihat secara langsung, sehingga siswa dapat menambah 

pengetahuannya. 

2.1.6. Model Pembelajaran Group Investigation dengan Media Video 

Dalam penelitian ini, akan digunakan model pembelajaran Group 

Investigation dengan media video. Dengan menggunakan model ini siswa akan 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena model ini menuntut siswa aktif 

dalam menyelidiki sutau persoalan dengan kelompoknya. Selain itu komunikasi 
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dan kerja sama antara individu dalam kelompok juga perlu diperhatikan karena 

dengan adanya proses itu maka model Group Investigation akan berhasil. 

Dalam penerapannya, model Group Investigation akan dipadukan dengan 

media video. Video mempunyai kelebihan memberikan pengalaman yang tak 

terduga kepada peserta didik serta memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada 

awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Jadi siswa dapat menggali informasi sedalam-

dalamnya dari video yang diputarkan tersebut. 

Berikut ini adalah tahapan model Group Investigation dengan media 

video dalam proses pembelajaran: 

 
Tabel 2.1 Tahapan Model Group Investigation dengan Media Video 

Model pembelajaran Group 

Investigation 

Model pembelajaran Group 

Investigation dengan media video 

1) Tahap 1 Mengidentifikasikan 

topik dan mengatur siswa ke 

dalam kelompok 

a. Siswa meneliti beberapa 

sumber, mengusulkan sejumlah 

topik, dan mengkategorikan 

saran-saran. 

b. Siswa dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok secara 

heterogen 

c. Siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk 

mempelajari topik yang telah 

mereka pilih. 

d. Guru membantu dalam 

1. Tahap 1 Mengidentifikasikan 

topik dan mengatur siswa ke 

dalam kelompok 

a. Siswa memperhatikan video 

yang diputarkan oleh guru 

untuk menggalli 

pengetahuan siswa. 

b. Siswa meneliti beberapa 

sumber, mengusulkan 

sejumlah topik, dan 

mengkategorikan saran-

saran. 

c. Siswa dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok 

secara heterogen. 
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pengumpulan informasi dan 

memfasilitasi pengaturan 

 

d. Siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk 

mempelajari topik yang 

telah mereka pilih. 

e. Guru membantu dalam 

pengumpulan informasi dan 

memfasilitasi pengaturan 

 

2) Tahap 2 Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari 

a. Siswa merencanakan bersama 

mengenai apa yang akan mereka 

pelajari 

 

2. Tahap 2 Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari 

a. Siswa merencanakan 

bersama mengenai apa 

yang akan mereka pelajari 

3) Tahap 3 Melaksanakan 

investigasi 

a. Siswa mengumpulkan 

informasi, menganalisis data, 

dan membuat kesimpulan. 

b. Siswa saling bertukar, 

berdiskusi, mengklarifikasi, dan 

mensintesis semua gagasan. 

3. Tahap 3 Melaksanakan 

investigasi 

a. Siswa mengumpulkan 

informasi, menganalisis 

data, dan membuat 

kesimpulan. 

b. Siswa saling bertukar, 

berdiskusi, mengklarifikasi, 

dan mensintesis semua 

gagasan. 

 

4) Tahap 4 Menyiapkan laporan 

akhir 

a. Kelompok merencanakan apa 

yang akan mereka laporkan dan 

bagaimana membuat presentasi 

mereka 

4. Tahap 4 Menyiapkan laporan 

akhir 

a. Kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka 

laporkan dan bagaimana 

membuat presentasi mereka 
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5) Tahap 5 Mempresentasikan 

laporan akhir 

a. Presentasi dibuat untuk seluruh 

kelas dengan salah satu anggota 

kelompok untuk maju. 

5. Tahap 5 Mempresentasikan 

laporan akhir 

a. Presentasi dibuat untuk 

seluruh kelas dengan salah 

satu anggota kelompok 

untuk maju. 

6) Tahap 6 Evaluasi 

a. Siswa saling memberikan 

umpan balik mengenai topik 

tersebut. 

b. Guru dan siswa berkolaborasi 

dalam mengevaluasi 

pembelajaran siswa. 

 

6. Tahap 6 Evaluasi 

a. Siswa saling memberikan 

umpan balik mengenai 

topik tersebut. 

b. Guru dan siswa 

berkolaborasi dalam 

mengevaluasi pembelajaran 

siswa. 

 

2.1.7. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan suatu tolak ukur dalam proses 

pembelajaran. Apabila dalam proses pembelajaran berlangsung baik, maka 

kualitas pembelajaran tersebut dapat dikatakan baik pula. Menurut Uno 

(2011:153), kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan bagaimana kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan 

luaran yang baik pula. 

Agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan hasilnya dapat 

diandalkan, maka perbaikan pengajaran diarahkan pada pengelolaan proses 

pembelajaran. Dalam hal ini bagaimana peran strategi pembelajaran yang 

dikembangkan di sekolah menghasilkan luaran pendidikan sesuai apa yang 

diharapkan. 
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Selain itu Depdiknas (2004) menjelasan bahwa konsep kualitas 

pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis 

dosen, mahasiswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem 

pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai 

dengan tuntutan kurikuler. 

Dalam mencapai efektvitas belajar ini, UNESCO (dalam Hamdani, 

2011:194-196) menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan 

secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu: 

a. Learning to Know 

Seorang guru segogyanya berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

Guru dituntut untuk berperan aktif sebagai teman sejawat dalam berdialog 

denga siswa, dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan mauun ilmu 

tertentu. 

b. Learning to do 

Sekolah hendaknya memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan 

keterampilan, bakat, dan minatnya. Pendeteksian bakat dan minat siswa dapat 

dilakuka melalui tes bakat dan minat (attitude test). Untuk itu, perlu pembinaan 

terhadap keterampilan siswa perlu mendapat perhatian serius. 

c. Learning to live Together 

Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan tatanan 

kehidupan. Artinya mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat. 
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d. Leraning to be 

Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan 

minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi 

lingkungannya. Guru berperan sebagai pengarahsekaligus fasilitator sangat 

dibutuhkan untuk pengembangan diri siswa secara maksimal. 

Menurut Depdiknas, (2004:6), kualitas pembelajaran adalah keterkaitan 

sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, media, fasilitas dan 

sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal 

sesuai dengan tuntutan kurikuler.  

Menurut Depdiknas (2004:7), indikator kualitas pembelajaran meliputi (1) 

perilaku pembelajaran guru; (2) perilaku dan dampak belajar siswa; (3) iklim 

pembelajaran; (4) materi pembelajaran; (5) media pembelajaran; (6) sistem 

pembelajaran. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

dapat berjalan baik apabila proses penbelajaran dapat berjalan baik pula. Dalam 

proses pembelajaran, guru dan siswa yang berpengaruh penting, oleh sebab itu 

siswa dan guru harus memliki kualitas yang baik dalam pembelajaran. Selain itu 

kurikulum, bahan belajar, media juga berpengaruh dalam menghasilkan kualitas 

pembelajaran yang maksimal. Apabila semua itu dapat tercapai makan efektivitas 

dalam kualitas pembelajaran akan baik. Dalam mencapai efektivitas tersebut, 

maka harus memperhatikan 4 pilar yaitu; 1) leraning to know, 2) learning to do, 

3) learning to live together, 4) learning to be. Dalam kualitas pembelajaran, 

terdapat beberapa indikator yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini 
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indikator-indikator yang digunakan adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa. 

2.1.7.1. Keterampilan Guru 

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Selain itu mengajar adalah menyampaikan 

pengetahuan pada anak didik (Sardiman, 2012:47).  Dalam proses mengajar guru 

tidak hanya memberikan materi pembelajaran saja melainkan guru harus bisa 

mengajarkan bagaimana anak didik dapat memahami pembelajaran yang 

disampaikan. 

Guru mempunyai kedudukan yang penting dalam proses pembelajaran, 

bukan hanya sebagai pengajar saja namun juga harus dapat membimbing siswa 

secara keseluruhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Murni, dkk (2011: 13) 

bahwa, dalam konsep mengajar titik berat pernanan guru bukan saja sebagai 

pengajar, melainkan sebagai pembimbing belajar, pemimpin belajar, dan 

fasilitator belajar. 

Untuk membimbing siswanya, guru perlu memiliki keterampilan-

keterampilan yang digunakan dalam proses pembelajaran agar dapat berjalan 

dengan optimal. Menurut Djamarah (2010: 99-171), beberapa keterampilan dasar 

mengajar yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan bertanya 

Guru harus terampil dalam bertanya kepada siswa. Dengan bertanya, 

akan membantu siswa belajar dengan kawannya, membantu siswa lebih 
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sempurna dalam menerima informasi, atau dapat mengembangkan 

keterampilan kognitif tingkat tinggi. 

Dalam proses pembelajaran, bertanya memegang peranan penting. 

Peranan penting tersebut adalah dapat: 1) meningkatkan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran; 2) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa; 

3)mengembangkan pola pikir dan cara belajar aktif dari siswa; 4) menuntun 

proses berpikir siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik, dan 5) 

memusatkan perhatian murid terhadap masalah yang sedang dibahas (Murni, 

2010: 92). 

2) Keterampilan memberikan penguatan 

Penguatan adalah respons terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

Memberi penguatan dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata membenarkan, 

pujian, senyuman, anggukan atau member hadiah secara material. 

Keterampilan member penguatan ini harus diperhatikan karena dengan 

memberikan respons positif maka siswa juga akan menujukkan perilaku 

positif. Dengan respons positif tersebutdapat memotivasi siswa untuk 

mempertahankan prestasi, bahkan mempertahankannya. 

3) Keterampilan mengadakan variasi 

Guru harus bisa mengadakan variasi dalam proses pembelajaran, karena  

apabila guru dalam proses pembelajaran tidak menggunakan variasi, maka 

akan membosankan siswa, perhatian siswa berkurang, mengantuk, akibatnya 

tujuan belajar tidak tercapai. 
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Keterampilan mengadakan variasi meliputi tiga aspek, yaitu variasi 

dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan 

pengajaran, serta variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. 

Apabila ketiga komponen tersebut digabingkan maka dapat 

meningkatkan perhatian siswa, emmbangkitkan keinginan dan kemauan 

belajar, sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

4) Keterampilan menjelaskan 

Guru menggunakan istilah menjelaskan untuk penyajian lisan di dalam 

pembelajaran. Pengertian menjelaskan adalah pemberian informasi secara 

lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan sebab akibat, antara yang sudah dialami, antara generalisasi dengan 

konsep, antara konsep degan data, atau sebaliknya. Keberhasilan guru 

menjelaskan ditentukan oleh tingkat pemahaman yang ditentukan siswa. 

5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan 

keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatihkan bagi calon 

guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan 

menarik. Keterampilan membuka pelajaran merupakan suatu perbuatan guru 

untuk menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian anak didik agar 

terpusat pada apa yang akan dipelajari. Sedangkan keterampilan menutup 

pelajaran adalah mengakhiri kegiatan inti pelajaran. 

Komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran meliputi 

meningkatkan perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui 
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berbagai usaha, membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang 

akan dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai 

siswa, meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti 

pelajaran dan membuat ringkasan, dan mengevaluasi. 

6) Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses interaksi edukatif. Dengan kata lain, kegiatan-

kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi 

terjadinya proses interaksi edukatif. 

Yang termasuk dalam pengelolaan kelas adalah penghentian tingkah 

laku anak didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran 

bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas anak didik, atau penetapan norma 

kelompok yang produktif. 

7) Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur yang 

melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara 

kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan 

memecahkan masalah. Guru harus dapat membimbing siswa agar menjadi 

aktif dalam sebuah diskusi kelompok. Yang perlu diperhatikan guru dalam 

diskusi kelompok kecil agar dapat efektif dan efisien adalah guru harus sering 

menjalankan fungsinya sebagai pembimbing. 
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8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Guru harus mempunyai keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. Dengan keterampilan ini maka akan dapat meningkatkan 

pemahaman guru dan siswa yang terlibat, juga pemahaman dalam 

mengorganisasi proses interkasi edukatif. Hubungan interpersonal dan sosial, 

dan mengorganisai adalah hal yang penting untuk menyukseskan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. Karena itu guru harus memiliki keterampilan 

melakukan hubungan antarpribadi, bila ingin mengaplikasikan keterampilan 

ini. 

Berikut ini adalah indikator keterampilan guru melalui model Group 

Investigation dengan media video: 

1) Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. (keterampilan 

mengelola kelas) 

2) Membuka pelajaran (keterampilan membuka pembelajaran) 

3) Menjelaskan pembelajaran dengan video (keterampilan menggunakan variasi) 

4) Membimbing pembentukan kelompok (keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, keterampilan mengelola kelas) 

5) Membimbing mengidentifikasi topik diskusi (keterampilan memimpin diskusi 

kelompok kecil) 

6) Membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) 

7) Membimbing dalam presentasi kelompok (keterampilan memimpin diskusi 

kelompok kecil) 
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8) Memberikan penguatan berupa reward kepada siswa (keterampilan 

memberikan penguatan) 

9) Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

Dalam suatu proses pembelajaran ada salah satu proses yang dinamakan 

mengajar. Mengajar merupakan tugas seorang guru. Guru dituntut dapat 

mengajarkan siswa materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang mencakup 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mencakup ketiga ranah tersenut, 

tentunya guru harus memiliki keterampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan-

keterampilan dasar tersebut meliputi keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, serta 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dengan kedelapan 

keterampilan tersebut, apabila dikuasi guru, maka proses pembelajaran akan 

maksimal. Aktivitas siswa juga akan meningkat sehingga menyebabkan hasil 

belajarnya meningkat pula. 

2.1.7.2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa merupakan salah satu faktor dalam menentukan kualitas 

pembelajaran. Karena dengan adanya aktivitas siswa yang positif maka kualitas 

pembelajaran akan menjadi baik. Menurut Sardiman (2012: 100-101) yang 

dimaksud aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar ke dua aktivitas itu harus selalu berkait. Sekolah 

merupakan salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian, di sekolah 
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merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas siswa. Aktivitas siswa dalam 

belajar tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat. Aktivitas siswa dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

1) Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, melihat pekerjaan orang 

lain. 

2) Oral activities, seperti: menyatakan pendapat, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, mendengarkan 

musik, mendengarkan pidato. 

4) Writing Activities, antara lain menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, membuat 

diagram. 

6) Motor activities, antara lain melakukan percobaan, membuat kontruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional Activities, antara lain menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berikut ini adalah indikator aktivitas siswa melalui model Group 

Investigation dengan media video: 

1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (Emotional Activities) 
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2) Memperhatikan penjelasan guru melalui video yang diputarkan (Visual 

Activities) 

3) Merencanakan tugas yang akan dipelajari bersama kelompok (Mental 

activities) 

4) Melaksanakan investigasi kelompok  (Visual activities, motor activities) 

5) Membuat laporan akhir diskusi (Writing activities) 

6) Mempresentasikan laporan akhir diskusi (Oral activities, emotional activities) 

7) Menanggapi presentasi dari kelompok lain (Oral activities, emotional 

activities) 

8) Melakukan refleksi (Mental activities, mental activities) 

Dalam suatu pembelajaran pastilah siswa menjadi pokok utamanya. 

Karena pembelajaran yang sekarang merupakan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran,. Siswa dikatakan aktif 

apabila seluruh aktivitas siswa dilaksanakan secara optimal. Aktivitas-aktivitas 

siswa tersebut meliputi visual activities, oral activities, listening activities, writing 

activities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan emotional 

activities. Apabila kedelapan aktivitas siswa itu terpenuhi maka hasil belajar siswa 

akan meningkat. 

2.1.7.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu perolehan dalam suatu proses belajar 

individu, yaitu peserta didik. Hasil belajar akan maksimal apabila peserta didik 

dapat melakukan proses belajar dengan baik. Menurut Purwanto (2010: 44-45), 

hasil belajar terdiri dari dua kata, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil 
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(product) menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Belajar 

dilakukan untuk mengusahakan perubahan perilaku pada individu. Perubahan 

perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar. Hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku manusia akibat belajar. Perubahan perilaku 

disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan 

dalam proses pembelajaran. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran.  

Suprijono (2011:5-6) juga menyatakan, hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Hasil belajar dapat berupa: informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. 

Hasil belajar memang sangat berkaian dengan proses belajar. Apabila 

manusia itu melakukan proses belajar dengan baik maka hasil belajarnya juga 

akan baik. Bundu (2006:15) menjelaskan, hasil belajar seseorang sering tidak 

langsung kelihatan tanpa orang itu melakukan sesuatu untuk memperlihatkan 

kemampuan yang diperolehnya melalui belajar. Namun demikian, karena hasil 

belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah lakunya. 

Sedangkan menurut hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

peserta didik. Benyamin S. Bloom menyampaikan tiga taksonomi yang disebut 

dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif 
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(affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotorik domain). (Rifa‟i 

(2009: 85-87). 

Anderson, L.W dan Krathwohl, D. R. (dalam Widodo, 2006:140-141) 

mengemukakan bahwa berkenaan dengan hasil belajar intelektual, dalam versi 

revisi taksonomi Bloom dilakukan pemisahan antara dimensi pengetahuan 

(knowledge) dan dimensi proses kognitif. Tujuan dari revisi taksonomi Bloom 

yaitu agar lebih cocok dengan istilah yang sering digunakan dalam merumuskan 

tujuan belajar. Pada revisi ini, jika dibandingkan dengan taksonomi sebelumnya, 

ada pertukaran pada posisi C5 dan C6 serta terjadi perubahan nama. Istilah 

Sintesis dihilangkan dan diganti dengan Create. Berikut ini struktur dari dimensi 

proses kognitif menurut taksonomi yang telah direvisi. 

1. Remember (Mengingat), yaitu mendapatkan kembali pengetahuan yang 

relevan dari memori jangka panjang. Kategori ini mencakup dua macam 

proses kognitif yaitu Recognizing (mengenali) dan Recalling (mengingat). 

Kata operasionalnya yaitu mengutip, menjelaskan, menggambar, 

menyebutkan, membilang, mengidentifikasi, memasangkan, menandai, 

menamai, dsb. 

2. Understand (Memahami), yaitu menentukan makna dari pesan dalam 

pelajaran-pelajaran meliputi oral, tertulis ataupun grafik. Kategori ini 

mencakup tujuh macam proses kognitif yaitu Interpreting 

(menginterpretasi), Exemplifying (mencontohkan), Classifying 

(mengklasifikasi), Summarizing (merangkum), Inferring (menyimpulkan), 

Comparing (membandingkan), Explaining (menjelaskan). Kata operasional 
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memahami yaitu menerangkan, meringkas, mendiskusikan, 

membandingkan, menjelaskan, menghitung, menyimpulkan, dsb. 

3. Apply (Menerapkan), yaitu mengambil atau menggunakan suatu prosedur 

tertentu bergantung situasi yang dihadapi. Kategori ini mencakup dua 

macam proses kognitif yaitu Executing (mengeksekusi) dan Implementing 

(mengimplementasi). Kata oprasionalnya mengurutkan, menerapkan, 

mengklasifikasi, menghitung, mengemukakan, meneyelidiki, melaksanakan, 

memproses, melakuakan, memecahkan, dsb. 

4. Analyze (menganalisa), yaitu memecah-mecah materi hingga ke bagian yang 

lebih kecil dan mendeteksi bagian apa yang berhubungan satu sama lain 

menuju satu struktur atau maksud tertentu. Kategori ini mencakup tiga 

macam proses kognitif yaitu Differentianting (membedakan), Organizing 

(mengelola), Attributing (menghubungkan). Kata oprasionalnya yaitu 

menganalisis, memecahkan, mendeteksi, menguji, menyimpulkan, 

mengaitkan, mengukur, dsb. 

5. Evaluate (mengevaluasi), yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria 

dan standar. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori 

ini adalah Checking (memeriksa) dan Critiquing (mengkritisi). Kata 

operasionalnya yaitu membandingkan, mengkritik, memutuskan, 

memprediksi, merangkum, memvalidasi, memproyeksikan, dsb. 

6. Create (menciptakan), yaitu menyusun elemen-elemen untuk membentuk 

sesuatu yang berbeda atau membuat produk original. Ada tiga macam 

proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini yaitu Generating 
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(menghasilkan), Planning (merencanakan), Producing (memproduksi). Kata 

oprasionalnya yaitu mengatur, mengkategorikan, menyusun, mengarang, 

menciptakan, merancang, menggeneralisasi, memproduksi, merekonstruksi, 

dsb. 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Kategori tujuannya mencerminkan hirarkhi yang bertentangan dari keinginan 

untuk menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Ada beberapa jenis 

kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. Kategori tersebut dimulai dari tingkat 

dasar atau sederhana sampai dengan tingkat yang kompleks. Kategori tersebut 

yaitu: 

1) Reciving/Attending (menerima) 

2) Responding (menanggapi) 

3) Valuing (menilai) 

4) Organisation (mengelola) 

5) Characterization (menghayati atau kerakterisasi dengan suatu nilai) 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fifik seperti 

kemampuan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Penjabaran ranah psikomotorik ini sangat sukar karena seringkali tumpang tindih 

dengan ranah kognitif dan afektif. Hasil belajar psikomotorik tampak dalam 

bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan dlam bertindak secara individu. Ada 

enam tingkatan keterampilan dalam hasil belajar psikomotorik, yaitu: 

1. Persception (persepsi), kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala 

lain 
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2. Set (kesiapan), kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan 

3. Guided Respose (gerakan terbimbing). Kemampuan meniru gerakan model 

yang dicontohkan 

4. Mechanism (gerakan terbiasa), kemampuan melakukan gerakan tanpa ada 

model contoh yang dicapai karena adanya kebiasaan 

5. Adaptation (gerakan kompleks), kemampuan melakukan gerakan-gerakan 

dengan cara, urutan, dan irama yang tepat 

6. Origination (kreativitas), kemampuan menciptakan gerakan baru yang tidak 

ada sebelumnya 

Berikut ini adalah indikator hasil belajar siswa melalui model Group 

Investigation dengan media video: 

1) Menjelaskan macam-macam peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

2) Mengidentifikasikan peristiwa alam yang dapat dicegah dan tidak dapat 

dicegah 

3) Menjelaskan dampak peristiwa alam yang terjadi di Indonesia bagi makhluk 

hidup dan lingkungan 

4) Mengidentifikasi penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, 

gunung meletus, dan tsunami 

5) Menjelaskan dampak terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung 

meletus, dan tsunami 

6) Menjelaskan cara mencegah dan menanggulangi terjadinya banjir, tanah 

longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami 

7) Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam 
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8) Membedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat 

diperbarui 

9) Menjelaskan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui 

10) Menyebutkan kegiatan-kegiatan manusia yang dapat merusak bumi 

11) Menjelaskan dampak kegiatan manusia yang dapat merusak bumi 

12) Mendeskripsikan cara menangani kegiatan-kegiatan manusia yang dapat 

merusak bumi 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah siswa mendapat nilai 

di atas ketuntasan individual yaitu 70 yang sesuai dengan KKM SDN Tambakaji 

04 dan ketuntasan klasikal sebesar 80%. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku sesorang karena proses belajar dan pembelajaran. 

Untuk mencapai hasil belajar yang baik memang tidak berlangsung cepat, namun 

memerlukan waktu yang relative lama tergantung dari masing-masing individu. 

Karena hasil belajar diperoleh dari proses belajar individu itu sendiri. Hasil belajar 

yang baik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang baik pula. 

 

2.2. Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

terhadap penerapan model Group Investigation dengan media video dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Adapun hasil penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Penelitian yang dilakukan Witri Rahmi (2012) dari Universitas Riau 

dengan judul “Penggunaan Model Group Investigation untuk Meningkatkan 

Minat Belajar Siswa Kelas VIII di MTs Muhammadiyah Pekanbaru”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa aktifitas guru pada siklus I mencapai 47,5%, 

aktifitas siswa mencapai 50,4%, sedangkan minat belajar mencapai 50,6%. Pada 

siklus II aktifitas gurumeningkat 65%, aktifitas belajar siswa 89,6%, sedangkan 

minat belajar meningkat menjadi 88,9%. Berdasarkan data diatas dapat dikatakan 

bahwa terjadi peningkatan minat belajar siswadalam pelajaran IPS dikelas VIII 

MTs Muhammadiyah Pekanbaru dengan menggunakan metode group 

investigation. 

Penelitian lain yang dilakukan Yogi Suciwardayani dan Budi Setiyono 

(2011) dengan judul  “Penggunaan Model Group Investigation dengan Strategi 

Inquiri dalam Peningkatan Pembelajaran IPA Kelas V SD” mengalami 

peningkatan hasil belajar. Dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 

pada siklus I belum dapat mencapai ketuntasan yaitu 65,2, pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 72, nilai rata-rata kelas ini sudah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal, meskipun demikian peneliti melanjutkan siklus untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik, pada siklus III nilai rata-rata kelas meningkat 

menjadi 78,7.  

Penelitian yang dilakukan I Made Swarika Aryanta dan Yohanes Subali 

dengan judul “Peningkatan Kualitas Proses Belajar dan Hasil Belajar Sejarah 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation pada Siswa 

Kelas VII
h
 , Semester 2 SMP PGRI 5 Denpasar Tahun Pelajaran 2009/2010”. 
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Data mengenai hasil belajar dengan tes individu, memperlihatkan dengan jelas 

bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada tiap siklus. Dari rerata 

70,9 dengan daya serap 70,9% dan ketuntasan belajar 69% yang tergolong dalam 

klasifikasi cukup baik pada siklus I. Pada siklus II mencapai rerata 73,1 dengan 

daya serap 73,1% dan ketuntasan belajar mencapai 100% dan tergolong dalam 

klasifikasi baik. Dengan demikian pada siklus II terjadi peningkatan rerata sebesar 

3,10%, daya serap 2,2%, dan seluruh siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) mata pelajaran IPS Sejarah. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Taufiq Hidayat Adiputra dari 

Universitas Negeri Semarang tahun 2012 dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS melalui model TPS (Think Pair Share) dengan Media Video 

pada Siswa Kelas VA SD Negeri Tambakaji 05 Semarang”. Dari hasil penelitian 

di atas, pada siklus I, II, dan III menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas ssiwa, dan hasil belajar. Peningkatan keterampilan guru pada siklus 

I sebesar 23, siklus 2 sebesar 28, siklus 3 sebesar 31. Skor rata-rata aktivitas siswa 

juga mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 13,3, siklus II sebesar 17,1 dan 

siklus III sebesar 17,9. Presentase hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan, dari data awal sebesar 37,5%, siklus I sebesar 66,67%, siklus II 

sebesar 79,2%, siklus III sebesar 91,67%. 

Berdasarkan beberapa penelitaian yang relevan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model Group Investigation dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Selanjutnya peneliti akan menggunakannya sebagai acuan dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan ulasan kajian teori dan kajian empiris, telah diperoleh alur 

berpikir sabagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

a. Guru kurang maksimal dalam penggunakan model 

pembelajaran yang inovatif serta kurang maksimal dalam 

penggunaan media. 

b. Aktivitas siswa yang rendah karena kurangnya 

perencanaan, dalam kerja kelompok siswa tidak mela-

kukan penyelidikan,  siswa kurang bertukar pikiran, 

berkomunikasi, berdiskusi serta siswa masih cenderung 

mencontek pekerjaan temannya dan siswa kurang 

mempunyai keberanian untuk bertanya. 

c. Hasil belajar siswa masih di bawah KKM (24 siswa atau 

54,54%) 

. 

 

Kondisi Awal 

Langkah-langkah tindakan model pembelajaran Kooperatif 

tipe Group Investigation dengan media video: 

1. Guru mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam 

kelompok. 

2. Siswa merencanakan tugas yang akan dpelajari bersama 

kelompok. 

3. Siswa bersama kelompok melaksanakan investigasi 

dengan mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan 

membuat kesimpulan 

4. Siswa menyiapkan laporan akhir. 

5. Mempresentasikan laporan akhir diskusi. 

6. Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi 

pembelajaran. 

Tindakan 

1. Meningkatnya keterampilan guru dalam menggunakan 

pembelajaran inovatif 

2. Aktivitas siswa  meningkat dalam proses pembelajaran 

3. Hasil belajar siswa meningkat, siswa mendapat nilai di 

atas KKM 

Kondisi Akhir 

Kualitas pembelajaran meningkat 
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Skema alur berpikir di atas memperlihatkan kondisi awal pembelajaran 

IPA pada kelas V di SDN Tambakaji 04 masih belum optimal. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu faktor guru, siswa, dan KBM. Dalam hal ini guru 

kurang menggunakan model pembelajaran yang novatif. Selain itu media 

pembelajaran juga masih belum digunakan secara maksimal. Kedua faktor itu 

mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang menarik sehingga menyebabkan 

siswa menjadi pasif dalam pembelajaran. Aktivitas siswa menjadi rendah karena 

kurangnya perencanaan, dalam kerja kelompok siswa tidak mela-kukan 

penyelidikan,  siswa kurang bertukar pikiran, berkomunikasi, berdiskusi serta 

siswa masih cenderung mencontek pekerjaan temannya dan siswa kurang 

mempunyai keberanian untuk bertanya. Untuk itu peneliti menggunakan model 

pembelajaran Group Investigation dengan media video agar permasalahan-

permasalahan di atas dapat terselesaikan. Dengan penerapan model pembelajaran 

Group Investigation dengan media video diharapkan kualitas pembelajaran 

menjadi meningkat baik dalam keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar. 

2.4. Hipotesis Tindakan 

Melalui penerapan model pembelajaran Group Investigation dengan 

media video, keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa akan 

meningkat sehingga  kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VB SDN 

Tambakaji 04 juga akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah guru dan 

siswa kelas VB SDN Tambakaji 04, semester I tahun ajaran 2012/2013 dengan 

jumlah siswa sebanyak 44 siswa yang terdiri dari 27 siswa putra dan 17 siswa 

putri. 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran Group Investigation dengan media video. 

2) Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran Group Investigation dengan media video. 

3) Hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran Group Investigation dengan media video. 

3.3. Prosedur/Langkah-langkah PTK 

Rancangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Menurut Supardi (2009:104), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah penelitian tindakan sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat reflektif 

partisipasi, kolaboratif dan spiral, yang memiliki tujuan untuk melakukan 

perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi, dan situasi.  



68 

 

 

 

Penelitian ini mengikuti tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang 

tindakannya terdiri dari beberapa siklus. Menurut Arikunto (2009:16) tiap siklus 

dalam penelitian tindakan kelas terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Adapun skemanya dari tahap 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahap-tahap penelitian tindakan kelas (Arikunto, 2009:16) 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan secara kolaboratif antara 

peneliti dengan kolaborator yaitu guru kelas. Adapun tahapan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

Perencanaan adalah tahap menyusun rencana tindakan yang 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana 

tindakan tersebut akan dilakukan (Suharjono, 2009:75). Dalam tahap 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi SIKLUS I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

SIKLUS II 

? 
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menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang 

perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat 

sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang 

terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2009:18). 

Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan observasi awal untuk mengidentifikasi serta mencari 

pemecahan masalah yang tepat. 

b. Menelaah materi pembelajaran IPA kelas V semester 1. 

c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

indikator yang telah ditetapkan. 

d. Menyiapkan media pendukung yaitu video yang disesuaikan dengan 

materi pembelajaran. 

e. Menyusun kisi-kisi, soal evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja 

siswa (LKS). 

f. Menyusun lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

g. Menyusun lembar wawancara dan catatan lapangan. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas 

(Arikunto, 2009:18). Dalam tahap ini peneliti akan menggunakan model 

Group Investigation dengan media video. Pelaksanaan tindakan ini akan 
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direncanakan dalam tiga siklus. Siklus yang pertama akan membahas tentang 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, siklus kedua membahas sumber 

daya alam serta kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi, dan 

dalam siklus ketiga siswa diberikan tugas berupa mengumpulkan artikel 

tentang peristiea alam di Indonesia. Siklus ketiga ini merupakan tahap 

pemantapan karena apabila dalam siklus pertama dan kedua hasil belajar 

siswa sudah meningkat sesui criteria yang ditetapkan, maka siklus ketiga 

tidak perlu dilaksanakan Dalam pelaksanaan tindakan ini, peniliti akan 

dibantu kolaborator untuk meneliti selama proses pembelajaran berlangsung. 

3) Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

(Muhadi, 2011:124). Pengumpulan data observasi ini dilakukan secara 

langsung pada saat pelaksanaan tindakan. Kegiatan observasi dilakukan 

bersama guru kelas V secara kolaboratif untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. Dalam kegiatan observasi ini peneliti menggunakan 

lembar penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta catatan 

lapangan. 

4) Refleksi 

Menurut Arikunto (2009:19), refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. 

Dalam tahap ini, peneliti bersama kolaborator mengkaji tindakan 

pelaksanaan berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 
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siswa. Dari hasil diskusi akan diketahui apakah pelaksanaan tindakan berjalan 

dengan efektif sesuai dengan rencana. Dalam refleksi tersebut, peneliti juga 

membuat daftar permasalahan yang ada untuk dijadikan acuan dalam 

perencanaan tindak lanjut siklus berikutnya agar pada siklus selanjutnya 

pelaksanaan tindakan akan berjalan dengan efektif dan permasalahan yang 

terjadi dapat dipecahkan dengan baik. 

3.4. Siklus Penelitian 

3.4.1. Siklus Pertama 

1) Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan 

siklus 1 yaitu: 

a. Mempersiapkan RPP dengan menggunakan model Group Investigation 

dengan media video tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

b. Mempersiapkan media pembelajaran berupa video tentang banjir dan tanah 

longsor yang akan diputarkan pada saat pembelajaran. 

c. Mempersiapkan kisi-kisi, soal evaluasi untuk siswa berupa lembar tes 

tertulis, dan kunci jawaban serta lembar kerja siswa. 

d. Mempersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa untuk menilai proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

2) Pelaksanaan 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan tindakan pada siklus 1 meliputi: 
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a. Siswa melakukan tanya jawa dengan guru tentang peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

b. Siswa memperhatikan video yang diputarkan oleh guru. 

c. Siswa diberi penjelasan singkat oleh guru tentang peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

d. Siswa bersama dengan guru menuliskan sub topik dari peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

e. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen dengan setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa, sesuai dengan sub topik yang telah dipilih. 

f. Kelompok merencanakan tugas yang akan dikerjakan . 

g. Siswa melakukan investigasi terhadap sub topik yang telah dipilih. 

h. Kelompok menyiapkan laporan akhir dari hasil investigasi mereka. 

i. Perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

j. Kelompok lainnya menanggapi serta memberikan pertanyaan apabila ada 

yang masih belum dimengerti. 

k. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai diskusi yang telah 

berlangsung dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah maju. 

l. Guru memberikan penguatan dan umpan balik kepada siswa serta 

memberikan reward kepada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran. 

m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti. 

n. Guru bersama dengan siswa melakukan refleksi. 
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3) Observasi 

Pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan tindakan pada siklus 1 

adalah pengamatan tentang keterampilan guru dalam menggunakan model 

Group Investigation dengan media video serta pengematan terhadap aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. 

4) Refleksi 

Setelah dilakukan tindakan dalam siklus pertama ini maka peneliti akan 

melakukan refleksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan yang 

diberikan pada siklus pertama. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus pertama. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama dari segi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

d. Mengkaji dan memutuskan alternatif solusi untuk memecahkan 

permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran siklus 

pertama. 

e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

3.4.2. Siklus Kedua 

1) Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan 

siklus 2 yaitu: 

a. Mempersiapkan RPP dengan menggunakan model Group Investigation 

dengan media video tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 



74 

 

 

 

b. Mempersiapkan media pembelajaran berupa video tentang tsunami dan 

gunung meletus yang akan diputarkan pada saat pembelajaran. 

c. Mempersiapkan kisi-kisi, soal evaluasi untuk siswa berupa lembar tes 

tertulis, dan kunci jawaban serta lembar kerja siswa. 

d. Mempersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa untuk menilai proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

2) Pelaksanaan 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan tindakan pada siklus 2 meliputi: 

a. Siswa melakukan tanya jawa dengan guru tentang peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

b. Siswa memperhatikan video yang diputarkan oleh guru. 

c. Siswa diberi penjelasan singkat oleh guru tentang peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

d. Siswa bersama dengan guru menuliskan sub topik dari peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

e. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen dengan setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa, sesuai dengan sub topik yang telah dipilih. 

f. Kelompok merencanakan tugas yang akan dikerjakan . 

g. Siswa melakukan investigasi terhadap sub topik yang telah dipilih. 

h. Kelompok menyiapkan laporan akhir dari hasil investigasi mereka. 

i. Perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. 
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j. Kelompok lainnya menanggapi serta memberikan pertanyaan apabila ada 

yang masih belum dimengerti. 

k. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai diskusi yang telah 

berlangsung dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah maju. 

l. Guru memberikan penguatan dan umpan balik kepada siswa serta 

memberikan reward kepada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran. 

m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti. 

n. Guru bersama dengan siswa melakukan refleksi. 

3) Observasi 

Pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan tindakan pada siklus 2 

adalah pengamatan tentang keterampilan guru dalam menggunakan model 

Group Investigation dengan media video serta pengematan terhadap aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. 

4) Refleksi 

Setelah dilakukan tindakan dalam siklus kedua ini maka peneliti akan 

melakukan refleksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan yang 

diberikan pada siklus kedua. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus kedua. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua dari segi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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d. Mengkaji dan memutuskan alternatif solusi untuk memecahkan 

permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran siklus kedua 

e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga bila 

diperlukan. 

3.4.3. Siklus Ketiga 

1) Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan 

siklus 3 yaitu: 

a. Mempersiapkan RPP dengan menggunakan model Group Investigation 

dengan media video tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

b. Mempersiapkan lembar kerja siswa. 

c. Mempersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa untuk menilai proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

2) Pelaksanaan 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan tindakan pada siklus 2 meliputi: 

a. Siswa melakukan tanya jawa dengan guru tentang peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

“Siapa yang pernah membaca Koran atau majalah? Apakah kalian pernah 

membaca berita tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia?” 

b. Siswa diberi penjelasan singkat oleh guru tentang peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 
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c. Siswa bersama dengan guru menuliskan sub topik dari peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

d. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen dengan setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa, sesuai dengan sub topik yang telah dipilih. 

e. Kelompok merencanakan tugas yang akan dikerjakan. 

f. Siswa melakukan investigasi terhadap sub topik yang telah dipilih. 

g. Kelompok menyiapkan laporan akhir dari hasil investigasi mereka. 

h. Perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

i. Kelompok lainnya menanggapi serta memberikan pertanyaan apabila ada 

yang masih belum dimengerti. 

j. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai diskusi yang telah 

berlangsung dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah maju. 

k. Guru memberikan penguatan dan umpan balik kepada siswa serta 

memberikan reward kepada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran. 

l. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti. 

m. Guru bersama dengan siswa melakukan refleksi. 

3.5. Data dan Cara Pengumpulan Data 

3.5.1. Sumber Data 

1) Guru 

Dalam penelitian ini, sumber data guru diperoleh dari lembar 

observasi keterampilan guru yang dilakukan secara sistematis selama 
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pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua dalam proses pembelajaran 

IPA dengan penerapan model Group Investigation dengan media video. 

2) Siswa 

Dalam penelitian ini, sumber data siswa diperoleh dari lembar 

observasi aktivitas siswa dari siklus pertama sampai siklus kedua, serta hasil 

belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA. 

3) Data Dokumen 

Dalam penelitian ini, sumber data dokumen berasal dari hasil evaluasi 

dan observasi siswa serta foto-foto dan video selama kegiatan pembelajaran 

IPA. 

4) Catatan Lapangan 

Dalam penelitian ini, catatan lapangan diperoleh dari catatan selama 

proses pembelajaran berlangsung, yaitu berupa data keterampilan guru dalam 

pembelajaran, data aktivitas siswa, serta data hasil belajar siswa. 

3.5.2. Jenis Data 

1) Data Kuantitatif 

Data kuatitatif didapatkan dari hasil belajar selama pembelajaran yaitu 

hasil lembar kerja siswa dan evaluasi berupa tes pada akhir siklus 

pembelajaran IPA dengan penerapan model Group Investigation dengan 

media video. Selain itu data kuantitatif juga diperoleh dari lembar observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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2) Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari catatan lapangan selama pembelajaran 

IPA dengan penerapan model Group Investigation dengan media video. 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

1) Metode Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati dengan suatu tujuan dengan 

menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa 

yang diamati (Poerwanti, 2008:3.22). 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

dengan penerapan model Group Investigation dengan media video selama 

pelaksanaan tindakan dalam penelitian berlangsung. Lembar observasi ini 

berupa indikator-indikator yang nampak pada guru maupun siswa, kemudian 

dinilai seberapa terampil guru dan seberapa aktif siswa. Lembar observasi ini 

merupakan data kuantitatif yang kemudian dideskripsikan untuk menentukan 

tingkat keterampilan guru serta aktivitas siswa. 

2) Metode Tes 

Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur 

tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 

2008:1.5). 
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Dalam penelitian ini metode tes yang digunakan adalah tes tertulis 

berupa soal evaluasi yang dikerjakan siswa pada akhir pembelajaran serta 

lembar kerja siswa (LKS) selama proses pembelajaran berlangsung. Tes 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur atau memberi angka terhadap 

proses pembelajaran ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang 

merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap materi yang diajarkan. 

3) Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumenen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010:201). 

Sumber data dokumentasi ini berasal dari dokumen-dokumen berupa 

daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Hasil kerja siswa dan hasil 

evaluasi juga merupakan dokumen dalam penelitian. Selain itu, lembar 

observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa juga merupakan data 

dokumentasi dalam penelitian. Untuk memberikan gambaran secara konkret 

mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas ketika 

aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto dan video. 

4) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah bukti otentik berupa catatan pokok, atau 

catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan, sesuai dengan 

fokus penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif (Muhadi, 2011:132). 
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Sumber data catatan lapangan diperoleh dari catatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa. Selain itu catatan lapangan 

digunakan untuk mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang belum 

tercantum pada metode pengumpulan data yang lain. Catatan lapangan 

merupakan sumber data kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam catatan 

lapangan dipaparkan kegiatam-kegiatan apa saja yang dilakukan guru 

maupun siswa dalam pembelajaran. 

3.5.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif untuk menggambarkan hasil belajar siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan data kualitatif untuk 

menggambarkan keterampilan guru serta aktivitas siswa yang berlangsung selama 

pembelajaran. 

1) Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan teknik 

analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean. Data kuantitatif akan 

disajikan dalam bentuk persentase. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis 

Menurut Poerwanti (2008:6.13), skor teoritis adalah skor 

maksimal apabila menjawab benar semua butir soal dalam suatu 
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perangkat tes. Untuk menentukan nilai berdasarkan skor teoritis adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

N = nilai 

B = Banyaknya butir yang dijawab benar ( dalam bentuk pilihan ganda) 

atau jumlah skor jawaban benar pada setiap butir (pada tes bentuk 

menguaraikan) 

St = Skor teoritis 

2) Menghitung presentase ketuntasan belajar 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

P = Prosentase ketuntasan belajar klasikal 

(Aqib, 2009:41) 

3) Menghitung mean atau rerata kelas 

Untuk menghitung mean dengan rumus sebagai berikut: 

 

N = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 

 

P =  
∑ siswa  yang  tuntas  belajar

∑ siswa
 x 100% 

M = 
∑X

N
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Keterangan: 

M = Mean (nilai rata-rata) 

∑X = jumlah nilai total yang diperoleh dari hasil penjumlahan 

nilai setiap individu 

N = banyaknya individu 

    (Djamarah, 2010: 306) 

4) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan 

disajikan cukup banyak sehingga kalau disajikan dalam table biasa 

menjadi tak efisien dan kurang komunikatif. 

a) Menghitung kelas interval 

 

b) Menghitung rentang data 

 

c) Menghitung panjang kelas 

 

d) Menghitung frekuensi relatif 

 

(Sugiyono, 2011: 32-39) 

 

Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

belajar (KKM) siswa SDN Tambakaji 04 dengan KKM klasikal dan 

K = 1 + 3,3 log n 

Rentang data = data terbesar–data terkecil 

Panjang kelas = 
rentang

jumlah  kelas
 

Relatif = 
𝑓

Ʃ𝑓
 x 100% 
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individual yang dikelompokkan dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, 

dan akan ditampilkan dalam tabel berikut :  

 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Siswa Kelas V SDN Tambakaji 04 

Kriteria Ketuntasan 

Kualifikasi 

Klasikal Individual 

≥ 80% ≥ 70 Tuntas 

< 80% < 70 Tidak Tuntas 

 

Selain itu data kuantitatif juga didapatkan dari hasil observasi 

keterampilan guru serta aktivitas siswa. 

Dari hasil keterampilan guru dan aktivitas siswa dapat dianalisis 

menggunakan rumus penskoran kuartil. Kuartil merupakan ukuran 

perempatan, artinya nilai-nilai kuartil akan membagi empat sama banyak 

sesuai dengan banyaknya data sehingga dikenal dengan (Q1) untuk kuartil 

pertama, (Q2) untuk kuartil kedua, (Q3) untuk kuartil ketiga, dan (Q4) untuk 

kuartil keempat yang merupakan data lengkap (Herrhyanto dan Hamid, 2008: 

5.3-5.4). Untuk menentukan letak kuartil, dapat dilakukan dengan cara 

berikut. 

1. menentukan skor terendah 

2. menentukan skor tertinggi 

3. mencari median  
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4. membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang). 

jika 

R  = skor terendah 

T  = skor tertinggi 

n  = banyaknya skor = ( T- R) + 1 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap atau  

Q1 = 
1

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil dan genap 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap atau  

Q3 = 
3

4 
 (n + 1)  untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T  

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kuanitatif sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan 

Kriteria ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik (A) 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik (B) 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup (C) 

R ≤ skor < Q1 Kurang (D) 
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Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel kriteria ketuntasan 

untuk menentukan kriteria ketuntasan pada keterampilan guru dan aktivitas 

siswa sebagai berikut: 

Untuk menentukan kriteria ketuntasan keterampilan guru, dapat 

dilakukan dengan cara berikut. 

1. menentukan skor terendah (R) 

2. menentukan skor tertinggi (T) 

3. mencari median (Q2) 

4. membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang). 

R = 9 

T = 36 

n = banyaknya skor = (36-9)+1 

  = 28 

 

Letak Q1 = 
1

4 
 (n+2)    Letak Q2 = 

2

4 
 (n + 1)   

  = 
1

4 
 (28+2)         = 

2

4 
 (28+ 2)   

  = 7,5          = 14,5 

Nilai Q1 =  Q1+(R-1)    Nilai Q2 = Q2+(R-1) 

 = 8+(9 –1)        = 15+(9 -1) 

 = 16          = 23 

Jadi, nilai Q1 adalah 16    Jadi, nilai Q2 adalah 23 

Letak Q3 = 
3

4 
 (n+1)    Letak Q4 = 

4

4 
 (n+2) 

  = 
3

4 
 (26+2)         = 26+2 

  = 21          = 28 
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Nilai Q3 = Q3+(R-1)    Nilai Q4 = Q4+(R-1) 

 = 21+(9-1)       = 28+(9-1) 

 = 29        = 36 

Jadi, nilai Q3 adalah 29    Jadi, nilai Q4 adalah 36 

Dari perhitungan di atas, kriteria ketuntasan ketrampilan guru dapat 

dibuat tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

29  ≤  Skor  ≤ 36 A (Sangat Baik) 

23   ≤  Skor  < 29 B (Baik) 

16   ≤  Skor  < 23 C (Cukup) 

9    ≤  Skor  < 16 D (Kurang) 

Untuk menentukan kriteria ketuntasan aktivitas siswa, dapat dilakukan 

dengan cara berikut. 

1. menentukan skor terendah (R) 

2. menentukan skor tertinggi (T) 

3. mencari median (Q2) 

4. membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang). 

R = 8 

T = 32 

n = banyaknya skor = (32-8)+1 

  =  25 
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Letak Q1 = 
1

4 
 (n+1)    Letak Q2 = 

2

4 
 (n + 1)   

  = 
1

4 
 (25+1)         = 

2

4 
 (25+ 1)   

  = 6,5          = 13   

Nilai Q1 =  Q1+(R-1)    Nilai Q2 = Q2+(R-1) 

 = 7+(8 –1)        = 13+(8 -1) 

 = 14          = 20 

Jadi, nilai Q1 adalah 14    Jadi, nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3 = 
3

4 
 (n+1)    Letak Q4 = 

4

4 
 (n+1) 

  = 
3

4 
 (25+1)         = 25 + 1 

  = 19,5          = 26 

Nilai Q3 = Q3+(R-1)    Nilai Q4 = Q4+(R-1) 

 = 20+(8 -1)       = 26+(8-1) 

 = 27        = 32 

Jadi, nilai Q3 adalah 27    Jadi, nilai Q4 adalah 32

Dari perhitungan di atas, kriteria ketuntasan aktivitas siswa dapat 

dibuat tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27  ≤  Skor  ≤ 32 A (Sangat Baik) 

20   ≤  Skor  < 27 B (Baik) 

14   ≤  Skor  < 20 C (Cukup) 

8    ≤  Skor  < 14 D (Kurang) 
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2) Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi catatan lapangan dan 

wawancara selama proses pembelajaran IPA dengan penerapan model Group 

Investigation dengan media video. Data tersebut akan dianalisis dengan 

analisa deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang 

dipisah menurut kategori tertentu untuk memperoleh kesimpulan. 

3.6. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini, dapat dilihat dari 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Pembelajaran IPA melalui penerapan model Group Investigation 

dengan media video dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa kelas VB 

SDN Tambakaji 04 dengan indikator sebagai berikut: 

1) Kerampilan guru dalam penerapan model Group Investigation dengan media 

video meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (23 ≤ Skor < 29). 

2) Meningkatnya aktivitas siswa dalam penerapan model Group Investigation 

dengan media video dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (20 ≤ Skor < 

27). 

3) Hasil belajar siswa dalam penerapan model Group Investigation dengan 

media video dapat mencapai kriteria ketuntasan klasikal minimal 80% dan 

ketuntasan individual ≥ 70. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan peneliti pada pembelajaran 

IPA melalui model Group Investigation dengan media video di kelas VB SDN 

Tambakaji 04 dilaksanakan dalam dua siklus, siklus pertama terdiri dari dua 

pertemuan dan siklus kedua juga terdiri dari dua pertemuan. Dalam penelitian ini, 

aspek- aspek  yang diteliti meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi keterampilan 

guru, lembar observasi aktivitas siswa, dan lembar evaluasi untuk menilai hasil 

belajar siswa.  Pada siklus pertama materi pembelajaran yang digunakan adalah 

KD 7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. Sedangkan pada siklus kedua materi 

pembelajaran yang digunakan adalah KD 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb). 

Siklus pertama pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin, 22 April 2013 dan 

pertemuan II dilaksanakan pada hari  Kamis, 25 April 2013. Siklus kedua 

pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin, 29 April 2013 dan pertemuan II 

dilaksanakan pada hari  Kamis, 2 Mei 2013. Penelitian pada pembelajaran IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video di kelas VB SDN 

Tambakaji 04 yang telah diperoleh dari setiap siklus adalah sebagai berikut: 

 

 



91 

 

 

 

4.1.1. Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.1.1. Pertemuan 1 

1) Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 1 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 

No Indikator Skor Kategori 

1. 
Mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran 
3 B 

2. Membuka pelajaran 2 C 

3. Menjelaskan pembelajaran dengan video 2 C 

4. 
Membimbing mengidentifikasi topik 

diskusi 
3 B 

5. Membimbing pembentukan kelompok 2 C 

6. 
Membimbing siswa dalam melaksanakan 

investigasi 
2 C 

7. Membimbing dalam presentasi kelompok 2 C 

8. 
Memberikan penguatan berupa reward 

kepada siswa 
2 C 

9. Menutup pelajaran 2 C 

Jumlah skor 20 
C 

Rata-rata 2,22 

 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 1 

dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini: 
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Diagram 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1  

Dari hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siklus I 

pertemuan 1, diperoleh jumlah skor dari semua indikator yaitu 20 dan rata-

rata 2,22 dengan kategori cukup (C). Secara rinci dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Pada indikator (1) mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran, guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Hal ini 

ditunjukkan bahwa dalam memulai proses pembelajaran, guru sudah 

mengucapkan salam, mengabsen kehadiran siswa, serta menyiapkan sumber 

dan media belajar. Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru menyiapkan 

terlebih dahulu sumber dan LCD. Guru mengecek LCD apakah sudah siap 

digunakan atau belum. Namun, guru belum melakukan pengaturan kelas 

dengan baik, guru masih belum membimbing siswa untuk memposisikan 

tempat duduknya dengan benar. 

Pada indikator (2) membuka pelajaran, guru memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup (C). Guru memberikan apresepsi kepada siswa berupa 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator
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pertanyaan lisan yaitu, “Pada pembelajaran yang lalu kalian telah mengenal 

daur air? Bagaimana proses daur air? Apabila di awan sudah terjadi 

gumpalan-gumpalan maka selanjutnya akan menjadi apa? Nah, apabila hujan 

turun terus menerus apa yang akan terjadi?”. Siswa sebagian antusias untuk 

menjawab dan dari jawaban siswa itu guru menghubungkan pengetahuan 

siswa dengan materi, yaitu tentang peristiwa alam. Namun dalam hal ini, guru 

belum memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

selain itu guru juga belum menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Pada indikator (3) menjelaskan pembelajaran dengan video, guru 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup (C). Guru menjelaskan isi video 

kepada siswa selama video berlangsung. Guru juga memancing pengetahuan 

siswa dengan memberikaan pertanyaan kepada siswa tentang hal-hal yang 

terkait dalam video. Namun guru belum menjelaskan aturan dalam menonton 

video serta guru masih berada di depan kelas, tidak berkeliling selama video 

diputarkan. 

Pada indikator (4) membimbing mengidentifikasi topik diskusi, guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Dalam memilih topik diskusi, 

guru sudah mengarahkan siswa serta memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berpendapat.. Guru juga sudah menuliskan sub-sub topik di papan tulis. 

Namun guru masih belum memberikan pendapat kepada siswa tentang pe-

milihan sub topik. Guru hanya bertanya kepada siswa lalu menuliskan saja di  

papan tulis. 
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Pada indikator (5) membimbing pembentukan kelompok, guru 

mendapatkan skor 2 dengan  kriteria cukup (C). Guru sudah membimbing 

siswa dalam pembentukan kelompok. Guru memberikan  pengarahan yang 

jelas kepada siswa dalam proses pembentukan kelompok, dan guru mengatur 

pembentukan kelompok dengan berkeliling agar siswa tidak bingung. Guru 

juga membagi kelompok secara heterogen disesuaikan tempat duduk, agar 

siswa tidak perlu berpindah jauh sehingga kelas masih bisa kondusif. Namun 

dalam pembentukan kelompok ini, guru belum mengatur siswa untuk 

menempati kelompok-kelompoknya dengan baik. Guru hanya memantau saja 

dari depan. Guru juga belum memberikan nama-nama setiap kelompok 

dengan jelas. 

Pada indikator (6) membimbing siswa dalam melaksanakan 

investigasi, guru mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup (C). 

Mengarahkan kelompok dalam melakukan investigasi sudah dilakukan oleh 

guru. Guru menerangkan bagaimana kelompok dalam menyelidiki sub topik 

yang mereka dapatkan. Selain itu guru juga menjelaskan kepada kelompok-

kelompok apabila mereka mengalami kesulitan selama melakukan 

investigasi. Terbukti dengan guru mendatangi meja dan menjelaskan. Namun 

dalam hal ini, guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, karena ada beberapa siswa yang takut bertanya apabila guru  tidak 

menawarkan. Guru juga belum membimbing seluruh kelompok, hanya 

beberapa kelompok saja yang didatangi. 
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Pada indikator (7) membimbing dalam presentasi kelompok, guru 

mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup (C). Tampak jelas bahwa guru 

menunjuk kelompok mana yang akan melakukan presentasi kelompok. Guru 

menunjuk perwakilan kelompok untuk maju membacakan hasil diskusi 

mereka. Guru juga memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain 

untuk menanggapi kelompok lain dan memberikan pendapat tentang hasil 

diskusinya bersama kelompok. Namun hal ini terjadi kurang kondusif karena 

guru tidak memberikan pengarahan dalam proses presentasi kelas ini 

sehingga siswa cenderung ramai dan berebut ingin maju. Selain itu guru juga 

belum menyimpulkan hasil diskusi yang telah berlangsung. 

Pada indikator (8) memberikan penguatan berupa reward kepada 

siswa, guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup (C). Dalam 

pembelajaran, guru sudah memberikan penghargaan (reward) baik secara 

verbal maupun non verbal. Guru sudah memberikan penghargaan berupa 

perkataan bagus/pintar kepada siswa ang telah aktif dalam pembelajaran. 

Selain secara verbal, guru juga memberikan penghargaan berupa bintang 

prestasi kepada siswa. Namun guru masih belum memberikan motivasi dan 

pesan positif kepada siswa agar terus bersemangat untuk mengikuti 

pembelajaran. 

Pada indikator (9) menutup pelajaran, guru mendapatkan skor 2 

dengan kategori cukup (C). pada akhir pembelajaran, guru menyimpulkan 

materi hari ini. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari tadi. Setelah itu guru melakukan evaluasi kepada siswa unuk 
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mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan.  

Namun guru belum melakukan refleksi dan tidak lanjut. 

2) Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 1 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang 

mendapat 

skor 

Jum 

lah 

skor 

Rata

-rata 

Per 

sen 

tase 

(%) 
1 2 3 4 

1. 

Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran 

12 14 10 8 102 2,32 57,95 

2. 

Memperhatikan 

penjelasan guru melalui 

video yang diputarkan 

9 15 10 10 109 2,48 61,93 

3. 

Merencanakan tugas yang 

akan dipelajari dengan 

kelompok 

15 13 9 7 96 2,18 54,54 

4. 
Melaksanakan investigasi 

kelompok 
14 9 15 6 101 2,3 57,38 

5. 
Membuat laporan akhir 

diskusi 
13 8 14 9 107 2,43 60,79 

6. 
Mempresentasikan 

laporan akhir diskusi 
8 15 11 10 111 2,52 63,07 

7. 
Menanggapi presentasi 

dari kelompok lain 
17 11 10 6 93 2,11 52,84 

8. Melakukan refleksi 16 14 5 9 95 2,16 53,97 

Jumlah 18,5 462,47 

Rata-rata 2,31 57,8 

Kategori C 
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Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 1 

dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini: 

 

Diagram 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 1 di 

atas, diperoleh jumlah skor keseluruhan yaitu 18,5 dengan jumlah persentase 

keseluruhan yaitu 462,47 %. Sehingga diperoleh rata-rata 2,31 dengan rata-

rata persentase 57,8 %. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus I 

pertemuan 1 masuk dalam kategori cukup (C). 

Pada indikator (1) mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran memperoleh jumlah skor 102 dengan rata-rata 2,32, persentase 

keberhasilan 57,95 % dan termasuk kategori cukup (C). Hal ini ditunjukkan 

dari 44 siswa, ada 12 siswa yang memperoleh skor 1, 14 siswa memperoleh 

skor 2, 10 siswa memperoleh skor 3, dan 8 siswa memperoleh skor 4. 

Sebagian siswa sudah menempati tempat duduknya, sebagian siswa sudah 

menyiapkan alat tulis, buku tulis, dan buku pelajaran, serta diam dan tidak 

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

1 2 3 4 5 6 7 8

Indikator
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bersuara. Namun masih ada beberapa siswa yang masih belum menempati 

tempat duduknya, ada juga siswa yang masih ramai dan berbicara sendiri 

dengan teman sebangkunya. 

Pada indikator (2) memperhatikan penjelasan guru melalui video 

yang diputarkan memperoleh jumlah skor 109 dengan rata-rata 2,48, 

persentase keberhasilan 61,93 % dan termasuk kategori cukup (C). Tampak 

bahwa dari 44 siswa, ada 9 siswa yang memperoleh skor 1, 15 siswa 

memperoleh skor 2, 10 siswa memperoleh skor 3, dan 10 siswa memperoleh 

skor 4. Sebagian besar siswa sudah memperhatikan video yng diputarkan gru, 

hal ini terbukti dari pandangan mata mereka yang fokus memperhatikan video 

di depan. Selain itu mereka juga sebagian sudah ada yang memperhatikan 

penjelasaan guru, hal ini dibuktikan dengan siswa yang aktif melakukan tanya 

jawab selama video berlangsung. Namun masih banyak siswa yang belum 

menacatat pokok-pokok peristiwa penting yang ada dalam video. 

Pada indikator (3) merencanakan tugas yang akan dipelajari dengan 

kelompok memperoleh jumlah skor 96 dengan rata-rata 2,18, persentase 

keberhasilan 54,54 % dan termasuk kategori cukup (C). Dari 44 siswa, ada 15 

siswa yang memperoleh skor 1, 13 siswa memperoleh skor 2, 9 siswa 

memperoleh skor 3, dan 7 siswa memperoleh skor 4. Sebagian siswa sudah 

menyiapkan bahan informasi mengenai sub topik yang akan  dipelajari. 

Mereka juga sudah mengemukakan pendapat dalam kelompok mengeni 

rencana tugas mereka. Namun masih banyak sebagian siswa yang tidak 
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menuliskan informasi penting tentang sub topik yang dipelajari. Mereka 

hanya sekedar membacanya saja tanpa mendalami informasi tersebut. 

Pada indikator (4) melaksanakan investigasi kelompok memperoleh 

jumlah skor 101 dengan rata-rata 2,3, persentase keberhasilan 57,38 % dan 

termasuk kategori cukup (C). Sejumlah 44 siswa, ada 14 siswa yang 

memperoleh skor 1, 9 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa memperoleh skor 

3, dan 6 siswa memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian siswa 

mencari informasi dari tugas-tugas yang telah diperolehnya. Beberapa sudah 

ada yang berdiskusi dengan baik bersama kelompoknya. Namun masih ada 

sebagian siswa yang hanya diam dan pasif dan berdiskusi dengan 

kelompknya. Ada juga beberapa siswa yang beradu pendapat mengenai hasil 

diskusi namun mereka akhirnya menemukan hasil diskusi dengan baik. 

Pada indikator (5) membuat laporan akhir diskusi memperoleh 

jumlah skor 107 dengan rata-rata 2,43, persentase keberhasilan 60,79 % dan 

termasuk kategori cukup (C). Dari 44 siswa, ada 13 siswa yang memperoleh 

skor 1, 8 siswa memperoleh skor 2, 14 siswa memperoleh skor 3, dan 9 siswa 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian siswa sudah 

menuliskan laporan pada lembar kerja yang telah disediakan. Sebagian siswa 

juga sudah menuliskan laporan sesuai dengan hasil investigasi dan urutan 

yang tepat. Namun masih ada sebagian siswa yang tidak terlibat dalam 

pembuatan laporan akhir ini. Selain itu ada beberapa kelompok yang 

menuliskan laporan dengan coretan-coretan sehingga membuat laporan 

terlihat tidak rapi. 
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Pada indikator (6) mempresentasikan laporan akhir diskusi 

memperoleh jumlah skor 111 dengan rata-rata 2,52, persentase keberhasilan 

63,307% dan termasuk kategori cukup (C). Dengan sejumlah 44 siswa, ada 8 

siswa yang memperoleh skor 1, 15 siswa memperoleh skor 2, 11 siswa 

memperoleh skor 3, dan 10 siswa memperoleh skor 4.  Hal ini ditunjukkan 

dengan sebagian besar siswa antusias dalam mempresentasikan hasil diskusi 

mereka. Sebagian siswa sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada. Namun ada sebagian yang tidak 

menyimpulkan hasil diskusi dan mereka tidak menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain. 

Pada indikator (7) menanggapi presentasi dari kelompok lain 

memperoleh jumlah skor 93 dengan rata-rata 2,11, persentase keberhasilan 

52,84 % dan termasuk kategori cukup (C). Hal ini ditunjukkan dari 44 siswa, 

ada 17 siswa yang memperoleh skor 1, 11 siswa memperoleh skor 2, 10 siswa 

memperoleh skor 3, dan 6 siswa memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan 

dengan sebagian siswa sudah berani mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal 

yang masih belum dimengerti. Namun sebagian siswa juga ada yang ribut 

sendiri dan tidak memperhatikan presentasi kelompok. Selain itu siswa juga 

tidak menyimpulkan hasil diskusi. Mereka banyak yang tidak membuat 

catatan hasil diskusi. 

Pada indikator (8) melakukan refleksi memperoleh jumlah skor 95 

dengan rata-rata 2,16, persentase keberhasilan 53,97 % dan termasuk kategori 

cukup (C). Dari 44 siswa, ada 16 siswa yang memperoleh skor 1, 14 siswa 
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memperoleh skor 2, 5 siswa memperoleh skor 3, dan 9 siswa memperoleh 

skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian siswa mengulas balik materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. Mereka menyebutkan poin-poin dalam 

pembelajaran. Ada juga beberapa siswa yang bertanya tentang maeri yang 

belum dipahami. Dan semua siswa mengerjakan soal evaluasi dengan baik. 

3) Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Group 

Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 1 diperoleh data  

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 1 

Nilai Frekuensi (f) Persentase Kualifikasi 

35-45 1 2,27% Tidak tuntas 

46-56 6 13,64% Tidak tuntas 

57-67 8 18,18% Tidak tuntas 

68-78 7 15,91% Tuntas 

79-89 12 27,23% Tuntas 

90-100 10 22,74% Tuntas 

Jumlah 44 100%  

 

Siswa yang memperoleh nilai antara 35-45 sejumlah 1 orang, dengan 

persentase 2,27% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang mendapatkan 

nilai 35 yaitu sejumlah 1 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 46-56 sejumlah 6 orang, dengan 

persentase 13,64% dan dinyatakan tidak tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 50 yaitu sejumlah 2 siswa dan nilai 55 sejumlah 4 siswa. 
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Siswa yang memperoleh nilai antara 57-67 sejumlah 8 orang, dengan 

persentase 18,18% dan dinyatakan tidak tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 60 yaitu sejumlah 5 siswa dan nilai 65 sejumlah 3 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 68-78 sejumlah 7 orang, dengan 

persentase 15,91% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang mendapatkan 

nilai 75 yaitu sejumlah 7 siswa.  

Siswa yang memperoleh nilai antara 79-89 sejumlah 12 orang, 

dengan persentase 22,73% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 80 sejumlah 7 siswa dan nilai 85 yaitu sejumlah 5 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 91-100 sejumlah 10 orang, 

dengan persentase 11,36% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 90 sejumlah 5 siswa, nilai 95 yaitu sejumlah 2 siswa dan 

nilai 100 sejumlah 3 siswa. 

Dari 44 siswa, 29 siswa yang mengalami nilai ketuntasan yaitu diatas 

atau sama dengan 70 dan 15 siswa yang tidak tuntas dengan nilai di bawah 

70. 

Persentase ketuntasan siswa pada siklus I pertemuan 1 dapat 

digambarkan melalui diagram di bawah ini: 

 

Tuntas; 
65,90%

Tidak 
tuntas; 
34,10%
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Diagram 4.3 Persentase Ketuntasan Siswa Siklus I pertemuan 1 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siklus I 

pertemuan pertama yaitu 29 siswa atau 65,9% mengalami ketuntasan dan 15 

orang siswa atau 34,1% dinyatakan tidak tuntas. 

4) Refleksi 

Refleksi pembelajaran IPA melalui melalui model Group 

Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 1, difokuskan 

pada: (a) keterampilan guru, (b) aktivitas siswa. 

Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah 

masuk dalam kategori cukup (C), masih ada beberapa kekurangan yang 

harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

(1) Pada pra pembelajaran, guru kurang mengatur kelas dan melakukan 

pengkondisian kelas agar kelas menjadi kondusif. 

(2) Dalam apresepsi, guru seharusnya juga memberikan motivasi kepada 

siswa agar bersemangat serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(3) Pada saat diskusi kelas, guru belum membimbing kelompok secara 

keseluruhan. 



104 

 

 

 

(4) Guru tidak menyimpulkan hasil akhir diskusi sehingga siswa dapat 

memahami keseluruhan materi. 

(5) Guru kurang memberi motivasi dan pesan positif dalam akhir 

pembelajaran. 

(6) Pada akhir pembelajaran, guru belum melakukan refleksi dan 

memberikan tindak lanjut. 

b) Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada 

siklus I pertemuan 1, sebagai berikut: aktivitas siswa secara keseluruhan 

sudah masuk dalam kategori cukup (C), masih ada beberapa kekurangan 

yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

(1) Pada awal pembelajaran siswa masih belum siap dalam menerima 

pembelajaran. 

(2) Pada saat penjelasan materi dengan video yang diputarkan guru, siswa 

masih belum mencatat materi yang telah disampaikan. 

(3) Dalam berdiskusi siswa kurang aktif berdiskusi, masih banyak yang 

hanya diam dan tidak ikut membantu dalam diskusi. 

(4) Sedikit siswa yang mau bertanya apabila masih ada yang belum 

dipahami. 

5) Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Group Investigation 

dengan media video pada siklus I pertemuan 1, maka yang perlu diadakan 
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perbaikan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, perbaikan 

tersebut antara lain:  

a) Keterampilan Guru 

(1) Pada pra pembelajaran guru harus mengatur kelas dan melakukan 

pengkondisian kelas agar kelas menjadi kondusif. 

(2) Guru harus memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat 

dalam belajar serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(3) Dalam diskusi kelompok guru harus membimbing kelompok secara 

keseluruhan. 

(4) Guru menyimpulkan hasil akhir diskusi sehingga siswa dapat 

memahami keseluruhan materi. 

(5) Guru memberikan motivasi dan pesan dalam akhir pembelajaran. 

(6) Pada akhir pembelajaran guru melakukan refleksi dan memberikan 

tindak lanjut. 

b) Aktivitas Siswa 

(1) Guru memberikan motivasi serta arahan agar siswa siap dalam 

menerima pembelajaran. 

(2) Guru membangkitkan minat siswa untuk mencatat materi yang telah 

disampaikan guru dengan video pembelajaran. 

(3) Siswa memberikan motivasi serta pesan positif agar siswa aktif 

berdiskusi serta berani bertanya apabila masih ada yang belum 

dipahami.  
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4.1.1.1.2. Pertemuan 2 

1) Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

No Indikator Skor Kategori 

1. 
Mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran 
3 B 

2. Membuka pelajaran 2 C 

3. Menjelaskan pembelajaran dengan video 3 B 

4. 
Membimbing mengidentifikasi topik 

diskusi 
3 B 

5. Membimbing pembentukan kelompok 2 C 

6. 
Membimbing siswa dalam melaksanakan 

investigasi 
2 C 

7. Membimbing dalam presentasi kelompok 2 C 

8. 
Memberikan penguatan berupa reward 

kepada siswa 
2 C 

9. Menutup pelajaran 3 B 

Jumlah skor 22 
B 

Rata-rata 2,44 

 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 2 

dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini: 
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Diagram 4.4 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2  

Dari hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siklus I 

pertemuan 2, diperoleh jumlah skor dari semua indikator yaitu 22 dan rata-

rata 2,44 dengan kategori baik (B). Secara rinci dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Pada indikator (1) mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran, guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Dalam 

memulai proses pembelajaran, guru sudah mengucapkan salam, mengabsen 

kehadiran siswa, serta menyiapkan sumber dan media belajar. Sebelum proses 

pembelajaran dimulai, guru menyiapkan terlebih dahulu sumber dan LCD. 

Guru mengecek LCD apakah sudah siap digunakan atau belum. Karena dalam 

pembelajaran ini, guru menggunakan LCD sebagai media pembelajaran. 

Namun, guru masih belum melakukan pengaturan kelas dengan baik, guru 

masih belum membimbing siswa untuk memposisikan tempat duduknya 

dengan benar. Guru cenderung memulai pembelajaran langsung tanpa 

mengecek pengaturan ruangan. 

0
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Pada indikator (2) membuka pelajaran, guru memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup (C). Guru memberikan apresepsi secara lisan kepada 

siswa berupa pertanyaan, “Pada pertemuan kemarin kita telah membahas 

tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia? Apa saja anak-anak?”. 

Siswa sebagian antusias untuk menjawab dan dari jawaban siswa itu guru 

menghubungkan pengetahuan siswa dengan materi, yaitu tentang peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia. Namun dalam hal ini, guru masih belum 

memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran, selain itu 

guru juga belum menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Sehingga 

dalam pembelajaran siswa masih cenderung pasif dan kurang terfokus dalam 

pembelajaran. 

Pada indikator (3) menjelaskan pembelajaran dengan video, guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Guru memberikan pengarahan 

kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Guru menjelaskan bahwa 

selama menonton video, siswa diharapkan melihat dengan seksama dan 

memahami isi video.  Guru juga menjelaskan isi video kepada siswa selama 

video berlangsung. Guru juga memancing pengetahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan kepada siswa tentang hal-hal yang terkait dalam 

video. Namun guru masih berada di depan kelas, tidak berkeliling selama 

video diputarkan. 

Pada indikator (4) membimbing mengidentifikasi topik diskusi, guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Hal ini ditunjukan dengan guru 

sudah mengarahkan siswa dalam memilih topik diskusi serta memberikan 
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kesempatan kepada siswa untuk berpendapat.. Guru juga sudah menuliskan 

sub-sub topik di papan tulis. Namun guru masih belum memberikan pendpat 

kepada siswa tentang pemilihan sub topik. Guru hanya bertanya kepada siswa 

lalu menuliskan saja di papan tulis. 

Pada indikator (5) membimbing pembentukan kelompok, guru 

mendapatkan skor 2 dengan  kriteria cukup (C). Pembentukan kelompok 

sudah dibimbing oleh guru. Guru memberikan  pengarahan yang jelas kepada 

siswa dalam proses pembentukan kelompok, dan guru mengatur pembentukan 

kelompok dengan berkeliling agar siswa tidak bingung. Guru juga membagi 

kelompok secara heterogen disesuikan tempat duduk, agar siswa tidak perlu 

berpindah jauh sehingga kelas masih bisa kondusif. Namun dalam 

pembentukan kelompok ini, guru masih belum mengatur siswa untuk 

menempati kelompok-kelompoknya dengan baik. Guru hanya memantau saja 

dari depan. Sehingga siswa cenderung ramai untuk mengatur tempat 

duduknya. Guru juga belum memberikan nama-nama setiap kelompok 

dengan jelas. 

Pada indikator (6) membimbing siswa dalam melaksanakan 

investigasi, guru mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup (C). tampak 

bahwa guru sudah mengarahkan kelompok dalam melakukan investigasi. 

Guru menerangkan bagaimana kelompok dalam menyelidiki sub topik yang 

mereka dapatkan. Selain itu guru juga menjelaskan kepada kelompok-

kelompok apabila mereka mengalami kesulitan selama melakukan 

investigasi. Terbukti dengan guru mendatangi meja dan menjelaskan. Namun 
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dalam hal ini, guru masih belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, karena ada beberapa siswa yang takut bertanya apabila guru  tidak 

menawarkan. Guru juga belum membimbing seluruh kelompok, hanya 

beberapa kelompok saja yang didatangi. 

Pada indikator (7) membimbing dalam presentasi kelompok, guru 

mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup (C). Guru menunjuk kelompok 

mana yang akan melakukan presentasi kelompok. Guru menunjuk perwakilan 

kelompok untuk maju membacakan hasil diskusi mereka. Guru juga 

memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi 

kelompok lain dan memberikan pendapat tentang hasil diskusinya bersama 

kelomok. Namun hal ini terjadi kurang kondusif karena guru masih belum 

memberikan pengarahan dalam proses presentasi kelas ini sehingga siswa 

cenderung ramai dan berebut ingin maju. Selain itu guru juga belum 

meyimpulkan hasil diskusi yang telah berlangsung. 

Pada indikator (8) memberikan penguatan berupa reward kepada 

siswa, guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup (C). Hal ini 

ditunjukkan dengan guru sudah memberikan penghargaan (reward) baik 

secara verbal maupun non verbal. Guru sudah memberikan penghargaan 

berupa perkataan bagus/pintar kepada siswa yang telah aktif dalam 

pembelajaran. Selain secara verbal, guru juga memberikan penghargaan 

berupa bintang prestasi kepada siswa. Namun guru masih belum memberikan 

motivasi dan pesan positif kepada siswa agar terus bersemangat untuk 

mengikuti pembelajaran. 
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Pada indikator (9) menutup pelajaran, guru mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik (B). Pada akhir pembelajaran, guru menyimpulkan 

materi pembelajaran hari ini. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari tadi. Setelah itu guru melakukan evaluasi kepada 

siswa unuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

diajarkan. Guru juga memberikan tindak lanjut berupa tugas untuk mempe-

lajari materi selanjutnya, yaitu tentang SDA. Namun guru masih belum mela-

kukan refleki terhadap pembelajaran. 

 

2) Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang 

mendapat 

skor 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

Persen 

tase (%) 

1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 
10 16 11 7 103 2,34 58,52 

2. 

Memperhatikan penjelasan 

guru melalui video yang 

diputarkan 

11 14 10 9 105 2,39 59,66 

3. 

Merencanakan tugas yang 

akan dipelajari dengan 

kelompok 

16 15 7 6 91 2,06 51,7 

4. 
Melaksanakan investigasi 

kelompok 
12 10 14 8 106 2,4 60,22 

5. 
Membuat laporan akhir 

diskusi 
9 9 10 16 121 2,75 68,75 
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No Indikator 

Jumlah siswa 

yang mendapat 

skor 
Jumlah 

skor 

Rata- 

rata 

Persen-

tase (%) 

1 2 3 4 

6. 
Mempresentasikan laporan 

akhir diskusi 
10 13 8 13 112 2,54 63,63 

7. 
Menanggapi presentasi dari 

kelompok lain 
14 11 7 12 105 2,38 59,65 

8. Melakukan refleksi 12 9 15 8 107 2,43 60,79 

Jumlah 19,29 482,92 

Rata-rata 2,41 60,79 

Kategori C 

 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

pada siklus I pertemuan 2 dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini: 

 

Diagram 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 2 di 

atas, diperoleh jumlah skor keseluruhan yaitu 19,29 dengan jumlah persentase 

keseluruhan yaitu 482,92%. Sehingga diperoleh rata-rata 2,41 dengan rata-

rata persentase 60,79%. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus I 

pertemuan 2 masuk dalam kategori cukup (C). 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%
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Pada indikator (1) mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran memperoleh jumlah skor 103 dengan rata-rata 2,34, persentase 

keberhasilan 58,52% dan termasuk kategori cukup (C). Dari 44 siswa, ada 10 

siswa yang memperoleh skor 1, 16 siswa memperoleh skor 2, 11 siswa 

memperoleh skor 3, dan 7 siswa memperoleh skor 4. Sebagian siswa sudah 

menempati tempat duduknya, sebagian siswa sudah menyiapkan alat tulis, 

buku tulis, dan buku pelajaran, serta diam dan tidak bersuara. Ada beberapa 

siswa yang tidak membawa buku pelajaran. Namun masih ada beberapa siswa 

yang masih belum menempati tempat duduknya, mereka masih berdiri, masih 

berjlan-jalan, ada juga siswa yang masih ramai dan berbicara sendiri dengan 

teman sebangkunya. 

Pada indikator (2) memperhatikan penjelasan guru melalui video 

yang diputarkan memperoleh jumlah skor 105 dengan rata-rata 2,39, 

persentase keberhasilan 59,66% dan termasuk kategori cukup (C). Sejumlah 

44 siswa, ada 11 siswa yang memperoleh skor 1, 14 siswa memperoleh skor 

2, 10 siswa memperoleh skor 3, dan 9 siswa memperoleh skor 4. Sebagian 

besar siswa sudah memperhatikan video yng diputarkan guru, hal ini terbukti 

dari pandangan mata mereka yang fokus memperhatikan video di depan. 

Selain itu mereka juga sebagian sudah ada yang memperhatikan penjelasaan 

guru, hal ini dibuktikan dengan siswa yang aktif melakukan tanya jawab 

selama video berlangsung. Namun masih banyak siswa yang belum 

menacatat pokok-pokok peristiwa penting yang ada dalam video walaupun 

beberapa siswa yang mencacat lebih banyak daripada pertemuan yang 
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pertama. Siswa juga terkesan pasif, hanya melihat dan mendengarkan, tanpa 

mereka bertanya tentang hal yang belum dipahami dalam video. 

Pada indikator (3) merencanakan tugas yang akan dipelajari dengan 

kelompok memperoleh jumlah skor 91 dengan rata-rata 2,06, persentase 

keberhasilan 51,7% dan termasuk kategori cukup (C). Hal ini ditunjukkan 

dari 44 siswa, ada 16 siswa yang memperoleh skor 1, 15 siswa memperoleh 

skor 2, 7 siswa memperoleh skor 3, dan 6 siswa memperoleh skor 4. Sebagian 

siswa sudah menyiapkan bahan informasi mengenai sub topik yang akan  

dipelajari. Mereka juga sudah mengemukakan pendapat dalam kelompok 

mengeni rencana tugas mereka. Namun masih banyak sebagian siswa yang 

tidak menuliskan informasi penting tentang sub topik yang dipelajari. Mereka 

hanya sekedar membacanya saja tanpa mendalami informasi tersebut. Mereka 

kurang merencanakan tugas mereka dengan baik. 

Pada indikator (4) melaksanakan investigasi  kelompok memperoleh 

jumlah skor 106 dengan rata-rata 2,4, persentase keberhasilan 60,22% dan 

termasuk kategori cukup (C). Dari 44 siswa, ada 12 siswa yang memperoleh 

skor 1, 10 siswa memperoleh skor 2, 14 siswa memperoleh skor 3, dan 8 

siswa memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian siswa mencari 

informasi dari tugas-tugas yang telah diperolehnya. Mereka membagi tugas 

dalam mencari informasi yang ada. Beberapa sudah ada yang berdiskusi 

dengan baik bersama kelompoknya. Ada juga beberapa kelompk yang 

bertanya pada guru untuk mencari sumber nformasi. Namun masih ada 

sebagian siswa yang hanya diam dan pasif dan berdiskusi dengan 
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kelompoknya. Mereka lebih memilih diam dan bergantung dengan teman 

yang lain. Ada beberapa siswa yang tidk sependapat dengan teman 

sekelompoknya sehingga mereka hanya diam dan menjadi tidak tertarik mem-

bantu menyelidiki permasalahan yang ada. 

Pada indikator (5) membuat laporan akhir diskusi memperoleh 

jumlah skor 121 dengan rata-rata 2,75, persentase keberhasilan 68,75% dan 

termasuk kategori baik (B). Dari 44 siswa, ada 9 siswa yang memperoleh skor 

1, 9 siswa memperoleh skor 2, 10 siswa memperoleh skor 3, dan 16 siswa 

memperoleh skor 4. Sebagian siswa sudah menuliskan laporan pada lembar 

kerja yang telah disediakan. Sebagian siswa juga sudah menuliskan laporan 

sesuai dengan hasil investigasi dan urutan yang tepat. Dalam pertemuan 2 ini 

ada peningkatan dalam keaktifan siswa membuat laporan. Sudah sebagian 

besar terlibat dalam pembuatan laporan. Selain itu masih ada beberapa 

kelompok yang menuliskan laporan dengan coretan-coretan sehingga 

membuat laporan terlihat tidak rapi, walaupun sudah sebagian besar 

menuliskan dengan rapi. 

Pada indikator (6) mempresentasikan laporan akhir diskusi 

memperoleh jumlah skor 112 dengan rata-rata 2,54, persentase keberhasilan 

63,63% dan termasuk kategori baik (B). Sebanyak 44 siswa, ada 10 siswa 

yang memperoleh skor 1, 13 siswa memperoleh skor 2, 8 siswa memperoleh 

skor 3, dan 13 siswa memperoleh skor 4. Sebagian besar siswa antusias dalam 

mempresentasikan hasil diskusi mereka, terbukti dari banyaknya siswa yang 

mengangkat tangan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. 
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Sebagian siswa sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada. Namun ada sebagian yang tidak menyimpulan hasil 

diskusi dan mereka tidak menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

Pada indikator (7) menanggapi presentasi dari kelompok lain 

memperoleh jumlah skor 105 dengan rata-rata 2,38, persentase keberhasilan 

59,65% dan termasuk kategori cukup (C). Dari 44 siswa, ada 14 siswa yang 

memperoleh skor 1, 11 siswa memperoleh skor 2, 7 siswa memperoleh skor 

3, dan 12 siswa memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian 

siswa sudah berani mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang masih 

belum dimengerti.. Namun sebagian siswa juga ada yang ribut sendiri dan 

tidak memperhatikan presentasi kelompok. Selain itu siswa juga tidak 

menyimpulkan hasil diskusi. Mereka banyak yang tidak membuat catatan 

hasil diskusi setelah diskusi selesai. 

Pada indikator (8) melakukan refleksi memperoleh jumlah skor 107  

dengan rata-rata 2,43, persentase keberhasilan 60,79% dan termasuk kategori 

cukup (C). Hal ini ditunjukkan dari 44 siswa, ada 12 siswa yang memperoleh 

skor 1, 9 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa memperoleh skor 3, dan 8 siswa 

memperoleh skor 4. Sebagian siswa suah mengulas balik materi pembelajaran 

yang telah dipelajari. Mereka bersama dengan guru membahas materi yang 

telah dipelajari.  Ada juga beberapa siswa yang bertanya tentang materi yang 

belum dipahami. Dan semua siswa mengerjakan soal evaluasi dengan baik. 

3) Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Group  
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Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 2 diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 2 

Nilai Frekuensi (f) Persentase Kualifikasi 

40-49 1 2,27% Tidak tuntas 

50-59 5 11,36% Tidak tuntas 

60-69 5 11,36% Tidak tuntas 

70-79 7 15,91% Tuntas 

80-89 13 29,55% Tuntas 

90-100 13 29,55% Tuntas 

Jumlah 44 100%  

 

Siswa yang memperoleh nilai antara 40-49 sejumlah 1 orang, dengan 

persentase 2,27% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang mendapatkan 

nilai 40 yaitu sejumlah 1 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 50-59 sejumlah 5 orang, dengan 

persentase 11,36% dan dinyatakan tidak tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 50 yaitu sejumlah 2 siswa dan nilai 55 sejumlah 3 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 60-69 sejumlah 5 orang, dengan 

persentase 11,36% dan dinyatakan tidak tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 60 yaitu sejumlah 2 siswa dan nilai 65 sejumlah 3 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 70-79 sejumlah 7 orang, dengan 

persentase 15,91% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang mendapatkan 

nilai 70 yaitu sejumlah 3 siswa dan nilai 74 sejumlah 4 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 80-89 sejumlah 13 orang, 

dengan persentase 29,55% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 80 yaitu sejumlah 8 siswa dan nilai 85 sejumlah 5 siswa. 
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Siswa yang memperoleh nilai antara 90-100 sejumlah 13 orang, 

dengan persentase 29,55% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang 

mendapat nilai 90 yaitu sejumlah 4 siswa, nilai 95 sejumlah 3 siswa, dan nilai 

100 sejumlah 6 siswa 

Dari 44 siswa, 30 siswa yang mengalami nilai ketuntasan yaitu diatas 

atau sama dengan 70 dan 11 siswa yang tidak tuntas dengan nilai dibawah 70. 

Persentase ketuntasan siswa pada siklus I pertemuan 2 dapat 

digambarkan melalui diagram di bawah ini: 

 

Diagram 4.6 Persentase Ketuntasan Siswa Siklus I pertemuan 2 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siklus I 

pertemuan kedua yaitu 33 siswa atau 75 % mengalami ketuntasan dan 11 

orang siswa atau 25 % dinyatakan tidak tuntas. 

4) Refleksi 

Refleksi pembelajaran IPA melalui melalui model Group 

Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 2, difokuskan 

pada: (a) keterampilan guru, (b) aktivitas siswa. 

Tuntas; 75%

Tidak 
tuntas; 25%
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Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah 

masuk dalam kategori baik (B) masih ada beberapa kekurangan yang harus 

diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

(1) Pada pra pembelajaran, guru masih belum mengatur kelas dan 

melakukan pengkondisian kelas agar kelas menjadi kondusif. 

(2) Pada saat apresepsi, guru belum memberikan motivasi kepada siswa 

agar bersemangat dalam belajar. 

(3) Guru belum membimbing kelompok secara keseluruhan. 

(4) Guru tidak menyimpulkan hasil akhir diskusi sehingga siswa dapat 

memahami keseluruhan materi. 

(5) Pada akhir pembelajaran, guru belum melakukan refleksi. 

b) Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada 

siklus I pertemuan 2, sebagai berikut: aktivitas siswa secara keseluruhan 

sudah masuk dalam kategori cukup (C), masih ada beberapa kekurangan 

yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

(1) Pada saat pembelajaran sedang berlangsung ,asih ada beberapa siswa 

yang belum siap dalam menerima pembelajaran, mereka masih berdiri 

dan ada pula yang masih berjalan. 
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(2) Pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran dengan video, siswa 

cenderung berbicara sendiri. 

(3) Saat melakukan diskusi kelompok, siswa kurang aktif berdiskusi, 

masih banyak yang hanya diam dan tidak ikut membantu dalam 

diskusi. 

(4) Sedikit siswa yang mau bertanya apabila ada yang belum dipahami. 

5) Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Group Investigation 

dengan media video pada siklus I pertemuan 2 yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka yang perlu diadakan perbaikan agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA dari keterampilan guru maupun aktivitas siswa, 

perbaikan tersebut antara lain:  

a) Keterampilan Guru 

(1) Guru melakukan pengaturan kelas dan pengkondisian kelas sebelum 

pembelajaran agar kelas menjadi kondusif. 

(2) Guru harus memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat. 

(3) Pada akhir diskusi, guru menyimpulkan hasil akhir diskusi sehingga 

siswa dapat memahami keseluruhan materi. 

(4) Di akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi dan memberikan 

tindak lanjut. 

b) Aktivitas Siswa 

(1) Guru memberikan motivasi serta arahan agar siswa siap dalam mene- 
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rima pembelajaran. 

(2) Guru harus memusatkan perhatian kepada siswa agar siswa lebih 

tertarik pada penjelasan guru. 

(3) Pemberian semangat kepada siswa agar mau akif dalam berdiskusi 

dengan kelompoknya. 

(4) Guru memberikan motivasi agar siswa berani bertanya  

4.1.1.2. Analisis Hasil Siklus I 

1) Analisis Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Berdasarkan data pertemuan I dan II perolehan keterampilan guru 

siklus I, disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator 

Skor 

Pertemu

-an 1 

Pertemu-

an 2 
Rata-rata 

1. 
Mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran 
3 3 3 

2. Membuka pelajaran 2 2 2 

3 Menjelaskan pembelajaran dengan video 2 3 2,5 

4. 
Membimbing mengidentifikasi topik 

diskusi 
3 3 3 

5. Membimbing pembentukan kelompok 2 2 2 

6. 
Membimbing siswa dalam melaksanakan 

investigasi 
2 2 2 

7. Membimbing dalam presentasi kelompok 2 2 2 

8. 
Memberikan penguatan berupa reward 

kepada siswa 
2 2 2 

9. Menutup pelajaran 2 3 2,5 

Jumlah skor 20 22 21 

Rata-rata 2,22 2,44 2,33 

Kategori C B B 
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Berdasarkan tabel diatas, perolehan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA melalui model Group Investigation dengan media video 

meningkat dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 dengan skor 20 menjadi 22. 

Perolehan keterampilan guru siklus I juga disajikan dalam diagram berikut : 

 

Diagram 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa keterampilan guru pada 

pembelajaran IPA melalui model Group Investigation dengan media video 

telah mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya baik (B). 

Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan siklus 

berikutnya agar lebih baik. 

 

2) Analisis Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Berdasarkan data pertemuan I dan II perolehan aktivitas siswa dalam 

pembelaja-ran IPA model Group Investigation dengan media video pada 

siklus I, disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

19

20

21

22

23

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Rata-rata
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Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator 

Skor 

Pertem

uan 1 

Pertemu

an 2 

Rata-

rata 

1. 
Mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran 
2,32 2,34 2.33 

2. 
Memperhatikan penjelasan guru melalui 

video yang diputarkan 
2,48 2,39 2,46 

3. 
Merencanakan tugas yang akan 

dipelajari dengan kelompok 
2,18 2,06 2,12 

4. Melaksanakan investigasi kelompok  2,3 2,4 2,35 

5. Membuat laporan akhir diskusi 2,43 2,75 2,59 

6. Mempresentasikan laporan akhir diskusi 2,52 2,54 2,53 

7. 
Menanggapi presentasi dari kelompok 

lain 
2,11 2,38 2,25 

8. Melakukan refleksi 2,16 2,43 2,29 

Jumlah 18,5 19,29 18,89 

Rata-rata 2,31 2,41 2,36 

Kategori C C C 

Berdasarkan tabel diatas, perolehan aktivitas siswa dalam pembelaja- 

ran IPA model Group Investigation dengan media video meningkat dari 

pertemuan 1 ke pertemuan 2 dengan skor 18,5 menjadi 19,29. Perolehan 

aktivitas siswa siklus I juga disajikan dalam diagram berikut: 

 

Diagram 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

18

18,5

19

19,5

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Rata-rata
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Berdasarkan data diatas, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

siswa pada pembelajaran IPA Group Investigation dengan media video 

termasuk kategori cukup (C), belum mencapai indikator keberhasilan yaitu 

sekurang-kurangnya baik (B) sehingga masih diperlukan tindakan lanjutan. 

3) Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Berdasarkan data pertemuan I dan II, perolehan hasil belajar siswa 

siklus I, disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Observasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Persentase Ketuntasan Belajar 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

65,9 % 75 % 

 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa hasil belajar siswa siklus I 

mengalami perubahan dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 dengan persentase 

65,9 % menjadi 75%. Perolehan hasil belajar siswa siklus I juga disajikan 

dalam diagram berikut: 

 

Diagram 4.9 Hasil Belajar Siklus I 

Diagram diatas menunjukukkan bahwa presentase ketuntasan hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan yaitu pada pertemuan pertama 65,9% 

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

Pertemuan 1 Pertemuan 2
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menjadi 75% pada pertemuan kedua. Hal ini menunjukkan telah tercapainya 

indikator keberhasilan tetapi untuk memaksimalkan peningkatan kualitas 

pembelajaran secara keseluruhan maka diadakan tindakan lanjutan. 

 

4.1.2. Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus II 

4.1.2.1. Pertemuan 1 

1) Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus II pertemuan 1 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.10  Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

No Indikator Skor Kategori 

1. 
Mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran 
3 B 

2. Membuka pelajaran 3 B 

3. Menjelaskan pembelajaran dengan video 4 A 

4. 
Membimbing mengidentifikasi topik 

diskusi 
3 B 

5. Membimbing pembentukan kelompok 3 B 

6. 
Membimbing siswa dalam melaksanakan 

investigasi 
3 B 

7. Membimbing dalam presentasi kelompok 3 B 

8. 
Memberikan penguatan berupa reward 

kepada siswa 
2 C 

9. Menutup pelajaran 3 B 

Jumlah skor 27 
B 

Rata-rata 3 
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Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 2 

dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini: 

 

Diagram 4.10 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

Dari hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siklus II 

pertemuan 1, diperoleh jumlah skor dari semua indikator yaitu 27 dan rata-

rata 3 dengan kategori baik (B). Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pada indikator (1) mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran, guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Dalam 

memulai proses pembelajaran, guru sudah mengucapkan salam, mengabsen 

kehadiran siswa, serta menyiapkan sumber dan media belajar. Sebelum proses 

pembelajaran dimulai, guru menyiapkan terlebih dahulu sumber dan LCD. 

Guru mengecek LCD apakah sudah siap digunakan atau belum. Karena dalam 

pembelajaran ini, guru menggunakan LCD sebagai media pembelajaran. 

Namun, guru masih belum melakukan pengaturan kelas dengan baik, guru 

masih belum membimbing siswa untuk memposisikan tempat duduknya 
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dengan benar. Guru cenderung memulai pembelajaran langsung tanpa 

mengecek pengaturan ruangan. 

Pada indikator (2) membuka pelajaran, guru memperoleh skor 3 

dengan kategori baik (B). Guru memberikan apresepsi secara lisan kepada 

siswa berupa pertanyaan, “Pada pertemuan kemarin kita telah membahas 

tentang dampak dari peristiwa alam, apa saja dampak-dampaknya anak-

anak?”. Siswa sebagian antusias untuk menjawab dan dari jawaban siswa itu 

guru menghubungkan pengetahuan siswa dengan materi, yaitu tentang 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Guru sudah menyampaikan tujuan 

dengan baik sehingga siswa dapat fokus dalam pembeljaran. Namun dalam 

hal ini, guru masih belum memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mengikuti pembelajaran sehingga siswa masih cenderung dalam 

pembelajaran. 

Pada indikator (3) menjelaskan pembelajaran dengan video, guru 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik (A). Guru memberikan 

pengarahan kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Guru menjelaskan 

bahwa selama menonton video, siswa diharapkan melihat dengan seksama 

dan memahami isi video. Guru menjelaskan isi video kepada siswa selama 

video berlangsung. Guru juga memancing pengetahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan kepada siswa tentang hal-hal yang terkait dalam 

video. Selain itu guru sudah menunjukkan peningkatan dengan berkeliling 

kelas selama video diputarkan untuk memantau siswa. 
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Pada indikator (4) membimbing mengidentifikasi topik diskusi, guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Dalam memilih topik diskusi, 

guru sudah mengarahkan siswa serta memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berpendapat.. Guru juga sudah menuliskan sub-sub topik di papan tulis. 

Namun guru masih belum memberikan pendpat kepada siswa tentang 

pemilihan sub topik. Guru hanya meminta pendapat siswa saja. Guru hanya 

bertanya kepada siswa lalu menuliskan saja di papan tulis. 

Pada indikator (5) membimbing pembentukan kelompok, guru 

mendapatkan skor 3 dengan  kriteria baik (B). Guru sudah membimbing 

siswa dalam pembentukan kelompok. Guru memberikan  pengarahan yang 

jelas kepada siswa dalam proses pembentukan kelompok, dan guru mengatur 

pembentukan kelompok dengan berkeliling agar siswa tidak bingung. Guru 

juga membagi kelompok secara heterogen disesuikan tempat duduk, agar 

siswa tidak perlu berpindah jauh sehingga kelas masih bisa kondusif. Guru 

memberikan nama tiap-tiap kelompok dengan angka. Namun dalam 

pembentukan kelompok ini, guru masih belum mengatur siswa untuk 

menempati kelompok-kelompoknya dengan baik. Guru hanya memantau saja 

dari depan. Sehingga siswa cenderung ramai untuk mengatur tempat 

duduknya. 

Pada indikator (6) membimbing siswa dalam melaksanakan 

investigasi, guru mendapatkan skor 3 dengan kategori baik (B). Hal ini 

ditunjukkan dengan mengarahkan kelompok dalam melakukan investigasi. 

Guru menerangkan bagaimana kelompok dalam menyelidiki sub topik yang 
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mereka dapatkan. Selain itu guru juga menjelaskan kepada kelompok-

kelompok apabila mereka mengalami kesulitan selama melakukan 

investigasi. Terbukti dengan guru mendatangi meja dan menjelaskan. Guru 

sudah mengalami peningkatan, dari siklus I yang hanya membimbing 

beberapa kelompk saja, di pertemuan ini guru membimbing seluruh 

kelompok. Namun dalam hal ini, guru masih belum memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, karena ada beberapa siswa yang takut bertanya 

apabila guru  tidak menawarkan. 

Pada indikator (7) membimbing dalam presentasi kelompok, guru 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik (B). Dalam presentasi kelas, guru 

memberikan arahan awal agar dapat berjalan dengan kondusif. Guru 

menunjuk kelompok mana yang akan melakukan presentasi kelompok 

terbukti dari banyaknya siswa yang ingin maju mempresentasikan hasil 

diskusinya. Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk maju membacakan 

hasil diskusi mereka. Guru juga memberikan kesempatan kepada kelompok 

yang lain untuk menanggapi kelompok lain dan memberikan pendapat 

tentang hasil diskusinya bersama kelomok. Namun guru belum meyimpulkan 

hasil diskusi yang telah berlangsung. 

Pada indikator (8) memberikan penguatan berupa reward kepada 

siswa, guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup (C). Untuk siswa yang 

aktif, guru sudah memberikan penghargaan (reward) baik secara verbal 

maupun non verbal. Guru sudah memberikan penghargaan berupa perkataan 

bagus/pintar kepada siswa yang telah aktif dalam pembelajaran. Selain secara 
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verbal, guru juga memberikan penghargaan berupa bintang prestasi kepada 

siswa. Namun guru masih belum memberikan motivasi dan pesan positif hal 

ini dikarenakan kondisi kelas yang ramai. Guru juga kebingungan karena 

banyak siswa yang berebut untuk maju presentasi, sehingga guru lebih fokus 

memberikan reward. 

Pada indikator (9) menutup pelajaran, guru mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik (B). Pada akhir pembelajaran, guru menyimpulkan 

materi pembelajaran hari ini. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari tadi. Setelah itu guru melakukan evaluasi kepada 

siswa unuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

diajarkan. Guru juga memberikan tindak lanjut berupa tugas untuk 

mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang kegiatan manusia yang dapat 

mem pengaruhi perm ukaan bumi. Namun guru masih belum melakukan 

refleki terhadap pembelajaran. 

2) Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada siklus 

II pertemuan 1 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang 

mendapat 

skor 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

Persen 

tase 

(%) 

1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 
9 7 15 13 120 2,72 68,18 

2. 

Memperhatikan penjelasan 

guru melalui video yang 

diputarkan 

9 8 13 14 120 2,72 68,18 
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No Indikator 

Jumlah siswa 

yang 

mendapat skor 

Jumlah 

skor 

Rata- 

rata 

Persen-

tase (%) 

1 2 3 4 

3. 

Merencanakan tugas yang 

akan dipelajari dengan 

kelompok 

8 14 12 10 112 2,54 63.63 

4. 
Melaksanakan investigasi 

kelompok  
13 8 11 12 110 2,5 62,5 

5. 
Membuat laporan akhir 

diskusi 
7 9 13 15 124 2,81 70,45 

6. 
Mempresentasikan laporan 

akhir diskusi 
8 7 11 18 127 2,88 72,16 

7. 
Menanggapi presentasi dari 

kelompok lain 
12 8 9 15 115 2,61 65,34 

8. Melakukan refleksi 9 6 16 13 121 2,75 68,75 

Jumlah 21,53 475,56 

Rata-rata 2,69 67,94 

Kategori B 

 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus II pertemuan 1 

dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini: 

 

 Diagram 4.11 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus II pertemuan 1 di 
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atas, diperoleh jumlah skor keseluruhan yaitu 21,53 dengan jumlah persentase 

keseluruhan yaitu 475,56 %. Sehingga diperoleh rata-rata 2,69 dengan rata-

rata persentase 67,94 %. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus II 

pertemuan 1 masuk dalam kategori baik (B). 

Pada indikator (1) mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran memperoleh jumlah skor 120 dengan rata-rata 2,72, persentase 

keberhasilan 68,18 % dan termasuk kategori baik (B). Dari 44 siswa, ada 9 

siswa yang memperoleh skor 1, 7 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa 

memperoleh skor 3, dan 13 siswa memperoleh skor 4. Sebagian siswa sudah 

menempati tempat duduknya, sebagian siswa sudah menyiapkan alat tulis, 

buku tulis, dan buku pelajaran, serta diam dan tidak bersuara. Hampir semua 

siswa sudah membawa buku pelajaran. Sudah terjadi peningkatan dari siklus 

I, namun masih tetap ada beberapa siswa yang belum menempati tempat 

duduknya dengan baik. 

Pada indikator (2) memperhatikan penjelasan guru melalui video 

yang diputarkan memperoleh jumlah skor 120 dengan rata-rata 2,72, 

persentase keberhasilan 68,18 % dan termasuk kategori baik (B). Sebanyak 

44 siswa, ada 9 siswa yang memperoleh skor 1, 8 siswa memperoleh skor 2, 

13 siswa memperoleh skor 3, dan 14 siswa memperoleh skor 4. Sebagian 

besar siswa sudah memperhatikan video yng diputarkan guru, hal ini terbukti 

dari pandangan mata mereka yang fokus memperhatikan video di depan. 

Selain itu mereka juga sudah memperhatikan penjelasaan guru, hal ini 

dibuktikan dengan siswa yang aktif melakukan tanya jawab selama video 
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berlangsung. Namun masih banyak siswa yang belum mencatat pokok-pokok 

peristiwa penting yang ada dalam video walaupun beberapa siswa yang 

mencacat. Siswa masih pasif untuk bertanya, mereka lebih memilih untuk 

berdiskusi dengan teman sebangkunya daripada bertanya dengan guru. 

Pada indikator (3) merencanakan tugas yang akan dipelajari dengan 

kelompok memperoleh jumlah skor 112 dengan rata-rata 2,54, persentase 

keberhasilan 63,63 % dan termasuk kategori baik (B). Sejumlah  44 siswa, 

ada 8 siswa yang memperoleh skor 1, 14 siswa memperoleh skor 2, 12 siswa 

memperoleh skor 3, dan 10 siswa memperoleh skor 4. Siswa sudah 

menyiapkan bahan informasi mengenai sub topik yang akan  dipelajari. 

Mereka juga sudah mengemukakan pendapat dalam kelompok mengeni 

rencana tugas mereka, walaupun masih ada beberapa siswa yang diam saja. 

Namun masih banyak sebagian siswa yang tidak menuliskan informasi 

penting tentang sub topik yang dipelajari. Mereka hanya sekedar 

membacanya saja tanpa mendalami informasi tersebut. Mereka kurang 

merencanakan tugas mereka dengan baik. 

Pada indikator (4) melaksanakan investigasi kelompok memperoleh 

jumlah skor 110 dengan rata-rata 2,5, persentase keberhasilan 62,5% dan 

termasuk kategori baik (B). Hal ini ditunjukkan dari 44 siswa, ada 13 siswa 

yang memperoleh skor 1, 8 siswa memperoleh skor 2, 11 siswa memperoleh 

skor 3, dan 12 siswa memperoleh skor 4. Tampak bahwa sebagian siswa 

mencari informasi dari tugas-tugas yang telah diperolehnya. Mereka membagi 

tugas dalam mencari informasi yang ada. Sehingga setiap siswa dalam 



134 

 

 

 

kelompok mendapatan bagian untuk mencari informasi. Beberapa sudah ada 

yang berdiskusi dengan baik bersama kelompoknya. Ada juga beberapa 

kelompk yang bertanya pada guru untuk mencari sumber nformasi. Namun 

masih ada sebagian siswa yang hanya diam dan pasif dan berdiskusi dengan 

kelompoknya. Mereka lebih memilih diam dan bergantung dengan teman 

yang lain. Ada beberapa siswa yang tidak sependapat dengan teman 

sekelompoknya sehingga mereka hanya diam dan menjadi tidak tertarik 

membantu menyelidiki permasalahan yang ada. 

Pada indikator (5) membuat laporan akhir diskusi memperoleh 

jumlah skor 124 dengan rata-rata 2,81, persentase keberhasilan 70,45 % dan 

termasuk kategori baik (B). Dari 44 siswa, ada 7 siswa yang memperoleh skor 

1, 9 siswa memperoleh skor 2, 13 siswa memperoleh skor 3, dan 15 siswa 

memperoleh skor 4. Siswa sudah menuliskan laporan pada lembar kerja yang 

telah disediakan. Sebagian siswa juga sudah menuliskan laporan sesuai 

dengan hasil investigasi dan urutan yang tepat. Dalam siklus II pertemuan 1 

ini ada peningkatan dalam keaktifan siswa membuat laporan. Sudah sebagian 

besar terlibat dalam pembuatan laporan. Mereka saling berbagi tugas agar 

cepat selesi. Mereka juga sudah menuliskan dengan baik dan apabila terjadi 

kesalahan penulisan, mereka menggunakan tipe-ex untuk menghapusnya. 

Pada indikator (6) mempresentasikan laporan akhir diskusi 

memperoleh jumlah skor 127 dengan rata-rata 2,88, persentase keberhasilan 

72,16 % dan termasuk kategori baik (B). Sejumlah 44 siswa, ada 8 siswa 

yang memperoleh skor 1, 7 siswa memperoleh skor 2, 11 siswa memperoleh 
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skor 3, dan 18 siswa memperoleh skor 4. Terlihat sebagian besar siswa 

antusias dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka, terbukti dari 

banyaknya siswa yang mengangkat tangan untuk maju mempresentasikan 

hasil diskusi mereka. Sebagian siswa sudah mempresen-tasikan hasil diskusi 

yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Namun ada sebagian yang tidak 

menyimpulkan hasil diskusi dan mereka tidak menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain. 

Pada indikator (7) menanggapi presentasi dari kelompok lain 

memperoleh jumlah skor 115 dengan rata-rata 2,61, persentase keberhasilan 

65,34% dan termasuk kategori baik (B). Sejumlah 44 siswa, ada 12 siswa 

yang memperoleh skor 1, 8 siswa memperoleh skor 2, 9 siswa memperoleh 

skor 3, dan 15 siswa memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian 

siswa sudah berani mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang masih 

belum dimengerti. Ada juga beberapa siswa yang menanggapi diskusi 

kelompok lain dengan memberikan masukan-masukan atau pendapat yang 

sesuai dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Banyak yang 

memberikan pendapatnya terhadap hasil presentasi kelompok lain. Namun 

sebagian siswa juga ada yang ribut sendiri dan tidak memperhatikan 

presentasi kelompok. Sudah ada beberapa kelompok yang dapat menyimpulk-

an hasil diskusi mereka. Mereka banyak yang tidak membuat catatan hasil 

diskusi setelah diskusi selesai. 

Padaa indikator (8) melakukan refleksi memperoleh jumlah skor 121 

dengan rata-rata 2,75, persentase keberhasilan 68,75% dan termasuk kategori 
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baik (B). Sebanyak 44 siswa, ada 9 siswa yang memperoleh skor 1, 6 siswa 

memperoleh skor 2, 16 siswa memperoleh skor 3, dan 13 sis-wa memperoleh 

skor 4. Sebagian siswa sudah mengulas balik materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. Mereka bersama dengan guru membahas materi yang telah 

dipelajari.  Mereka menyebutkan poin-poin dalam pembelajaran secara lisan. 

Ada juga beberapa siswa yang bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Dan semua siswa mengerjakan soal evaluasi dengan baik. 

3) Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Group 

Investigation dengan media video pada siklus II pertemuan 1 diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1 

Nilai Frekuensi (f) Persentase Kualifikasi 

45-53 6 13,64% Tidak tuntas 

54-62 2 4,55% Tidak tuntas 

63-71 2 4,55% Tuntas 

72-80 8 18,18% Tuntas 

81-90 18 40,90% Tuntas 

91-100 8 18,18% Tuntas 

Jumlah 44 100%  

 

Dari 44 siswa, 36 siswa yang mengalami nilai ketuntasan yaitu 

diataatau sama dengan 70 dan 8 siswa yang tidak tuntas dengan nilai di 

bawah 70. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 45-53 sejumlah 6 orang, dengan 

persentase 2,27% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang mendapatkan 

nilai 45 yaitu sejumlah 1 siswa dan nilai 50 sejumlah 5 siswa. 
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Siswa yang memperoleh nilai antara 54-62 sejumlah 2 orang, dengan 

persentase 4,55% dan dinyatakan tidak tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 60 yaitu sejumlah 2 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 63-71 sejumlah 2 orang, dengan 

persentase 4,44% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang mendapatkan 

nilai 70 yaitu sejumlah 2 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara72 -80 sejumlah 8 orang, dengan 

persentase 18,18% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang mendapatkan 

nilai 75 sejumlah 2 siswa dan nilai 80 yaitu sejumlah 6 siswa. 

 Siswa yang memperoleh nilai antara 81-90 sejumlah 18 orang, 

dengan persentase 40,90% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 85 sejumlah 12 siswa dan nilai 90 yaitu sejumlah 6 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 91-100 sejumlah 8 orang, 

dengan persentase 18,18% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang 

mendapat nilai 95 sejumlah 4 siswa dan nilai 100 sejumlah 4 siswa 

Persentase ketuntasan siswa pada siklus I pertemuan 2 dapat 

digambarkan melalui diagram di bawah ini: 

 

Diagram 4.12 Persentase Ketuntasan Siswa Siklus II pertemuan 1 

Tuntas; 

81,81%

Tidak 

tuntas; 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siklus II perte-

muan pertama yaitu dari 44 siswa, 36 siswa atau 81,81% mengalami ketun-

tasan dan 8 orang siswa atau 18,19% dinyatakan tidak tuntas. 

4) Refleksi 

Refleksi pembelajaran IPA melalui melalui model Group 

Investigation dengan media video pada siklus II pertemuan 1, difokuskan 

pada: (a) keterampilan guru, (b) aktivitas siswa. 

Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah 

masuk dalam kategori baik (B), masih ada beberapa kekurangan yang 

harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

(1) Dalam pembelajaran, guru kurang memusatkan perhatian siswa 

sehingga siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. 

(2) Saat diskusi kelompok, guru hanya membimbing kelompok yang 

bertanya saja. 

(3) Guru masih belum menyimpulkan hasil akhir diskusi sehingga siswa 

dapat memahami keseluruhan materi. 

b) Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada sik-  
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lus II pertemuan 1, sebagai berikut: aktivitas siswa secara keseluruhan 

sudah masuk dalam kategori baik (B), masih ada beberapa kekurangan 

yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

(1) Selama proses pembelajaran, siswa masih berbicara sendiri sehingga 

kurang kondusif. 

(2) Ada beberapa siswa yang tidak setuju dengan pembagian kelompok, 

mereka ingin memilih kelompok sendiri. 

(3) Sedikit siswa yang mau bertanya apabila masih ada yang belum 

dipahami. 

5) Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Group Investigation 

dengan media video pada siklus II pertemuan 1, maka yang perlu diadakan 

perbaikan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, perbaikan 

tersebut antara lain:  

a) Keterampilan Guru 

(1) Guru harus pintar dalam menarik perhatian siswa sehingga siswa 

memperhatikan guru. 

(2) Dalam diskusi kelompok, guru memberikan bimbingan kepada semua 

kelompok agar semua dapat memahaminya. 

(3) Pada akhir pembelajaran, guru harus menyimpulkan hasil akhir 

diskusi sehingga siswa dapat memahami keseluruhan materi. 

(4) Guru melakukan refleksi dan memberikan tindak lanjut. 
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b) Aktivitas Siswa 

(1) Guru memberikan motivasi serta arahan agar siswa siap dalam 

menerima pembelajaran. 

(2) Guru harus menjelaskan bahwa pembagian kelompok dilakukan 

secara heterogen dan disesuaikan tempat duduk sehingga mereka 

dapat saling membantu satu sama lain. 

(3) Siswa memberikan motivasi dan kesempatan kepada siswa agar berani 

bertanya apabila masih ada yang belum dipahami.  

4.1.2.2. Pertemuan 2 

1) Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 2 diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

No Indikator Skor Kategori 

1. 
Mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran 
4 A 

2. Membuka pelajaran 3 B 

3. Menjelaskan pembelajaran dengan video 4 A 

4. 
Membimbing mengidentifikasi topik 

diskusi 
4 A 

5. Membimbing pembentukan kelompok 3 B 

6. 
Membimbing siswa dalam melaksanakan 

investigasi 
4 A 

7. Membimbing dalam presentasi kelompok 3 B 

8. 
Memberikan penguatan berupa reward 

kepada siswa 
3 B 

9. Menutup pelajaran 3 B 

Jumlah skor 31 
A 

Rata-rata 3,44 
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Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus I pertemuan 2 

dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini: 

 

Diagram 4.13 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

Dari hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siklus II 

pertemuan 2, diperoleh jumlah skor dari semua indikator yaitu 31 dan rata-

rata 3,44 dengan kategori sangat baik (A). Secara rinci dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Pada indikator (1) mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran, guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik (A). 

Dalam memulai proses pembelajaran, guru sudah mengucapkan salam, 

mengabsen kehadiran siswa, serta menyiapkan sumber dan media belajar. 

Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru menyiapkan terlebih dahulu 

sumber dan LCD. Guru mengecek LCD apakah sudah siap digunakan atau 

belum. Karena dalam pembelajaran ini, guru menggunakan LCD sebagai 

media pembelajaran. Tetapi pada siklus II pertemuan 2 ini ada peningkatan 

dengan guru sudah dapat melakukan pengaturan kelas dengan baik. 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator
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Pada indikator (2) membuka pelajaran, guru memperoleh skor 3 

dengan kategori baik (B). Pada awal pembelajaran, guru memberikan 

apresepsi secara lisan kepada siswa berupa pertanyaan, “Pertemuan kemarin 

kita telah membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan 

menjadi berapa? Apa saja? Contohnya apa?” Siswa sangat antusias menjawab 

dan dari jawaban siswa itu guru menghubungkan pengetahuan siswa dengan 

materi. Guru sudah menyampaikan tujuan dengan baik sehingga siswa dapat 

fokus dalam pembelajaran. Guru masih belum memberikan motivasi untuk 

meningkatkan semangat siswa. 

Pada indikator (3) menjelaskan pembelajaran dengan video, guru 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik (A). Guru memberikan 

pengarahan kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Guru menjelaskan 

selama menonton video, siswa diharapkan melihat dengan seksama, tidak 

bersuara, dan memahami isi video. Guru menjelaskan peristiwa yang terjadi 

dalam video.. Guru juga memancing pengetahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa tentang hal-hal yang terkait dalam video. Selain itu 

guru sudah berkeliling kelas selama video diputarkan untuk memantau siswa. 

Pada indikator (4) membimbing mengidentifikasi topik diskusi, guru 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik (A). Hal ini ditunjukan 

dengan guru sudah mengarahkan siswa dalam memilih topik diskusi serta 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat.. Guru juga sudah 

menuliskan sub-sub topik di papan tulis. Guru juga sudah memberikan 
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pendapatnya dalam memilih sub topik sehingga siswa mempunyai pandangan 

dalam berdiskusi. 

Pada indikator (5) membimbing pembentukan kelompok, guru 

mendapatkan skor 3 dengan  kriteria baik (B). Dalam pembentukan 

kelompok, guru sudah membimbing siswa dengan baik. Guru memberikan  

pengarahan yang jelas kepada siswa dan mengatur pembentukan kelompok 

dengan berkeliling agar siswa tidak bingung. Guru juga membagi kelompok 

secara heterogen disesuikan tempat duduk, agar siswa tidak perlu berpindah 

jauh sehingga kelas masih bisa kondusif. Guru memberikan nama tiap-tiap 

kelompok dengan angka. Namun dalam pembentukan kelompok ini, guru 

masih belum melakukan pengaturan kelompok-kelompok sehingga kelas 

menjadi ramai. Guru hanya memantau dari depan saja. 

Pada indikator (6) membimbing siswa dalam melaksanakan 

investigasi, guru mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik (A). 

Tampak bawa guru mengarahkan kelompok dalam melakukan investigasi. 

Guru menerangkan bagaimana kelompok dalam menyelidiki sub topik yang 

mereka dapatkan. Selain itu guru juga menjelaskan kepada kelompok-

kelompok apabila mereka mengalami kesulitan selama melakukan 

investigasi. Guru sudah membimbing seluruh kelompok., sehingga siswa 

tidak ada lagi yang bingung. Guru juga memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang jelas. 

Pada indikator (7) membimbing dalam presentasi kelompok, guru 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik (B). Guru memberikan arahan awal 
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dalam proses presentasi kelompok sehingga dapat berjalan dengan kondusif. 

Guru menunjuk kelompok mana yang akan melakukan presentasi kelompok 

terbukti dari banyaknya siswa yang ingin maju mempresentasikan hasil 

diskusinya. Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk maju membacakan 

hasil diskusi mereka. Guru juga memberikan kesempatan kepada kelompok 

yang lain untuk menanggapi kelompok lain dan memberikan pendapat 

tentang hasil diskusinya bersama kelomok. Namun guru masih belum 

meyimpulkan hasil diskusi yang telah berlangsung. 

Pada indikator (8) memberikan penguatan berupa reward kepada 

siswa, guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Siswa yang aktif  

diberikan penghargaan (reward) baik secara verbal maupun non verbal. Guru 

sudah memberikan penghargaan berupa perkataan bagus/pintar kepada siswa 

yang telah aktif dalam pembelajaran. Guru juga memberikan penghargaan 

berupa bintang prestasi kepada siswa. Guru sudah memberikan pesan positif 

kepada siswa agar siswa dapat menggunakannya sebagai pelajaran dalam 

pembelajaran yang akan datang. Namun, guru belum memberikan motivasi, 

karena guru cenderung fokus terhadap pemberian reward kepada siswa. 

Pada indikator (9) menutup pelajaran, guru mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik (B). Pada akhir pembelajaran, guru menyimpulkan 

materi pembelajaran hari ini. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari tadi. Setelah itu guru melakukan evaluasi kepada 

siswa. Guru juga memberikan tindak lanjut berupa tugas untuk mempelajari 
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materi selanjutnya. Namun guru masih belum melakukan refleki terhadap 

pembelajaran. 

2) Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus II pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang mendapat 

skor 

Jum 

lah 

skor 

Rata-

rata 

Persen 

tase (%) 

1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 
6 8 14 16 128 2,9 72,73 

2. 

Memperhatikan penjelasan 

guru melalui video yang 

diputarkan 

5 7 17 15 130 2,95 73,86 

3. 

Merencanakan tugas yang 

akan dipelajari dengan 

kelompok 

7 6 18 13 125 2,85 71,02 

4. 
Melaksanakan investigasi 

kelompok 
5 6 17 16 132 3,0 75 

5. 
Membuat laporan akhir 

diskusi 
7 5 15 17 130 2,95 73,86 

6. 
Mempresentasikan laporan 

akhir diskusi 
3 5 16 20 141 3,2 80,11 

7. 
Menanggapi presentasi dari 

kelompok lain 
4 3 19 18 139 3,16 78,97 

8. Melakukan refleksi 2 5 20 17 140 3,18 79,54 

Jumlah 24,19 604,09 

Rata-rata 3,02 75,51 

Kategori B 
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Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus II pertemuan 2 

dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini: 

 

Diagram 4.14 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siklus II pertemuan 2 di 

atas, diperoleh jumlah skor keseluruhan yaitu 24,19 dengan jumlah persentase 

keseluruhan yaitu 604,09 %. Sehingga diperoleh rata-rata 3,02 dengan rata-

rata persentase 75,51%. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus II 

pertemuan 2 masuk dalam kategori baik (B). 

Pada indikator (1) mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran memperoleh jumlah skor 128 dengan rata-rata 2,9, persentase 

keberhasilan 72,73% dan termasuk kategori baik (B). Dari 44 siswa, ada 6 

siswa yang memperoleh skor 1, 8 siswa memperoleh skor 2, 14 siswa 

memperoleh skor 3, dan 16 siswa memperoleh skor 4. Siswa sudah 

menempati tempat duduknya dengan baik, sebagian siswa sudah menyiapkan 

66,00%
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70,00%

72,00%
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alat tulis, buku tulis, dan buku pelajaran, serta diam dan tidak bersuara. 

Hampir semua siswa sudah membawa buku pelajaran. Namun masih ada 

beberapa siswa yang tidak kondusif dalam pembelajaran karena masih ada 

yang berbicara sendiri dengan temannya. 

Pada indikator (2) memperhatikan penjelasan guru melalui video 

yang diputarkan memperoleh jumlah skor 130 dengan rata-rata 2,95, 

persentase keberhasilan 73,86% dan termasuk kategori baik (B). Sebanyak 44 

siswa, ada 5 siswa yang memperoleh skor 1, 7 siswa memperoleh skor 2, 17 

siswa memperoleh skor 3, dan 15 siswa memperoleh skor 4. Sebagian besar 

siswa sudah memperhatikan video yng diputarkan guru, hal ini terbukti dari 

pandangan mata mereka yang fokus memperhatikan video di depan. Selain itu 

mereka juga sudah memperhatikan penjelasaan guru, hal ini dibuktikan 

dengan siswa yang aktif melakukan tanya jawab selama video berlangsung. 

Namun masih ada beberapa siswa yang belum mencatat pokok-pokok 

peristiwa penting yang ada dalam video walaupun beberapa siswa yang 

mencacat. Siswa juga jarang yang mengajukan pertanyaan selama video 

diputarkan. 

Pada indikator (3) merencanakan tugas yang akan dipelajari dengan 

kelompok memperoleh jumlah skor 125 dengan rata-rata 2,85, persentase 

keberhasilan 71.02 % dan termasuk kategori baik (B). Sejumlah 44 siswa, ada 

7 siswa yang memperoleh skor 1, 6 siswa memperoleh skor 2, 18 siswa 

memperoleh skor 3, dan 13 siswa memperoleh skor 4. Siswa sudah 

menyiapkan bahan informasi mengenai sub topik yang akan dipelajari. 
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Mereka juga sudah mengemukakan pendapat dalam kelompok mengeni 

rencana tugas mereka, walaupun masih ada beberapa siswa yang diam saja. 

Namun masih beberapa siswa yang tidak menuliskan informasi penting 

tentang sub topik yang dipelajari. Mereka hanya sekedar membacanya saja 

tanpa mendalami informasi tersebut. Mereka kurang merencanakan tugas 

mereka dengan baik. 

Pada indikator (4) melaksanakan investigasi  kelompok memperoleh 

jumlah skor 132 dengan rata-rata 3,0, persentase keberhasilan 75% dan 

termasuk kategori sangat baik (A). Dari 44 siswa, ada 5 siswa yang 

memperoleh skor 1, 6 siswa memperoleh skor 2, 17 siswa memperoleh skor 

3, dan 16 siswa memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian 

siswa mencari informasi dari tugas-tugas yang telah diperolehnya. Mereka 

membagi tugas dalam kelompok untuk mencari informasi yang ada. Sehingga 

setiap siswa dalam kelompok mendapatan bagian untuk mencari informasi. 

Beberapa sudah ada yang berdiskusi dengan baik bersama kelompoknya. Ada 

juga beberapa kelompk yang bertanya pada guru untuk mencari sumber 

nformasi. Namun masih ada sebagian siswa yang hanya diam dan pasif dan 

berdiskusi dengan kelompoknya. Mereka lebih memilih diam dan bergantung 

dengan teman yang lain. Dalam siklus II pertemuan 2 ini, siswa sudah banyak 

yang berpendapat sama. Sehingga dalam penyusunan laporan juga sudah 

baik. 

Pada indikator (5) membuat laporan akhir diskusi memperoleh 

jumlah skor 130 dengan rata-rata 2,95, persentase keberhasilan 73,86% dan 
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termasuk kategori baik (B). Sebanyak 44 siswa, ada 7 siswa yang 

memperoleh skor 1, 5 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa memperoleh skor 

3, dan 17 siswa memperoleh skor 4. Siswa sudah menuliskan laporan pada 

lembar kerja yang telah disediakan. Sebagian siswa juga sudah menuliskan 

laporan sesuai dengan hasil investigasi dan urutan yang tepat. Sudah sebagian 

besar terlibat dalam pembuatan laporan. Mereka saling berbagi tugas agar 

cepat selesi. Mereka biasanya bergantian untuk menuliskan laporan. Mereka 

juga sudah menuliskan dengan baik dan apabila terjadi kesalahan penulisan, 

mereka menggunakan tipe-ex untuk menghapusnya. 

Pada indikator (6) mempresentasikan laporan akhir diskusi 

memperoleh jumlah skor 141 dengan rata-rata 3,2, persentase keberhasilan 

80,11% dan termasuk kategori sangat baik (A). Dari 44 siswa, ada 3 siswa 

yang memperoleh skor 1, 5 siswa memperoleh skor 2, 16 siswa memperoleh 

skor 3, dan 20 siswa memperoleh skor 4.  Hal ini ditunjukkan dengan 

sebagian besar siswa antusias dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka, 

terbukti dari banyaknya siswa yang mengangkat tangan untuk maju 

mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sebagian siswa sudah 

mempresentasikan hasil diskusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada. 

Namun ada beberapa siswa yang tidak menyimpulkan hasil diskusi dan 

mereka tidak menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

Pada indikator (7) menanggapi presentasi dari kelompok lain 

memperoleh jumlah skor 139 dengan rata-rata 3,16, persentase keberhasilan 

78,97 % dan termasuk kategori sangat baik (A). Dari 44 siswa, ada 4 siswa 
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yang memperoleh skor 1, 3 siswa memperoleh skor 2, 19 siswa memperoleh 

skor 3, dan 18 siswa memperoleh skor 4. Siswa sudah berani mengajukan 

pertanyaan terhadap hal-hal yang masih belum dimengerti. Ada juga beberapa 

siswa yang menanggapi diskusi kelompok lain dengan memberikan masukan-

masukan atau pendapat yang sesuai dengan permasalahan yang sedang 

dibicarakan. Banyak yang mengangkat tangan untuk memberikan 

pendapatnya terhadap hasil presentasi kelompok lain. Ada beberapa 

kelompok yang dapat menyimpulkan hasil diskusi mereka. Mereka banyak 

yang tidak membuat catatan hasil diskusi setelah diskusi selesai. 

Padaa indikator (8) melakukan refleksi memperoleh jumlah skor 140 

dengan rata-rata 3,18, persentase keberhasilan 79,54% dan termasuk kategori 

sangat baik (A). Sebanyak 44 siswa, ada 2 siswa yang memperoleh skor 1, 5 

siswa memperoleh skor 2, 20 siswa memperoleh skor 3, dan 17 siswa 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian siswa sudah 

mengulas balik materi pembelajaran yang telah dipelajari. Mereka bersama 

dengan guru membahas materi yang telah dipelajari.  Mereka menyebutkan 

poin-poin dalam pembelajaran secara lisan dengan dipancing guru. Ada juga 

beberapa siswa yang bertanya tentang materi yang belum dipahami. Dan 

semua siswa mengerjakan soal evaluasi dengan baik. 

3) Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siklus II 

pertemuan 2 diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 

Nilai Frekuensi (f) Persentase Kualifikasi 

45-53 2 4,55% Tidak tuntas 

54-62 1 2.27% Tidak tuntas 

63-71 3 6,81% Tidak tuntas 

72-80 7 15,91% Tuntas 

81-90 14 31,82% Tuntas 

91-100 17 38,64% Tuntas 

Jumlah 44 100% Tuntas 

 

Siswa yang memperoleh nilai antara 43-53 sejumlah 2 orang, dengan 

persentase 4,55% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang mendapatkan 

nilai 45 yaitu sejumlah 1 siswa dan nilai 50 sejumlah 1 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 54-62 sejumlah 1 orang, dengan 

persentase 2,27% dan dinyatakan tidak tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 55 yaitu sejumlah 1 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 63-71 sejumlah 3 orang, dengan 

persentase 6,81% dan dinyatakan tidak tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 65 yaitu sejumlah 3 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 72-80 sejumlah 7 orang, dengan 

persentase 15,91% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang mendapatkan 

nilai nilai 75 sejumlah 1 siswa dan nilai 80 yaitu sejumlah 6 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai antara 81-90 sejumlah 14 orang, 

dengan persentase 31,82% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang 

mendapatkan nilai 85 sejumlah 7 siswa dan nilai 90 yaitu sejumlah 7 siswa. 
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Siswa yang memperoleh nilai antara 91-100 sejumlah 17 orang, 

dengan persentase 38,64% dan dinyatakan tuntas. Rincian siswa yang 

mendapat nilai 95 sejumlah 11 siswa dan nilai 100 sejumlah 6 siswa. 

Dari 44 siswa, 38 siswa yang mengalami nilai ketuntasan yaitu 

diataatau sama dengan 70 dan 6 siswa yang tidak tuntas dengan nilai di 

bawah 70. 

Persentase ketuntasan siswa pada siklus I pertemuan 2 dapat 

digambarkan melalui diagram di bawah ini: 

 

Diagram 4.15 Persentase Ketuntasan Siswa Siklus II pertemuan 2 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siklus II 

pertemuan kedua yaitu dari 44 siswa, 38 siswa atau 86,36 % mengalami 

ketuntasan dan 6 orang siswa atau 13,64 % dinyatakan tidak tuntas. 

 

 

 

Tuntas; 

86,36%

Tidak 

tuntas; 

13,64%



153 

 

 

 

4) Refleksi 

Refleksi pembelajaran IPA melalui melalui model Group 

Investigation dengan media video pada siklus II pertemuan 2, difokuskan 

pada: (a) keterampilan guru, (b) aktivitas siswa. 

Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah 

masuk dalam kategori baik (B), masih ada beberapa kekurangan yang 

harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

(1) Selama pembelajaran, guru belum memberikan motivasi kepada 

siswa. 

(2) Pada akhir pembelajaran, guru masih belum menyimpulkan hasil akhir 

diskusi sehingga siswa dapat memahami keseluruhan materi. 

b) Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada 

siklus II pertemuan 2, sebagai berikut: aktivitas siswa secara keseluruhan 

sudah masuk dalam kategori sangat baik (A), masih ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

(1) Selama pembelajaran, siswa masih berbicara sendiri selama. 

(2) Siswa kurang aktif dalam bertanya selama proses pembelajaran. 
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5) Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Group Investigation 

dengan media video pada siklus II pertemuan 2, maka yang perlu diadakan 

perbaikan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, perbaikan 

tersebut antara lain:  

a) Keterampilan Guru 

(1) Guru harus memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam 

belajar sehingga aktifitas siswa meningkat. 

(2) Pada akhir pembelajaran, guru harus menyimpulkan hasil akhir 

diskusi sehingga siswa dapat memahami keseluruhan materi. 

b) Aktivitas Siswa 

(1) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar aktif bertanya apabila 

masih ada yang belum dipahami.  

4.1.2.2. Analisis Hasil Siklus 2 

1) Analisis Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

Berdasarkan data pertemuan I dan II perolehan keterampilan guru 

siklus I, disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator 

Skor 

Pertemu-

an 1 

Pertemu- 

an 2 

Rata-

rata 

1. 
Mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran 
3 4 3,5 

2. Membuka pelajaran 3 3 3 
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No Indikator 

Skor 

Pertemu-

an 1 

Pertemu-

an 2 

Rata-

rata 

3. Menjelaskan pembelajaran dengan video 4 4 4 

4. 
Membimbing mengidentifikasi topik 

diskusi 
3 4 3,5 

5. Membimbing pembentukan kelompok 3 3 3 

6. 
Membimbing siswa dalam melaksanakan 

investigasi 
3 4 3,5 

7. Membimbing dalam presentasi kelompok 3 3 3 

8. 
Memberikan penguatan berupa reward 

kepada siswa 
2 3 2,5 

9. Menutup pelajaran 3 3 3 

Jumlah skor 27 31 29 

Rata-rata 3,0 3,44 3,22 

Kategori B A A 

 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada siklus II meningkat 

dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 dengan skor 27 menjadi 31. Perolehan 

keterampilan guru siklus II juga disajikan dalam diagram berikut : 

 

Diagram 4.16 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa keterampilan guru pada 

pembelajaran IPA melalui model Group Investigation dengan media video 

telah mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya baik (B). 
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Hal ini menunjukkan telah tercapainya indikator keberhasilan tetapi untuk 

memaksimalkan peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan maka 

diadakan tindakan lanjutan. 

2) Analisis Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Berdasarkan data pertemuan I dan II perolehan aktivitas siswa pada 

siklus II, disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.17 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator 

Skor 

Pertemu-

an 1 

Pertemu-

an 2 

Rata-

rata 

1. 
Mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran 
2,72 2,9 2,81 

2. 
Memperhatikan penjelasan guru melalui 

video yang diputarkan 
2,72 2,95 2,84 

3. 
Merencanakan tugas yang akan 

dipelajari dengan kelompok 
2,54 2,85 2,69 

4. Melaksanakan investigasi kelompok 2,5 3,0 2,75 

5. Membuat laporan akhir diskusi 2,81 2,95 2,88 

6. Mempresentasikan laporan akhir diskusi 2,88 3,2 3,04 

7. 
Menanggapi presentasi dari kelompok 

lain 
2,61 3,16 2,89 

8. Melakukan refleksi 2,75 3,18 2,96 

Jumlah 21,53 24,19 22,86 

Rata-rata 2,69 3,02 2,86 

Kategori B B B 

Berdasarkan tabel diatas, perolehan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA model Group Investigation dengan media video meningkat 

dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 dengan skor 21,53 menjadi 24,19. Perolehan 

aktivitas siswa siklus II juga disajikan dalam diagram berikut: 
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Diagram 4.17 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Berdasarkan data diatas, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

siswa pada pembelajaran IPA Group Investigation dengan media video 

termasuk kategori baik (B). Hal ini menunjukkan telah tercapainya indikator 

keberhasilan tetapi untuk memaksimalkan peningkatan kualitas pembelajaran 

secara keseluruhan maka diadakan tindakan lanjutan. 

3) Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Berdasarkan data pertemuan I dan II, perolehan hasil belajar siswa 

siklus II, disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.18 Hasil Observasi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Persentase Ketuntasan Belajar 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

81,81 % 86,36 % 

 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa hasil belajar siswa siklus II 

mengalami perubahan dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 dengan persentase 

81,81% menjadi 86,36%. Perolehan hasil belajar siswa siklus II juga disajikan 

dalam diagram berikut: 
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Diagram 4.18 Hasil Belajar Siklus II 

Diagram diatas menunjukukkan bahwa presentase ketuntasan hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan yaitu pada pertemuan pertama 81,81% 

menjadi 86,36% pada pertemuan kedua. Hal ini menunjukkan telah 

tercapainya indikator keberhasilan tetapi untuk memaksimalkan peningkatan 

kualitas pembelajaran secara keseluruhan maka diadakan tindakan lanjutan. 

4.1.3. Analisis Hasil Tindakan Siklus I dan Siklus II  

1) Keterampilan Guru 

Keterampilan guru pada tiap siklus menunjukkan adanya 

peningkatan. Untuk siklus I pertemuan 1, jumlah skor yang diperoleh guru 

yaitu 20 dengan kriteria cukup (C.) Untuk siklus I pertemuan 2, jumlah skor 

yang diperoleh guru yaitu 22 dengan kriteria baik (B). Untuk siklus II 

pertemuan 1, jumlah skor yang diperoleh guru yaitu 27 dengan kriteria sangat 

baik (B). Dan untuk siklus II pertemuan 2, jumlah skor yang diperoleh guru 

yaitu 31 dengan kriteria sangat baik (B). 

Perolehan keterampilan guru dalam penelitian ini, disajikan dalam 

tabel berikut : 
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Tabel 4.19 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan II 

Tahapan Siklus 
Keterampilan guru 

Rata-Rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Siklus I 20 22 21 

Siklus II 27 31 29 

 

Berdasarkan tabel diatas, keterampilan guru pada pembelajaran IPA 

melalui melalui model Group Investigation dengan media video mengalami 

peningkatan yaitu nilai rata-rata siklus I sebesar 21 dan siklus II menjadi 28,5. 

Hasil ini juga disajikan dalam diagram berikut : 

 

Diagram 4.19 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan II 

Berdasarkan data diatas, menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan guru pada pembelajaran IPA melalui melalui model Group 

Investigation dengan media video telah mencapai indikator keberhasilan 

sekurang-kurangnya baik (23≤  skor <29), sehingga tidak perlu dilanjutkan 

untuk melakukan penelitian padasiklus berikutnya. 

2) Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada tiap siklus juga menunjukkan adanya 

peningkatan. Untuk siklus I pertemuan 1, skor rata-rata aktivitas siswa yaitu 
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18,5 dengan kriteria cukup (C). Untuk siklus I pertemuan 2, skor rata-rata 

aktivitas siswa yaitu 19,29 dengan kriteria sangat cukup (C). Untuk siklus II 

pertemuan 1, skor rata-rata aktivitas siswa yaitu 21,53 dengan kriteria sangat 

baik (B). Dan untuk siklus II pertemuan 2, skor rata-rata aktivitas siswa yaitu 

24,19 dengan kriteria baik (B). 

Berikut ini perolehan aktivitas siswa melalui model Group 

Investigation dengan media video dari siklus I dan siklus II, disajikan dalam 

tabel berikut ini: 

  Tabel 4.20 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

Tahapan Siklus 

Aktivitas siswa 

Rata-Rata 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Siklus I 18,5 19,29 18,89 

Siklus II 21,53 24,19 22,86 

 

Berdasarkan tabel diatas, aktivitas siswa pada pembelajaran IPA 

melalui melalui melalui model Group Investigation dengan media video 

mengalami peningkatan yaitu nilai rata-rata siklus I sebesar 18,89 dan siklus 

II menjadi 22,86. Hasil ini juga disajikan dalam diagram berikut : 

 

Diagram 4.20 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan II 
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Berdasarkan data diatas, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA melalui melalui model Group Investigation 

dengan media video telah mencapai indikator keberhasilan sekurang-

kurangnya baik (20≤ skor <27), sehingga tidak perlu dilanjutkan untuk 

melakukan penelitian pada siklus berikutnya. 

3) Hasil Belajar Siswa 

Presentase ketuntasan hasil belajar siswa disajikan dalam tabel 

berikut : 

Tabel 4.21 Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

Tahapan Siklus 

Presentase ketuntasan hasil 

belajar siswa Rata-Rata 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Data awal  - 45,46% 

Siklus I 65,9% 75% 70,45% 

Siklus II 81,81% 86,36% 84,09% 

Berdasarkan tabel diatas, presentase ketuntasan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA melalui melalui model Group Investigation dengan 

media video mengalami peningkatan yaitu rata-rata siklus I sebesar 70,45% 

dan siklus II menjadi 84,09%. Hasil ini juga disajikan dalam diagram berikut: 

 

  Diagram 4.21 Hasil Belajar Siswa pra Siklis, Siklus I, dan II 
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Berdasarkan data diatas, menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

siswa dan telah mencapai indikator keberhasilan yaitu presentase ketuntasan 

klasikal sebesar 80%, sehingga tidak perlu dilanjutkan untuk melakukan 

penelitian pada siklus berikutnya.  

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Pendidikan 

Pembahasan didasarkan pada hasil observasi dan hasil belajar siswa serta 

refleksi setiap siklus pada pembelajaran IPA model Group Investigation dengan 

media video, yaitu sebagai berikut: 

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Menurut Slavin (2011:215) dalam pembelajaran dengan Group 

Investigation, kesuksesan implementasinya menuntut pelatihan dalam kemampuan 

komunikasi dan sosial. Guru dan siswa melaksanakan sejumlah kegiatan 

akademik dan non akademik yang dapat membangun norma-norma kooperatif 

yang sesuai di dalam kelas. 

Prinsip-prinsip pembelajaran IPA yang sesuai dengan model 

pembelajaran Group Investigation yaitu prinsip motivasi, latar, menemukan, dan 

hubungan sosial. Prinsip-prinsip latar ini terdapat dalam Samatowa (2011:104). 

Dalam implementasinya, guru memberikan motivasi dalam pembelajaran dengan 

memberikan semangat agar siswa rajin dalam belajar. Pada prinsip latar, guru 

menggali pengetahuan siswa dengan memberikan pertanyaan dan menayangkan 

video. Pada prinsip menemukan siswa mencari jawaban dari permasalahan yang 
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disajikan guru. Prinsip hubungan sosial terlihat dalam kerja kelompok, siswa 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota kelompok. 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 memperoleh 

skor 20 dengan kriteria cukup (C). Pada siklus I Pertemuan 2 terjadi peningkatan 

skor menjadi 22 dengan kriteria cukup (C). Pada siklus I pertemuan 1, guru masih 

belum melakukan pengaturan kelas, sehingga kondisi kelas tidak kondusif. Guru 

juga masih belum memberikan motivasi kepada siswa. Selama diskusi, guru 

masih membimbing beberapa kelompok saja, bukan seluruh kelompok. Pada ssat 

persentasi, guru tidak menyimpulkan hasil diskusi, dan pada saat akhir 

pembelajaran guru belum melakukan refleksi serta tindak lanjut. Sedangkan pada 

siklus I pertemuan 2, guru juga masih mengalami kesulitan dalam pengaturan 

kelas. Guru masih belum membimbing seluruh kelompok. Guru juga masih belum 

menyampaikan motivasi. Namun, guru sudah melakukan tindak lanjut dalam 

akhir pembelajaran. 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1 

memperoleh skor 27 dengan kriteria baik (B). Pada siklus II Pertemuan 2 terjadi 

peningkatan dengan perolehan skor 31 dengan sriteria sangat baik (A). Pada siklus 

II pertemuan 1 guru masih kurang memusatkan perhatian siswa sehingga siswa 

kurang memperhatikan penjelasan guru. Dalam membimbing diskusi kelompok, 

guru hanya membimbing kelompok yang bertanya saja. Guru juga masih belum 

menyimpulkan hasil akhir diskusi dalam presentasi kelompok. Sedangkan pada 

siklus II pertemuan 2, hal-hal tersebut sudah tidak tampak lagi dalam 

pembelajaran, artinya keterampilan guru dalam pembelajaran sudah sesuai dengan 
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indikator keberhasilan. Hanya saja guru masih belum menyimpulkan hasil diskusi 

kelompok pada akhir presentasi. Berikut adalah pembahasan dari tiap-tiap 

indikator keterampilan guru. 

1) Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran 

Pada siklus I guru memperoleh rerata skor 3 dan meningkat menjadi 3,5 

pada siklus II. Pada siklus kedua ini guru sudah mengucapkan salam dalam pra 

pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, guru juga sudah menyiapkan media 

pembelajaran yaitu LCD, karena media yang digunakan adalah video 

pembelajaran maka menggunakan laptop dan LCD sebagai sarana pembelajaran. 

Guru juga sudah melakukan presensi kelas untuk mengetahu siapa saja siswa yang 

tidak masuk pada hari itu serta melakukan pengaturan kelas dengan baik. Guru 

mempersiapkan media dan sumber belajar dengan baik agar proses pembelajaran 

berlangsung maksimal. Hal tersebut sesuai dengan peran guru sebagai fasilitator 

dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai fasilitator dalam pembelajaran, guru 

menyediakan tempat dan sumber belajar sehingga siswa lebih siap dalam belajar 

(Uno, 2011: 22). 

2) Membuka pelajaran 

Dalam membuka pelajaran, guru memperoleh rerata skor 2 pada siklus I 

dan rerata skor 3 pada siklus II. Hal ini menunjukkan peningkatan dari siklus I ke 

siklus II. Guru sudah membuka pelajaran dengan melakukan apresepsi. Setiap 

pembelajaran, guru melakukan apresepsi dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran yang lalu. Pertanyaan yang 

diberikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mereka lebih 
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memudah memahami. Begitu juga yang dijelaskan oleh Murni, dkk (2012:590 

keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya  guru dalam memberikan 

pengantar/pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari siswa sehingga siswa 

siap mental dan tertarik mengikutinya. Setelah melakukan apresepsi, guru juga 

sudah menjelaskan tujuan pembelajaran dengan baik agar siswa lebih terfokus 

dalam menerima pembelajaran, walaupun guru belum memberikan motivasi 

kepada siswa namun siswa sudah banyak yang bersemangat dalam menerima 

pembelajaran. 

3) Menjelaskan pembelajaran dengan video 

Pada siklus I guru mendapatkan rerata skor 2,5 dan pada siklus II 

meningkat menjadi 4. Hal ini ditunjukkan sebelum guru memutarkan video, 

guru menjelaskan aturan dalam menonton video, siswa diminta untuk 

memperhatikan dengan seksama video yang diputarkan dan tidak boleh 

berbicara sendiri. Dalam pemutaran video, guru memancing siswa dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan peristiwa yang ada di video 

dengan tujuan untuk menggali lebih dalam pengetahuan siswa. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Murni dkk (2011:72) melalui penjelasan, siswa dapat 

memahami hubungan sebab akibat, memahami prosedur, memahami prinsip, 

atau membuat analogi. Sedangkan hasil belajar yang berupa ingatan atau 

hafalan diperoleh melalui cerita. Dengan demikian, apabila guru 

menceritakan suatu peristiwa, peserta didik dapat menjelaskan kembali 

dengan bahasanya sendiri. 
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4) Membimbing mengidentifikasi topik diskusi 

Indikator membimbing mengidentifikasi topik diskusi ini membantu 

siswa lebih memahami pokok-pokok pembelajaran. Pada siklus I guru 

mendapat rerata skor 3 dan meningkat menjadi 3,5 pada siklus II.  Guru sudah 

memberikan arahan dalam melakukan identifikasi topik. Guru memberikan 

pertanyaan tentang topik diskusi. Siswa diberikan kesempatan untuk 

mengemukakan pendapatnya. Mereka menjawab saat guru bertanya. Guru 

juga memberikan pendapatnya. Selain itu guru menuliskan sub-sub topik di 

papan tulis untuk memperjelas. Hal ini didukung dengan pendapat Slavin 

(2009:217) bahwa peran guru dalam membimbing diskusi kelompok dengan 

seluruh kelas atau dengan kelompok kecil untuk memunculkan gagasan-

gagasan untuk menerapkan tiap aspek kegiatan. 

5) Membimbing pembentukan kelompok 

Pada siklus I guru memperoleh rerata skor 2 dan pada siklus II 

memperoleh rerata skor 3. Terjadi peningkatan dari siklus I yang semula 

mendapat rerata skor 2 menjadi 3. Dalam hal ini, guru sudah memberikan 

pengarahan yang jelas sebelum membentuk kelompok. Guru menjelaskan 

bahwa akan dibentuk beberapa kelompok untuk menyelidiki permasalahan-

permasalahan. Guru membentuk kelompok secara heterogen, dengan 

membagi kelompok dengan berbeda jenis kelamin dan tingkatan kognitifnya. 

Sehingga mereka bisa saling berbagi pengetahuan. Guru memberikan 

penjelasan kepada siswa tentang cara pembentukan tim belajar dan membantu 

kelompok melakukan transisi yang efisien. Dalam pembelajaran guru 



167 

 

 

 

mengorganisir dan membantu peserta didik ke dalam tim-tim belajar 

(Suprijono, 2009:65). Siswa berkelompok dengan baik setelah dipilih 

anggota. Walaupun guru tidak mengatur tempat duduk mereka, namun siswa 

sudah memahami saat berkelompok mereka harus menggeser kursi dan meja, 

dengan keadaan sedikit ramai. Guru memberikan nama setiap kelompok 

dengan angka, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. 

6) Membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi 

Pada indikator membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi 

ini, guru memperoleh rerata skor pada siklus I yaitu 2 dan pada siklus II yaitu 

3,5. Terjadi peningkatan dalam keterampilan ini. Guru sudah melakukan 

pembimbingan secara menyeluruh kepada setiap kelompok-kelompok. Guru 

melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan investigasi, mulai dari membagi 

tugas per siswa secara adil, membagi tugas dalam penyelidikan, bisa dengan 

buku ataupun bertanya pada guru. Guru memberikan kesempatan siswa yang 

belum memahami untuk bertanya, guru menjelaskan kepada kelompok yang 

masih belum mengerti caranya menginvestigasi pemasalahan yang ada. 

Dalam hal ini diperlukan diskusi kelompok dengan  baik agar hasil yang 

diperoleh baik. Menurut Slavin (2011:217) bahwa dalam kelas guru bertindak 

sebagai narasumber dan fasilitator. Guru berkeliling diantara kelompok-

kelompok yang ada untuk melihat bahwa mereka bisa mengelola tugasnya, 

dan membantu tiap kesulitan yang mereka hadapi dalam interaksi kelompok, 

termasuk masalah dalam kinerja terhadap tugas-tugas khusus yang berkaitan 

dengan proyek pembelajaran. 
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7) Membimbing dalam presentasi kelompok 

Membimbing presentasi kelompok merupakan salah satu 

keterampilan guru dalam mengelola kelompok kecil. Pada siklus I, guru 

memperoleh rerata 2 dan meningkat menjadi 3 pada siklus II. Hal ini 

ditunjukkan bahwa guru sudah memberikan arahan yang jelas, dengan 

menjelaskan aturan dalam presentasi. Banyak siswa yang tertarik untuk maju 

ke depan, terbukti dengan banyak yang mengacungkan jari untuk maju ke 

depan. Guru memilih kelompok mana saja yang akan maju 

mempresentasikan, setap kelompok diwakili 1 atau 2 siswa. Setelah 

kelompok presentasi, guru memberikan kesempatan kepada kelompk lain 

untuk bertanya, menanggapi atau menambahi. Ada beberapa kelompok yang 

mengangkat tangannya untuk memberikan pendapatnya. Presentasi ini 

berlangsung dengan optimal karena antusias siswa selama presentasi 

berlangsung. Walaupu guru belum memberikan simpulan akhir dari diskusi. 

Dalam Rifa‟i (2009:86) bahwa guru harus dapat mengkomunikasikan tujuan 

peserta didiknya kepada peserta didik lain. Jadi dalam membimbing 

presentasi kelompok, guru harus dapat membantu masing-masing kelompok 

untuk menyampaikan hasil diskusinya. 

8) Memberikan penguatan berupa reward kepada siswa 

Pada siklus I guru memperoleh rerata skor 2,5 dan meningkat pada 

siklus II menjadi 3. Dalam hal ini, guru sudah memberikan penghargaan 

berupa perkataan bagus/pintar kepada siswa yang sudah berani bertanya 

ataupun menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu, siswa juga diberikan 



169 

 

 

 

penghargaan non verbal berupa bintang prestasi kepada siswa agar siswa 

lebih bersemangat dalam pembelajaran. Dalam Murni (2012:110), pemberian 

penguatan adalah untuk memudahkan peserta didik belajar. Dengan diberikan 

penguatan, siswa akan lebih mudah dalam belajar sebab ketika mereka 

dihargai akan muncul perasaan senang yang lebih mendorongnya untuk 

belajar hal-hal baru. Pada siklus II pertemuan 1, guru hanya mendapat skor 2. 

Guru hanya memberikan penghargaan berupa perkataan dan bintang prestasi. 

Guru belum memberikan motivasi dan pesan positif karena saat 

pembelajaran, kondisi kelas cenderung ramai dan siswa ingin segera pulang. 

Oleh sebab itu, guru sedikit bingung dan melanjutkan menutup pembelajaran. 

Pada siklus II pertemuan 2 terjadi peningkatan, skor menjadi 3. Guru juga 

memberikan pesan-pesan positif kepada siswa berupa masukan-masukan 

selama proses pembelajaran agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

Walaupun guru masih belum memberikan motivasi namun pesan potitif itu 

sudah cukup mewakili untuk memotivasi siswa. 

9) Menutup pelajaran 

Dalam indikator menutup pelajarn ini, guru memperoleh rerata skor 

pada siklus I yaitu 2,5 dan siklus II yaitu 3. Terjadi peningkatan dari siklus I 

menjadi siklus II. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran hari ini, agar siswa mengingat lebih jauh lagi pembelajaran hari 

ini. Setelah itu siswa dibagikan soal evaluasi untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa secara menyeluruh. Semua siswa mengerjakan dengan 

tenang dan baik. Hal ini didukung oleh pendapat Djamarah (2010:144) bahwa 
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dalm menutup pelajaran, guru juga melakukan evaluasi terhadap proses 

interaksi edukatif yang baru saja dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan dengan 

meminta siswa mengerjakan soal tertulis, baik objektif maupun subjektif. 

Setelah itu guru memberikan tindak lanjut berupa tugas untuk mempelajari 

materi pembelajaran yang akan datang. 

Berdasarkan pemaparan data hasil observasi keterampilan guru di atas 

dapat diketahui bahwa keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siswa kelas V B 

SDN Tambakaji 04 mengalami peningkatan. Perolehan keterampilan guru pada 

pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 20 dengan kriteria cukup (C). Pada 

siklus I Pertemuan 2 terjadi peningkatan skor menjadi 22 dengan kriteria cukup 

(C). Pada siklus II pertemuan 1 memperoleh skor 27 dengan kriteria baik (B). 

Pada siklus II Pertemuan 2 terjadi peningkatan dengan perolehan skor 31 dengan 

sriteria sangat baik (A). 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan guru yang diperoleh selama pelaksanaan pembelajaran 

IPA melalui model Group Investigation dengan media video pada siswa kelas V B 

SDN Tambakaji 04. Hasil penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Witri Rahmi (2012) bahwa penerapan model Group Investigation dapat 

meningkatkan keterampilan guru. 

4.2.1.2.  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Dalam implementai model Group Investigation dengan media video 

terlihat aktivitas siswa meningkat, karena dalam tahapan model ini, siswa dituntut 
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untuk melakukan aktifitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin 

(2011:221) dalam menuliskan usulan topik dapat ditulis di papan tulis. Hasil dari 

daftar tersebut diatur ke dalam kategori-kategori yang dipresentasikan sebagai sub 

topik. Partisipasi pada tahap ini membuat para siswa dapat mengekspresikan 

ketertarikan mereka masing-masing. Kemudian siswa merencanakan tugas apa 

yang akan mereka kerjakan. Pada tahap melakukan investigasi, siswa 

mengumpulkan, menganalisis, dan membuat kesimpulan tahap penyiapan laporan 

akhir, kelompok mempersiapkan laporan hasil investigasi yang akan dilaporkan 

ke seluruh kelas. Pada tahap akhir, guru dan siswa melakukan evaluasi bersama. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 memperoleh 

rata-rata skor 18,5  dan persentase 57,8 % dengan kriteria cukup (C). Pada siklus I 

Pertemuan 2 terjadi peningkatan rata-rata skor menjadi 19,29 dan persentase 

menjadi 60,79 % dengan kriteria cukup (C). Peningkatan ini terjadi karena pada 

siklus I pertemuan 1, masih banyak siswa yang belum siap mengikuti 

pembelajaran, masih ada yang berjalan dan belum menempati tempat duduknya 

dengan baik. Selain itu siswa masih belum banyak yang mencatat penjelasan dari 

guru. Keaktifan siswa juga masih kurang, dalam diskusi beberapa siswa hanya 

diam saja dan menggantungkan diri kepada teman lainnya. Sehingga dalam 

berdiskusi kurang maksimal. Dalam bertanya pun siswa masih kurang aktif, masih 

banyak yang diam saja walaupun mereka belum paham. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 memperoleh 

rata-rata skor 21,53 persentase 67,94 % dengan kriteria baik (B) Pada siklus II 

Pertemuan 2 terjadi peningkatan rata-rata skor menjadi 24,19 dan persentase 
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menjadi 75,51 % dengan kriteria baik (B). Peningkatan ini terjadi karena pada 

siklus II pertemuan 1, siswa masih banyak yang berbicara sendiri di kelas, mereka 

juga ada yang tidak setuju dengan pembvagian kelompok. Sebagian siswa juga 

masih ada yang pasif selama pembelajaran, hanya diam dan tidak bertanya. 

Namun, pada siklus II pertemuan 2, hal-hal tersebut dapat diminimalisasi 

sehingga pembelajaran menjadi kondusif. Berikut pembahasan indikator-indikator 

aktivitas siswa: 

1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 

Rerata skor yang diperoleh siswa pada siklus I yaitu 2,33 dan pada 

siklus II yaitu 2,81. Terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam kegiatan ini. 

Siswa sudah menempati tempat duduknya dengan baik, mereka menyiapkan 

alat tulis dan buku pelajaran. Pada saat pembelajaran dimulai, siswa diam dan 

tidak bersuara, mendengarkan penjelasan guru. Menurut Rifa‟i (2009:3-4) 

bahwa karakteristik dan perilaku yang diperoleh peserta didik sebelum 

mengikuti pembelajaran baru umumnya akan mempengaruhi kesiapan belajar 

dan cara-cara mereka belajar. Oleh sebab itu persiapan sebelum pembelajaran 

dimulai sangat dibutuhkan agar prosesnya dapat berjalan dengan baik. 

2) Memperhatikan penjelasan guru melalui video yang diputarkan 

Pada indikator ini, siswa memperoleh rerata skor 2,46 pada siklus I 

dan meningkat menjadi 2,81 pada siklus II. Pada saat diputarkan video, guru 

sudah menjelaskan aturan dalam menonton video, sehingga siswa fokus 

dalam memerhatikan video di depan kelas. Selama menonton video siswa 

mencatat pokok-pokok peristiwa yang ada di video serta penjelasan dari guru. 
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Menurut Sukiman (2012:88) dalam video, siswa dapat melihat gambar 

sekaligus suara yang menyertainya. Dengan berfungsinya kedua indra yaitu 

indra penglihatan dan indra pendengaran, maka siswa akan dapat lebih 

mengingat apa yang ada dalam video tersebut. Beberapa siswa juga bertanya 

tentang peristiwa yang belum dipahami guru. Karena dengan bertanya siswa 

akan mendapat pengetahuan yang lebih luas lagi. 

3) Merencanakan tugas yang akan dipelajari dengan kelompok 

Pada siklus I, rerata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,12, sedangkan 

pada siklus II rerata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,69. Terjadi 

peningkatan skor sebesar 0,57. Dalam merencanakan tugas ini bersama 

kelompok, siswa dibagi-bagi dalam mencari bahan diskusi, mereka 

mendalami informasi tentang sub topik yang didapatkan. Mereka saling 

memberikan pendapat tentang sub topik yang dibahas. Setiap anggota 

kelompok mempunyai tugas masing-masing yang nantinya akan disatuakan 

dalam kelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat Suprijono (2009:57) bahwa 

peran masing-masing anggota kelompok akan bergantung pada posisi 

maupun kemampuan individu masing-masing. Setiap anggota kelompok 

berinteraksi berdasarkan peran-perannya sebagaimana norma yang mengatur 

perilaku anggota kelompok. 

4) Melaksanakan investigasi kelompok  

Rerata skor yang diperoleh siswa dalam indikator ini sebesar 2,35 

dan pada siklus II meningkat menjadi 2,75. Dalam kegiatan ini siswa juga 

membagi tugas pada masing-masing anak, ada yang mencari tentang 
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informasi sub topik, ada yang menuliskan, ada juga yang bertanya pada guru. 

Mereka saling berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Saling 

mengemukakan pendapatnya masing-masing dan menghargai. Hal ini 

sependapat dengan yang dikemukakan Hamdani (2011:107) dalam 

melakukan tugas atau membahas sesuatu, anak dapat bekerja berpasangan 

atau dalam kelompok. Berdasarkan pengalaman, anak akan menyelesaikan  

tugas dengan baik apabila mereka duduk berkelompok. 

5) Membuat laporan akhir diskusi 

Pada siklus I, siswa memperoleh rerata skor 2,59 dan pada siklus II 

memperoleh skor 2,88. Terjadi peningkatan dalam indikator ini. Terlihat 

dalam pembuatan laporan akhir, siswa membagi-bagi tugas dalam kelompok. 

Ada siswa yang bertugas menulis. Siswa yang lain memberikan informasi 

jawabannya sesuai dengan investigasi yang dilakukan. Mereka menuliskan 

jawaban di lembar kerja yang telah disediakan guru dengan sistematika dan 

urutan yang benar serta tulisan yang rapi. Hal ini membutuhkan kemampuan 

berkomunikasi antar siswa dalam kelompok, mereka harus saling membantu. 

Sama halnya dengan pendapat Slavin (2009:36) bahwa anggota kelompok 

harus membantu teman satu timnya untuk melakukan apapun guna membuat 

kelompok mereka berhasil, dan mungkin lebih penting, mendorong anggota 

satu kelompoknya untuk melakukan usaha maksimal. 

6) Mempresentasikan laporan akhir diskusi 

Rerata skor yang diperoleh siswa pada siklus I adalah 2,53 dan pada 

siklus II adalah 3.04. Terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dalam 
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kegiatan ini antusias siswa sangat tinggi. Semua kelompok menangkat tangan, 

ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok menyampaikan 

hasil dskusi mereka sesuai dengan permasalahan yang ada. Kelompok lain 

juga menanggapi, memberikan pendapat mereka. Selama presentasi ini 

berjalan lancar dan aktif walaupun ada beberapa kelompok yang tidak 

menyimpulkan hasil diskusinya. Kelompok yang telah aktif dalam presentasi 

mendapatkan penghargaan berupa bintang prestasi. Menurut Hamdani 

(2011:32) penghargaan ini diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas 

kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan 

individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan 

antarpersonal yang saling mendukung, membantu, dan peduli. 

7) Menanggapi presentasi dari kelompok lain 

Pada siklus I, rerata skor yang diperoleh siswa sebesar 2,29 dan me-  

ningkat pada siklus II sebesar 2,89. Terlihat dari keaktifan siswa dalam 

presentasi sangat tinggi. Banyak kelompok lain yang menanggapi kelompok 

yang sedang maju presentasi. Mereka menanyakan hal-hal yang belum jelas, 

menambahi, ataupun menyanggah. Namun seringkali mereka tidak 

menuliskan catatan-catatan hasil diskusi. Dalam pendapat Slavin (2009:226) 

semua anggota kelas dapat berpartisipasi lebih dari satu bnayak presentasi, 

dengan menampilkan tugas mereka atau pertanyaan. 

8) Melakukan refleksi 

Dalam melakukam refleksi, siswa memperoleh rerata skor 2,29 pada 

siklus I dan terjadi peningkatan menjadi 2,96 pada siklus II. Dalam kegiatan 
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ini siswa mengulas pembelajaran yang telah dilakukan, mereka 

menyimpulkan bersama-sama guru, dan menyebutkan poin-poin penting 

dalam materi. Apabila ada yang belum jelas, siswa bertanya kepada guru. Di 

akhir kegatan, siswa melakukan evaluasi dengan mengerjakan soal tertulis 

dari guru untuk mengetahui tingkat pemahaman  mereka. Hal ini sependapat 

dengan Sugandi (2007:111) bahwa evaluasi bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dalam rangka menentukan perkembangan hasil belajar selama 

proses pendidikan tertentu. 

Berdasarkan pemaparan data hasil observasi aktivitas siswa di atas dapat 

diketahui bahwa aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA melalui model 

Group Investigation dengan media video pada siswa kelas V B SDN Tambakaji 

04 mengalami peningkatan. Perolehan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 

memperoleh rata-rata skor 18,5  dan persentase 57,8 % dengan kriteria cukup (C). 

Pada siklus I Pertemuan 2 terjadi peningkatan rata-rata skor menjadi 19,29 dan 

persentase menjadi 60,79 % dengan kriteria cukup (C).  Pada siklus II pertemuan 

1 memperoleh rata-rata skor 21,53 persentase 67,94 % dengan kriteria baik (B) 

Pada siklus II Pertemuan 2 terjadi peningkatan rata-rata skor menjadi 24,19 dan 

persentase menjadi 75,51 % dengan kriteria baik (B) 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas siswa yang diperoleh selama pelaksanaan pembelajaran IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siswa kelas V B 

SDN Tambakaji 04. Hasil penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan Hobri dan Susanto (2006) bahwa model Group Investigation dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. 

4.2.1.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Group 

Invvestigation dengan media video mengalami peningkatan. Pada saat sebelum 

dilakukan tindakan atau pra siklus, siswa yang mengalami ketuntasan hanya 20 

dari 44 siswa atau dapat dikatakan 45,46% siswa mengalami ketuntasan dan  

54,54% siswa tidak tuntas. Pada siklus I pertemuan 1 terjadi peningkatan, dari 44 

siswa ada 15 atau 34,1% siswa  yang tidak tuntas dan 29 atau 65,9%  siswa tuntas. 

Nilai terendah pada pertemuan ini adalah 35 dan nilai tertinggi 100. Nilai rata-rata 

yang diperoleh adalah 75. Padasiklus I pertemuan 1 ini, siswa sudah banyak 

mengalami peningkatan, sudah ada 29 siswayang tuntas atau di atas KKM yaitu 

70. Namun, ketuntasan klasikal masih 65,9% dan masih belum memenuhi kriteria 

yang ditentukan yaitu 85% sehingga perlu dilakukan penelitian yang selanjutnya. 

Pada siklus I pertemuan 2 terjadi peningkatan dari perteemuan 1. Dari 44 siswa, 

ada 11 atau 25% siswa yang tidak tuntas dan 33 siswa atau 75% siswa tuntas. 

Nilai terendah pada pertemuan ini adalah 40 dan nilai tertinggi 100. Nilai rata-rata 

yang diperoleh 78,18. Pada siklus I pertemuan 2 ini sudah terjadi peningkatan, 

sudah ada 33 siswa yang tuntas atau di atas KKM yaitu 70. Namun, ketuntasan 

klasikal masih 65,9% dan masih belum memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu 

85% sehingga perlu dilakukan penelitian pada siklus selanjutnya. 

Pada siklus II pertemuan 1 terjadi peningkatan, dari 44 siswa ada 36 atau 

18,19% siswa  yang tidak tuntas dan 29 atau 65,9%  siswa tuntas. Nilai terendah 
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pada pertemuan ini adalah 45 dan nilai tertinggi 100. Nilai rata-rata yang 

diperoleh adalah 80,11. Padasiklus II pertemuan 1 ini, siswa sudah banyak 

mengalami peningkatan, sudah ada 36 siswayang tuntas atau di atas KKM yaitu 

70. Ketuntasan klasikal sudah 81,81% dan memenuhi kriteria yang ditentukan 

yaitu 85% namun masih perlu dilakukan penelitian pada pertemuan selanjutnya 

untuk memastikan keberhasilan model ini. Pada siklus II pertemuan 2 terjadi 

peningkatan lagi dari pertemuan 1. Dari 44 siswa, ada 6  atau 13,64% siswa yang 

tidak tuntas dan 38 atau 86,36% siswa tuntas. Nilai terendah pada pertemuan ini 

adalah 45 dan nilai tertinggi 100. Nilai rata-rata yang diperoleh 85,68. Pada siklus 

II pertemuan 2 ini sudah terjadi peningkatan, sudah ada 38 siswa yang tuntas atau 

di atas KKM yaitu 70. Namun, ketuntasan klasikal sudah 85,68 dan memenuhi 

kriteria yang ditentukan yaitu 85% sehingga tidak perlu melakukan penelitian 

yang selanjutnya atau dapat dikatakan penelitian ini berhenti sampai siklus II 

pertemuan 2 ini. 

Keberhasilan pembelajaran IPA yang telah dilaksanakan tidak lepas dari 

penerapan model Group Investigation dengan media video dimana keunggulan 

model GI antara lain pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling 

bekerjasama, berinteraksi, berkomunikasi antar siswa dalam kelompok dan 

mengemukakan pendapatnya, serta memotivasi dan mendorong siswa agar aktif 

dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran 

(Beti:2012). 

. Hamdani (2011:90), menjelaskan bahwa metode pembelajaran ini 

melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara 
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untuk mempelajarinya melalui investigasi. Metode ini menuntut siswa untuk 

memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan 

proses kelompok (group process skill). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa selama pelaksanaan pembelajaran IPA melalui 

model Group Investigation dengan media video pada siswa kelas VB SDN 

Tambakaji 04. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yogi 

Suciwardani dan BudiSetiyono (2011)  bahwa model Group Investigation dengan 

media video dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus II. 

 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi yang didapat dari penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi 

teoritis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis. 

4.2.2.1. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dalam penelitian ini yaitu perpaduan antara model 

Group Investigation dengan media video yang dapat meningkatkan kerampilan 

guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa, yang secara keseluruhan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Tidak hanya dalam mata pelajaran IPA 

saja, namun model ini dapat digunakan dalam mata pelajaran lainnya.berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, model Group Investigation dengan media 

video ini dapat digunakan pada pembelajaran selanjutnya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 
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4.2.2.2. Implikasi Praktis 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, terlihat terjadi peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA. Hal ini membuktikan bahwa model Group Investigation dengan media video 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran IPA. Karena 

penggunaan model Group Invvestigation dapat memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran karena dalam model ini, siswa yang 

diharapkan aktif untuk menginvestigasi seuatu permasalahan. Dengan begitu, 

siswa akan lebih mudah memahami karena mereka mencari pengetahuannya 

sendiri. Guru disini bertindak sebagai fasilitator, guru membantu siswa dalam 

menyelesaikan investigasinya. Guru menjadi lebih mudah mengawasi siswa 

dengan berkeliling selama diskusi berlangsung. 

Model Group Investigation dengan media video juga bermanfaat bagi 

siswa. Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, siswa dilatih untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri, analitis, kritis, kreatif, reflektif, dan 

produktif. Selain itu, dengan adanya pembentukan kelompok, siswa dapat 

mengembangkan sikap saling memahami dan demokrasi, sikap kerjasama dengan 

teman sekelompok, serta komunikasi yang baik antar anggota kelompok. Dengan 

dibentuknya kelompok ini, siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 

Interaksi dengan guru juga menjadi lebih baik, dengan guru berkeliling dan 

membimbing setiap kelompok. 

Selain itu penggunaan media video juga merupakan alternatf yang baik 

dalam pembelajaran. Karena dengan video, guru dapat menyampaikan pesan 
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kepada siswa. Dalam video, siswa dapat melihat gambar sekaligus suara yang 

menyertainya. Dengan berfungsinya kedua indra yaitu indra penglihatan dan indra 

pendengaran, maka siswa akan dapat lebih mengingat apa yang ada dalam video 

tersebut, sehingga penyampaian pesan dalam video itu akan terjadi secara 

maksimal. 

Model Group Investigation dengan media video dapat meningkatkan 

keteramilan guru dalam mengajar, guru jadi lebih mudah menyampaikan materi 

dengan adanya bantuan media video. Siswa juga menjadi lebih aktif dan tertarik 

dalam pembelajaran. Dengan adanya diskusi kelompok, siswa dituntut untuk 

bekerja secara maksimal. Sehingga hasil belajar siswa dalam penggunaan model 

Group Investigation dengan media video pada pembelajaran IPA ini dapat 

meningkat dan kualitas pembelajaran pun akan meningkat secara keseluruhan. 

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru maupun 

pengembang pendidikan lainnya. Sehingga pembelajaran menjadi lebih baik dan 

tujuan pembelajaran bisa tercapai maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Dari hasil penelitian peningkatan kualitas pembelajaran IPA 

melalui model Group Investigation dengan media video pada siswa kelas 

VB SDN Tambakaji 04 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran IPA melalui model Group Investigation dengan media 

video dapat meningkatkan keterampilan guru. Dengan model 

pembelajaran ini guru dapat lebih meningkatkan kemampuan mengajar 

yang bervariatif serta penggunaan media video yang tepat dapat 

menarik perhatian siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi 

pada pelaksanaan siklus 1 mendapat skor 20 menjadi 29 pada siklus 2. 

Keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan yaitu minimal 

mencapai kategori baik. 

2. Pembelajaran IPA melalui model Group Investigation dengan media 

video dapat meningkatkan aktivitas siswa. Model ini lebih menuntut 

siswa untuk bekerjasama secara aktif dan menginvestigasi 

permasalahan yang ada, sehingga aktivitas siswa meningkat. Media 

video juga meningkatkan aktivitas siswa baik secara audio maupun 

visual. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi pada pelaksanaan 

siklus 1 mendapat skor 18,89 menjadi 22,86 pada siklus 2. Aktivitas 
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siswa telah mencapai indikator keberhasilan yaitu minimal mencapai 

kategori baik. 

3. Pembelajaran IPA melalui model Group Investigation dengan media 

video dapat meningkatkan hasil belajar siswa, ditunjukkan dengan data 

hasil belajar siswa prasiklus mendapat nilai rata-rata 62,16 dengan 

presentase ketuntasan 54,54% meningkat pada siklus 1 menjadi nilai 

rata-rata 76,59 dengan persentase 70,45% dan nilai rata-rata 82,89 

dengan persentase 84,09% pada siklus 2. Hasil belajar IPA siswa sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya mencapai 

ketuntasan klasikal mencapai 80% dengan KKM IPA kelas V SDN 

Tambakaji 04 tahun ajaran 2012/2013 adalah 70. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPA melalui model 

Group Investigation dengan media video, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Guru dapat menerapkan model Group Investigation dengan media 

video sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di SDN Tambakaji 04.  

2. Penggunakan model Group Investigation dengan media video menuntut 

keaktifan siswa secara individual maupun kelompok. Model 

pembelajaran ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam 

menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui 

investigasi. Selain itu, model ini menuntut siswa untuk memiliki 
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kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan 

proses kelompok. Oleh sebab itu, guru sebagai fasilitator menjelaskan 

agar dalam kegiatan pembelajaran, siswa benar-benar menujukkan 

keaktifannya. 

3. Pemilihan media yang tepat sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran. Dengan media pembelajaran yang menarik, maka minat 

belajar siswa akan meningkat dan akan memotivasi siswa untuk 

memperoleh hasil belajar yang baik. Oleh sebab itu, guru sebagai 

fasilitator dapat memilih media video untuk menarik minat siswa. 

Dalam video, siswa dapat melihat gambar sekaligus suara yang 

menyertainya. Materi auditif dalam video ditujukan untuk merangsang 

indra pendengaran, sedangkan materi visual untuk merangsang indra 

penglihatan. Dengan kombinasi dua materi ini, pendidik dapat 

menciptakan proses pembelajaran yang lebuh berkualitas, karena 

komunikasi berlangsung secara lebih efektif. 
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PEDOMAN PEMBUATAN KISI-KISI KETERAMPILAN GURU 

 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Langkah-langkah model 

pembelajaran Group 

Investigation dengan media 

video 

Indikator keterampilan 

guru dalam model 

pembelajaran Group 

Investigation dengan 

media video 

1) Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pembelajaran 

 

2) Keterampilan 

menjelaskan 

 

3) Keterampilan 

bertanya 

 

4) Keterampilan 

mengelola kelas 

 

5) Keterampilan 

memberi 

penguatan 

 

6) Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

 

7) Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

 

8) Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil 

7) Tahap 1 

Mengidentifikasikan topik 

dan mengatur siswa ke 

dalam kelompok 

g. Siswa memperhatikan 

video yang diputarkan oleh 

guru untuk menggali 

pengetahuan siswa. 

h. Siswa meneliti beberapa 

sumber, mengusulkan 

sejumlah topik, dan 

mengkategorikan saran-

saran Siswa 

dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok secara 

heterogen. 

i. Siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk 

mempelajari topik yang 

telah mereka pilih. 

j. Guru membantu dalam 

pengumpulan informasi 

dan memfasilitasi 

pengaturan 

8) Tahap 2 Merencanakan 

tugas yang akan dipelajari 

b. Siswa merencanakan 

bersama mengenai apa 

yang akan mereka pelajari 

9) Tahap 3 Melaksanakan 

investigasi 

c. Siswa mengumpulkan 

informasi, menganalisis 

1) Mempersiapkan 

peserta didik untuk 

mengikuti 

pembelajaran. 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

2) Membuka pelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pembelajaran) 

3) Menjelaskan 

pembelajaran dengan 

video (keterampilan 

menggunakan variasi) 

4) Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, 

keterampilan 

mengelola kelas) 

5) Membimbing 

mengidentifikasi topik 

diskusi (keterampilan 

memimpin diskusi 

kelompok kecil) 

6) Membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

investigasi 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 
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data, dan membuat 

kesimpulan. 

d. Siswa saling bertukar, 

berdiskusi, mengklarifikasi, 

dan mensintesis semua 

gagasan. 

10) Tahap 4 Menyiapkan 

laporan akhir 

b. Kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka 

laporkan dan bagaimana 

membuat presentasi 

mereka 

11) Tahap 5 

Mempresentasikan laporan 

akhir 

b. Presentasi dibuat untuk 

seluruh kelas dengan salah 

satu anggota kelompok 

untuk maju. 

12) Tahap 6 Evaluasi 

c. Siswa saling memberikan 

umpan balik mengenai 

topik tersebut. 

d. Guru dan siswa 

berkolaborasi dalam 

mengevaluasi pembelajaran 

siswa. 

7) Membimbing dalam 

presentasi kelompok 

(keterampilan 

memimpin diskusi 

kelompok kecil) 

8) Memberikan 

penguatan berupa 

reward kepada siswa 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

9) Menutup pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

 

 

 

 

  



190 

 

 

 

PEDOMAN PEMBUATAN KISI-KISI AKTIVITAS SISWA 

 

Aktivitas siswa 

Langkah-langkah model 

pembelajaran Group 

Investigation dengan media 

video 

Indikator aktivitas siswa 

dalam model 

pembelajaran Group 

Investigation dengan 

media video 

9) Visual activities, 

yang termasuk 

didalamnya 

misalnya, membaca, 

memperhatikan 

gambar demonstrasi, 

percobaan, melihat 

pekerjaan orang 

lain. 

10) Oral activities, 

seperti: menyatakan 

pendapat, 

merumuskan, 

bertanya, memberi 

saran, wawancara, 

diskusi, interupsi. 

11) Listening 

activities, sebagai 

contoh 

mendengarkan: 

uraian, 

mendengarkan 

musik, 

mendengarkan 

pidato. 

12) Writing 

Activities, antara 

lain menulis cerita, 

karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

13) Drawing 

activities, misalnya: 

menggambar, 

1) Tahap 1 

Mengidentifikasikan topik 

dan mengatur siswa ke 

dalam kelompok 

a. Siswa memperhatikan 

video yang diputarkan oleh 

guru untuk menggali 

pengetahuan siswa 

b. Siswa meneliti beberapa 

sumber, mengusulkan 

sejumlah topik, dan 

mengkategorikan saran-

saran. 

c. Siswa dikelompokkan 

menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen 

d. Siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk 

mempelajari topik yang 

telah mereka pilih. 

e. Guru membantu dalam 

pengumpulan informasi 

dan memfasilitasi 

pengaturan 

2) Tahap 2 Merencanakan 

tugas yang akan dipelajari 

a. Siswa merencanakan 

bersama mengenai apa 

yang akan mereka pelajari 

3) Tahap 3 Melaksanakan 

investigasi 

a. Siswa mengumpulkan 

informasi, menganalisis 

1) Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran 

(Emotional Activities) 

2) Memperhatikan 

penjelasan guru 

melalui video yang 

diputarkan (Visual 

Activities) 

3) Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari 

bersama kelompok 

(Mental activities) 

4) Melaksanakan 

investigasi dengan 

kelompok sesuai 

dengan video yang 

diputarkan (Visual 

activities, motor 

activities) 

5) Membuat laporan 

akhir diskusi (Writing 

activities) 

6) Mempresentasikan 

laporan akhir diskusi 

(Oral activities, 

emotional activities) 

7) Menanggapi 

presentasi dari 

kelompok lain (Oral 

activities, emotional 

activities) 

8) Melakukan refleksi 
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membuat grafik, 

membuat diagram. 

14) Motor 

activities, antara lain 

melakukan 

percobaan, membuat 

kontruksi, model 

mereparasi, 

bermain, berkebun, 

beternak. 

15) Mental 

activities, sebagai 

contoh misalnya: 

menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisis, 

melihat hubungan, 

mengambil 

keputusan. 

16) Emotional 

Activities, antara 

lain menaruh minat, 

merasa bosan, 

gembira, 

bersemangat, 

bergairah, berani, 

tenang, gugup. 

 

data, dan membuat 

kesimpulan. 

b. Siswa saling bertukar, 

berdiskusi, mengklarifikasi, 

dan mensintesis semua 

gagasan. 

4) Tahap 4 Menyiapkan 

laporan akhir 

a. Kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka 

laporkan dan bagaimana 

membuat presentasi 

mereka 

5) Tahap 5 Mempresentasikan 

laporan akhir 

a. Presentasi dibuat untuk 

seluruh kelas dengan salah 

satu anggota kelompok 

untuk maju. 

6) Tahap 6 Evaluasi 

a. Siswa saling memberikan 

umpan balik mengenai 

topik tersebut. 

b. Guru dan siswa 

berkolaborasi dalam 

mengevaluasi 

pembelajaran siswa 

(Mental activities, 

mental activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul: 

Penerapan Model Group Investigation dengan Media Video untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA pada Kelas V SDN Tambakaji 04. 

 

No Variabel Indikator Sumber data Alat/instrumen 

1. Ketrampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Group 

Investigation 

dengan media 

video 

1) Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran. 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

2) Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran) 

3) Menjelaskan 

pembelajaran dengan 

video (keterampilan 

menggunakan variasi) 

4) Membimbing 

pembentukan kelompok 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, 

keterampilan mengelola 

kelas) 

5) Membimbing 

mengidentifikasi topik 

diskusi (keterampilan 

memimpin diskusi 

kelompok kecil) 

6) Membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

investigasi 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

7) Membimbing dalam 

1. Guru 

2. Foto 

3. Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

Lampiran 3 



193 

 

 

 

presentasi kelompok 

(keterampilan 

memimpin diskusi 

kelompok kecil) 

8) Memberikan penguatan 

berupa reward kepada 

siswa (keterampilan 

memberikan penguatan) 

9) Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

2. Aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Group 

Investigation 

dengan media 

video 

1) Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran 

(Emotional Activities) 

2) Memperhatikan 

penjelasan guru melalui 

video yang diputarkan 

(Visual Activities) 

3) Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari 

bersama kelompok 

(Mental activities) 

4) Melaksanakan 

investigasi dengan 

kelompok sesuai dengan 

video yang diputarkan 

(Visual activities, motor 

activities) 

5) Membuat laporan akhir 

diskusi (Writing 

activities) 

6) Mempresentasikan 

laporan akhir diskusi 

(Oral activities, 

emotional activities) 

7) Menanggapi presentasi 

dari kelompok lain 

(Oral activities, 

emotional activities) 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video 

1.Lembar 

observasi 

2 Catatan 

lapangan 
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8) Melakukan refleksi 

(Mental activities, 

mental activities) 

3 Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Group 

Investigation 

dengan media 

video 

1) Menjelaskan macam-

macam peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

2) Mengidentifikasikan 

peristiwa alam yang 

dapat dicegah dan tidak 

dapat dicegah 

3) Menjelaskan dampak 

peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia bagi 

makhluk hidup dan 

lingkungan 

4) Mengidentifikasi 

penyebab terjadinya 

banjir, tanah longsor, 

gempa bumi, gunung 

meletus, dan tsunami 

5) Menjelaskan dampak 

terjadinya banjir, tanah 

longsor, gempa bumi, 

gunung meletus, dan 

tsunami 

6) Menjelaskan cara 

mencegah dan 

menanggulangi 

terjadinya banjir, tanah 

longsor, gempa bumi, 

gunung meletus, dan 

tsunami 

7) Mengidentifikasi jenis-

jenis sumber daya alam 

8) Membedakan sumber 

daya alam yang dapat 

diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui 

9) Menjelaskan 

1. Siswa 

 

1. LKS 

2. Evaluasi 
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penggunaan sumber 

daya alam yang dapat 

diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui 

10) Menyebutkan kegiatan-

kegiatan manusia yang 

dapat merusak bumi 

11) Menjelaskan dampak 

kegiatan manusia yang 

dapat merusak bumi 

12) Mendeskripsikan cara 

menangani kegiatan-

kegiatan manusia yang 

dapat merusak bumi 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU MELALUI 

PENERAPAN MODEL GROUP INVESTIGATION DENGAN MEDIA 

VIDEO PADA PEMBELAJARAN IPA 

 

Judul: 

Penerapan Model Group Investigation dengan Media Video untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA pada Kelas V SDN Tambakaji 04 

 

Nama SD  :  

Guru  :  

Kelas/semester :  

Siklus/pertemuan :  

Hari/tanggal :  

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika ada satu deskriptor atau tidak ada satupun deskriptor yang 

tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak) 
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Cek (√) 
Skor 

1. Mempersiapkan 

peserta didik 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

a. Mengucapkan salam   

b. Mengabsen kehadiran siswa 

c. Melakukan pengaturan kelas 

d. Menyiapkan sumber dan media 

belajar 

2. Membuka 

pelajaran 

a. Melakukan apresepsi pada 

siswa 

  

b. Menghubungkan pengetahuan 

siswa dengan materi 

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Menjelaskan 

pembelajaran 

dengan video 

a. Menjelaskan aturan dalam 

menonton video 

  

b. Menjelaskan peristiwa yang 

ada dalam video 

c. Memancing pengetahuan siswa 

dengan memberi pertanyaan 

d. Berkeliling kelas selama video 

diputarkan 

4. Membimbing 

mengidentifikasi 

topik diskusi 

a. Mengarahkan siswa dalam 

memilih sub topik 

  

b. Memberikan kesempatan siswa 

untuk berpendapat 
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c. Memberikan pendapat kepada 

siswa 

d. Menuliskan sub-sub topik di 

papan tulis 

5. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Memberikan pengarahan yang 

jelas pada siswa 

  

b. Membagi siswa secara 

heterogen 

c. Mengatur siswa dalam 

menempati kelompoknya 

d. Menentukan nama tiap-tiap 

kelompok 

6. Membimbing 

siswa dalam 

melaksanakan 

investigasi  

a. Membimbing semua kelompok 
  

b. Mengarahkan kelompok dalam 

melakukan investigasi 

c. Membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan 

d. Memberikan kesempatan pada 

siswa yang bertanya 

7. Membimbing 

dalam presentasi 

kelompok  

a. Memberi arahan dalam 

presentasi 

  

b. Menunjuk kelompok yang 

akan maju presentasi 

c. Memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk 

menanggapi 

d. Menyimpulkan hasil 

presentasi 

8. Memberikan 
a. Memberikan penghargaan 
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R = 9 

T = 36 

n = banyaknya skor = (36-9)+1 

  = 28 

 

Letak Q1 = 
1

4 
 (n+2)    Letak Q2 = 

2

4 
 (n + 1)   

  = 
1

4 
 (28+2)         = 

2

4 
 (28+ 2)   

  = 7,5          = 14,5 

Nilai Q1 =  Q1+(R-1)    Nilai Q2 = Q2+(R-1) 

 = 8+(9 –1)        = 15+(9 -1) 

 = 16          = 23 

Jadi, nilai Q1 adalah 16    Jadi, nilai Q2 adalah 23 

Letak Q3 = 
3

4 
 (n+1)    Letak Q4 = 

4

4 
 (n+2) 

  = 
3

4 
 (26+2)         = 26+2 

penguatan berupa 

reward kepada 

siswa  

dengan perkataan 

b. Memberikan penghargaan 

dalam bentuk reward bintang 

prestasi 

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa 

d. Memberikan pesan positif 

kepada siswa 

9. Menutup pelajaran  

 

a. Menyimpulkan materi 

pelajaran 

  

b. Melakukan refleksi 

c. Melakukan evaluasi 

d. Melakukan tindak lanjut 
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  = 21          = 28 

Nilai Q3 = Q3+(R-1)    Nilai Q4 = Q4+(R-1) 

 = 21+(9-1)       = 28+(9-1) 

 = 29        = 36 

Jadi, nilai Q3 adalah 29    Jadi, nilai Q4 adalah 36 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

29  ≤  Skor  ≤ 36 A (Sangat Baik) 

23   ≤  Skor  < 29 B (Baik) 

16   ≤  Skor  < 23 C (Cukup) 

9    ≤  Skor  < 16 D (Kurang) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MELALUI PENERAPAN 

MODEL GROUP INVESTIGATION DENGAN MEDIA VIDEO PADA 

PEMBELAJARAN IPA 

 

Judul: 

Penerapan Model Group Investigation dengan Media Video untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA pada Kelas V SDN Tambakaji 04 

 

Nama SD  :  

Kelas/semester :  

Siklus/pertemuan :  

Hari/tanggal :  

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan! 

d. Pengamatan dilakukan sejak guru memulai pembelajaran. 

e. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika ada satu deskriptor atau tidak ada satupun deskriptor yang 

tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak) 
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No. 
Indikator 

Pengamatan 
Deskriptor 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri dalam 

menerima 

pembelajaran  

a. Menempati tempat 

duduknya 

b. Menyiapkan alat tulis 

c. Menyiapkan buku tulis 

dan buku paket 

d. Diam dan tidak bersuara 

    

2. Memperhatikan 

penjelasan guru 

melalui video yang 

diputarkan 

a. Pandangan siswa tertuju 

pada video yang 

diputarkan 

b. Memperhatikan 

penjelasan guru 

c. Mencatat hal-hal penting 

yang ada dalam video 

d. Bertanya apabila ada 

yang belum dipahami 

    

3. Merencanakan 

tugas yang akan 

dipelajari dengan 

kelompok 

 

a. Menyiapkan bahan 

informasi sub topik 

b. Mendalami informasi 

tentang sub topik yang 

dipelajari 

c. Menuliskan informasi 

penting tentang sub topik 

yang dipelajari 

d. Masing-masing siswa 

mengemukakan pendapat 

    

4. Melaksanakan 

investigasi dengan 

kelompok sesuai 

a. Mencari informasi 

tentang sub topik yang 

dipelajari 
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dengan video yang 

diputarkan 

b. Berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya 

c. Berpendapat dalam 

kelompoknya 

d. Menghargai pendapat 

teman sekelompoknya 

5. Membuat laporan 

akhir diskusi 

 

a. Menuliskan laporan di 

lembar kerja yang telah 

disediakan 

b. Menyusun laporan sesuai 

dengan hasil investigasi 

yang dilakukan 

c. Menulis laporan dengan 

urutan yang tepat 

d. Menulis laporan dengan 

rapi dan bersih 

    

6. Mempresentasikan 

laporan akhir 

diskusi 

 

a. Siap dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

b. Hasil yang 

dipresentasikan sesuai 

dengan permasalahan 

c. Dapat menyimpulkan 

hasil diskusi 

d. Menjawab pertanyaan 

dari kelompok lain 

    

7. Menanggapi 

presentasi dari 

kelompok lain 

 

a. Mengajukan pertanyaan 

terhadap hal-hal yang 

belum jelas 

b. Berani menyimpulkan 
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hasil diskusi 

c. Menanggapi sesuai 

dengan topik yang 

dibahas 

d. Membuat catatan hasil 

diskusi 

8. Melakukan 

refleksi 

a. Mengulas pembelajaran 

yang dilakukan 

b. Bertanya tentang materi 

yang masih belum 

dipahami 

c. Menyebutkan poin-poin 

materi yang baru 

dipelajari 

d. Mengerjakan soal 

evaluasi 

    

 

R = 8 

T = 32 

n = banyaknya skor = (32-8)+1 

  =  25 

 

Letak Q1 = 
1

4 
 (n+1)    Letak Q2 = 

2

4 
 (n + 1)   

  = 
1

4 
 (25+1)         = 

2

4 
 (25+ 1)   

  = 6,5          = 13   

Nilai Q1 =  Q1+(R-1)    Nilai Q2 = Q2+(R-1) 

 = 7+(8 –1)        = 13+(8 -1) 

 = 14          = 20 

Jadi, nilai Q1 adalah 14    Jadi, nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3 = 
3

4 
 (n+1)    Letak Q4 = 

4

4 
 (n+1) 
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  = 
3

4 
 (25+1)         = 25 + 1 

  = 19,5          = 26 

Nilai Q3 = Q3+(R-1)    Nilai Q4 = Q4+(R-1) 

 = 20+(8 -1)       = 26+(8-1) 

 = 27        = 32 

Jadi, nilai Q3 adalah 27    Jadi, nilai Q4 adalah 32

 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27  ≤  Skor  ≤ 32 A (Sangat Baik) 

20   ≤  Skor  < 27 B (Baik) 

14   ≤  Skor  < 20 C (Cukup) 

8    ≤  Skor  < 14 D (Kurang) 
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CATATAN LAPANGAN 

PADA PROSES PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL GROUP INVESTIGATION DENGAN MEDIA VIDEO 

PADA KELAS V SDN TAMBAKAJI 04 

 

SIKLUS: ................ PERTEMUAN:............... 

 

Kelas / Semester  : V / 2 

Hari / Tanggal  : ............................... 

Petunjuk   :  

Catatlah keadaan yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya! 

 ...................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

Lampiran 6 
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PENGGALAN SILABUS 

 

Sekolah  : SDN Tambakaji 04 

Kelas   : V 

Mata pelajaran  : IPA 

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 7. Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan penggunaan sumber 

daya alam 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

7.6 

Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 

 

Peristiwa 

Alam 

1. Siswa 

mengidentifikasi

kan macam-

macam 

peristiwa alam 

dari video yang 

diputarkan guru 

2. Siswa 

mengidentifikasi

kan peristiwa 

alam yang dapat 

dicegah dan 

7.6.1 Menjelaskan 

macam-macam 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

7.6.2 Mengidentifika

sikan peristiwa 

alam yang 

dapat dicegah 

dan tidak dapat 

dicegah 

7.6.3 Menjelaskan 

Tes 

tertulis 

LKS dan 

evaluasi 

4 x 35 

menit 

1. Edi 

Tarwoko 

dan Yani 

Muharomah 

Rukmiati.  

2009. 

Mengenal 

Alam 

Sekitar 5: 

Untuk 

SD/MI 

Kelas V.  

Lampiran 7 
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tidak dapat 

dicegah 

3. Siswa berdiskusi 

mengenai 

dampak 

peristiwa alam 

4. Siswa melihat 

video mengenai 

penyebab 

peristiwa-

peristiwa alam 

5. Siswa mencari 

informasi 

tentang dampak 

macam-macam 

peristiwa alam 

6. Siswa berdiskusi 

tentang cara 

mencegah dan 

menanggulangi 

peristiwa alam 

dampak 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 

7.6.4 Mengidentifika

sikan penyebab 

terjadinya 

banjir, tanah 

longsor, gempa 

bumi, gunung 

meletus, dan 

tsunami 

7.6.5 Menjelaskan 

dampak 

terjadinya 

banjir, tanah 

longsor, gempa 

bumi, gunung 

meletus, dan 

tsunami 

7.6.6 Menjelaskan 

cara mencegah 

dan 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

2. Indriati, 

dkk. 2010. 

Ilmu 

Pengetahua

n Alam 5. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

3. Priyono dan 

Titik 

Sayekti. 

2010. Ilmu 

Pengetahua

n Alam 5. 

Jakarta: 

Pusat 
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menanggulangi 

terjadinya 

banjir, tanah 

longsor, gempa 

bumi, gunung 

meletus, dan 

tsunami 

 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

4. Kholil, 

Munawar 

dan Dini. 

2009. Ilmu 

Pengetahua

n Alam 5 

untuk 

SD/MI 

Kelas 5. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

7.7 

Mengidentifikasi 

beberapa 

kegiatan 

manusia yang 

Sumber 

Daya 

Alam 

dan 

Kegiatan 

Manusia 

yang 

1. Siswa 

mengidentifikasi 

jenis-jenis 

sumber daya 

alam dari video 

yang 

7.7.1 Mengidentifikasi 

jenis-jenis 

sumber daya 

alam 

7.7.2 Membedakan 

sumber daya 

Tes 

tertulis 

LKS dan 

Evaluasi 

4 x 35 

menit 

1. Edi Tarwoko 

dan Yani 

Muharomah 

Rukmiati.  

2009. 

Mengenal 
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dapat mengubah 

permukaan bumi 

(pertanian, 

perkotaan, dsb) 

Mengub

ah 

Permuka

an Bumi 

ditampilkan 

2. Membedakan 

sumber daya 

alam yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui 

dengan diskusi 

3. Mencari 

informasi 

tentang 

penggunaan 

sumber daya 

alam yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui 

4. Mengidentifikasi 

kegiatan 

manusia yang 

merubah 

permukaan bumi 

dari video yang 

ditampilkan 

Berdiskusi 

mengenai 

alam yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui 

7.7.3 Menjelaskan 

penggunaan 

sumber daya 

alam yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui 

7.7.4 Menyebutkan 

kegiatan-

kegiatan manusia 

yang dapat 

mengubah 

permukaan bumi 

7.7.5 Menjelaskan 

dampak kegiatan 

manusia yang 

dapat mengubah 

permukaan bumi 

7.7.6 Mendeskripsikan 

cara menangani 

kegiatan-

Alam Sekitar 

5: Untuk 

SD/MI Kelas 

V.  Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

2. Indriati, dkk. 

2010. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 5. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

3. Priyono dan 

Titik Sayekti. 

2010. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 5. 

Jakarta: 
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dampak serta 

penanganan 

kegiatan 

manusia yang 

merusak 

permukaan bumi 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mengubah 

permukaan bumi 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

4. Maryanto 

dan 

Purwanto. 

2009. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 5. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SD N Tambakaji 04 

Mata pelajaran  : IPA 

Kelas/semester : V B/2 (dua) 

Alokasi waktu  : 2 x 35  menit 

 

Standar Kompetensi 

7. Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan 

 

I. Indikator 

7.6.1 Menjelaskan macam-macam peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

7.6.2 Mengidentifikasikan peristiwa alam yang dapat dicegah dan tidak 

dapat dicegah 

7.6.3 Menjelaskan dampak peristiwa alam yang terjadi di Indonesia bagi 

makhluk hidup dan lingkungan 

7.6.4 Mengidentifikasikan penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, 

gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami 

7.6.5 Menjelaskan dampak terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, 

gunung meletus, dan tsunami 

7.6.6 Menjelaskan cara mencegah dan menanggulangi terjadinya banjir, 

tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami 

II. Tujuan Pembelajaran 

Lampiran 8 
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1. Dengan memperhatikan video peristiwa alam, siswa dapat menjelaskan 

macam-macam peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

2. Dengan diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasikan peristiwa 

alam yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah dengan benar. 

3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan dampak peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

4. Melalui pencarian berbagai sumber siswa dapat mengidentifkasikan 

penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung 

meletus, dan tsunami dengan benar. 

5. Dengan menonton video peristiwa alam, siswa dapat menjelaskan 

dampak terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, 

dan tsunami dengan benar. 

6. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan cara mencegah dan 

menanggulangi terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung 

meletus, dan tsunami dengan benar 

 

Karakter yang diharapkan 

Disiplin (Discipline), tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), 

dan ketelitian (carefulness) 

 

III. Materi Pembelajaran 

Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

 

IV. Metode/model Pembelajaran 

 Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab 

 Model : Group Investigation 

 

V. Media dan Sumber 

 Media : Video peristiwa alam di Indonesia 

 Sumber : 
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1. Edi Tarwoko dan Yani Muharomah Rukmiati.  2009. Mengenal 

Alam Sekitar 5: Untuk SD/MI Kelas V.  Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Indriati, dkk. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Priyono dan Titik Sayekti. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

4. Slavin, Robert E. 2011. Cooperative Learning. Bandung: Nusa 

Media. 

5. Prastowo, Andi. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar 

Inovatif. Jogjakarta: Diva Press 

 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

1) Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa sebelum melaksanakan pembelajaran 

b. Melakukan doa bersama dan salam 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

d. Guru melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan kepada 

siswa terkait pembelajaran sebelumnya yaitu “Pada pembelajaran 

yang lalu kalian telah mengenal daur air? Bagaimana proses daur 

air? Apabila di awan sdah terjadi gumpalan-gumpalan makan 

selanjutnya akan jadi apa? Nah, apabila hujan turun terus menerus 

apa yang akan terjadi?” 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar semangat mengikuti 

pembelajaran. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan inti (50 menit) 

a. Siswa melakukan tanya jawa dengan guru tentang peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia (eksplorasi). 
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“Banjir merupakan salah satu peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. Siapa yang tahu selain banjir, peristiwa alam apa sajakah 

yang terjadi di Indonesia?” 

b. Siswa memperhatikan video yang diputarkan oleh guru (eksplorasi). 

c. Siswa diberi penjelasan singkat oleh guru tentang peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia (eksplorasi). 

d. Siswa bersama dengan guru menuliskan sub topik dari peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia (eksplorasi). 

e. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen dengan setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa, sesuai dengan sub topik yang telah dipilih 

(elaborasi). 

f. Kelompok merencanakan tugas yang akan dikerjakan (elaborasi). 

g. Siswa melakukan investigasi terhadap sub topik yang telah dipilih 

(elaborasi). 

h. Kelompok menyiapkan laporan akhir dari hasil investigasi mereka 

(elaborasi). 

i. Perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil 

diskusi (elaborasi). 

j. Kelompok lainnya menanggapi serta memberikan pertanyaan apabila 

ada yang masih belum dimengerti (elaborasi). 

k. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai diskusi yang telah 

berlangsung dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah 

maju (elaborasi). 

l. Guru memberikan penguatan dan umpan balik kepada siswa serta 

memberikan reward kepada siswa yang berpartisipasi dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum dimengerti (konfirmasi). 

n. Guru bersama dengan siswa melakukan refleksi (konfirmasi). 
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3) Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

b. Guru melakukan evaluasi 

c. Guru melakukan penilaian dan tindak lanjut dalam pembelajaran 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menyampaikan 

pesan positif kepada siswa. 

 

Pertemuan 2 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa sebelum melaksanakan pembelajaran 

b. Melakukan doa bersama dan salam 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

d. Guru melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan kepada 

siswa terkait pembelajaran sebelumnya yaitu “Pada pertemuan 

kemarin kita telah membahas tentang peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia? Apa saja anak-anak?” 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar semangat mengikuti 

pembelajaran 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (50 menit) 

a. Siswa melakukan tanya jawa dengan guru tentang peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia (eksplorasi). 

“Dari berbagai peristiwa alam tersebut, manakah yang meurut kalian 

paling berbahaya? Mengapa? Apa saja yang dapat ditimbulkan oleh 

peristiwa alam tersebut?” 

b. Siswa memperhatikan video yang diputarkan oleh guru (eksplorasi). 

c. Siswa diberi penjelasan singkat oleh guru tentang peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia (eksplorasi). 

d. Siswa bersama dengan guru menuliskan sub topik dari peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia (eksplorasi). 
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e. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen dengan setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa, sesuai dengan sub topik yang telah dipilih 

(elaborasi). 

f. Kelompok merencanakan tugas yang akan dikerjakan (elaborasi). 

g. Siswa melakukan investigasi terhadap sub topik yang telah dipilih 

(elaborasi). 

h. Kelompok menyiapkan laporan akhir dari hasil investigasi mereka 

(elaborasi). 

i. Perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil 

diskusi (elaborasi). 

j. Kelompok lainnya menanggapi serta memberikan pertanyaan apabila 

ada yang masih belum dimengerti (elaborasi). 

k. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai diskusi yang telah 

berlangsung dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah 

maju (elaborasi). 

l. Guru memberikan penguatan dan umpan balik kepada siswa serta 

memberikan reward kepada siswa yang berpartisipasi dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum dimengerti (konfirmasi). 

n. Guru bersama dengan siswa melakukan refleksi (konfirmasi). 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

b. Guru melakukan evaluasi 

c. Guru melakukan penilaian dan tindak lanjut dalam pembelajaran 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menyampaikan 

pesan positif kepada siswa. 

 

VII. Penilaian 

Prosedur : Tes awal (tidak ada), tes proses (diskusi), tes akhir (soal  

evaluasi) 
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Jenis tes  : Tes obyektif 

Bentuk tes : Uraian 

Alat tes : Soal evaluasi, lembar kerja siswa 

       

       Semarang, 22 April 2013 

   Kolaborator                 Peneliti 

 

 

 

        Mamik Nurhayati S.Pd            Catur Putri Rochmaningtyas 

  NIP. 19640824 198803 2 001          NIM. 1401409236 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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LAMPIRAN 

BAHAN AJAR 

SK 7. Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KD 7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan 

 

A. Macam-macam peristiwa alam di Indonesia 

Macam-macam peristiwa alam yang terjadi di Indonesia: 

1. Banjir 

Banjir terjadi karena air tidak tertampung di dalam tanah dan 

tersumbatnya saluran air. Banjir biasanya terjadi pada musim penghujan. Hujan 

yang turun secara terus-menerus tidak dapat di tampung di dalam tanah. Banjir 

disebabkan oleh beberapa hal, misalnya hutan yang gundul, saluran air tidak 

lancar, dan curah hujan yang sangat tinggi. 

 

Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luapan air 

sungai, pasang naik air laut, dan sebagainya. 

a. Banjir akibat luapan air sungai 

Jumlah air sungai dapat meningkat bila hujan turun terus-menerus. 

Bila sungai tidak mampu lagi menampung air hujan yang jatuh, maka 

sungai itu akan meluap. Luapan sungai itu dapat menggenangi permukiman, 

sawah, ladang, dan lain-lain. Banjir oleh luapan sungai sering terjadi saat 

musim hujan. 
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b. Banjir akibat pasang naik air laut 

Ingatkah kamu, bahwa gravitasi matahari dan bulan menyebabkan 

pasang surut air laut? Pasang naik tertinggi terjadi pada saat bulan purnama 

atau bulan baru. Nah, bila pasang naik terlalu tinggi, air dapat meluap 

hingga ke daratan. Akibatnya daerah pantai mengalami banjir. 

c. Banjir akibat air hujan tidak dapat mengalir ke daerah yang lebih rendah 

Banjir demikian terjadi pada daerah datar yang luas. Aliran air ke 

daerah yang lebih rendah kurang lancar. Sementara aliran air seperti sungai 

dan got sudah meluap karena daya tampungnya kecil. Akibatnya, air 

menggenangi sawah, permukiman, dan sebagainya. Aliran air pada banjir 

jenis ini tidak deras. 

Hujan terus-menerus pada periode musim tertentu dapat meningkatkan 

jumlah air. Namun, berbagai kegiatan manusia dapat memicu terjadinya banjir. 

Misalnya: 

a. Penebangan liar yang merusak hutan. Akibatnya daerah resapan berkurang 

dan air hujan mengalir tanpa halangan. 

b. Banyaknya perkerasan di daerah permukiman. Halaman dibeton, disemen, 

dan sebagainya. Akibatnya lingkungan permukiman tidak memiliki daerah 

resapan air hujan. 

c. Kurang disiplin menjaga kebersihan sungai, got, dan berbagai saluran air 

lain. Akibatnya terjadi pendangkalan atau penyumbatan. 

Dampak banjir bagi kehidupan 

Banjir membawa dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Berbagai 

kerugian oleh banjir antara lain: 

a. Rumah dan barang berharga rusak atau hanyut.  

b. Sawah ladang terendam air dan hasil pertanian hanyut. 

c. Terdapat korban jiwa karena hanyut atau terserang berbagai penyakit pasca 

banjir. Muncul berbagai penyakit pasca banjir, seperti diare dan infeksi 

saluran pernapasan atas (ISPA). 

d. Lingkungan rusak, misalnya tanah longsor, terjadi penumpukan lumpur/ 

sampah, dan lain-lain. 
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2. Tanah Longsor 

 

Umumnya, timbulnya tanah longsor dipicu oleh hujan lebat. Lereng 

gunung yang gundul dan rapuhnya bebatuan dan kondisi tanah yang tidak 

stabil membuat tanah-tanah ini tidak mampu menahan air di saat terjadi hujan 

lebat. Akan tetapi, tanah longsor juga bisa ditimbulkan oleh aktivitas gunung 

berapi atau gempa. 

Lereng-lereng yang lemah yang mendapat tekanan dari getaran gempa 

tentu saja membuat tanah yang terkena tekanan tadi menjadi longsor. Aktivitas 

gunung berapi yang menimbulkan hujan deras, simpanan debu yang lengang 

dan alirannya pun juga dapat menimbulkan tanah longsor. 

Penambangan tanah, batu, atau pasir yang tidak terkendali juga bisa 

menjadi pemicu bencana ini. Manusia seharusnya tidak menggunduli hutan, 

menambang tanah atau pasir atau bebatuan dalam jumlah besar yang akan 

mengganggu kestabilan tanah dan memicu terjadinya longsor. 

Selain faktor di atas, faktor lain yang memicu terjadinya tanah longsor 

adalah erosi akibat sungai dan gelombang laut menciptakan lereng yang curam. 

Bahkan petir, getaran mesin, dan penggunaan bahan peledak juga dapat 

menimbulkan tanah longsor. 

Dampak tanah longsor 

Di daerah yang terjal, kecepatan luncuran tanah longsor dapat mencapai 

75 km/jam sehingga sulit bagi seseorang untuk menyelamatkan diri. Itulah 

sebabnya ketika tanah longsor terjadi, banyak rumah dan penduduk, binatang, 

fasilitas umum yang tertimbun longsoran. Bencana ini pun banyak memakan 

korban jiwa. 
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Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menanggulanginya dengan 

menghindari penyebab timbulnya tanah longsor. Caranya dengan tidak 

menebangi hutan, menanam tumbuhan berakar kuat seperti lamtoro, bambu, 

akar wangi, dan tumbuhan lainnya pada lereng yang gundul, membuat saluran 

air hujan, memeriksa keadaan tanah secara rutin dan berkala, membangun 

tembok penahan di lereng yang terjal, juga mengukur tingkat kederasan air 

hujan. 

3. Gempa Bumi 

 

Gempa bumi adalah gerakan atau getaran yang terjadi di dalam kerak 

bumi secara mendadak. Peristiwa gempa bumi dapat dikelompokkan menurut 

beberapa hal, di antaranya adalah menurut penyebab gempa dan menurut letak 

pusat gempa (episentrum). 

a. Gempa bumi menurut penyebabnya 

Menurut penyebabnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi gempa 

vulkanik dan gempa tektonik. 

 Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung 

berapi. Terjadi karena saluran keluar magma tersumbat. Tekanan 

magma yang tinggi dapat menggerakkan tanah bagian dalam sampai 

permukaan tanah. 

 Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan 

pergeseran kerak bumi. 

b. Gempa bumi menurut letak pusat gempa 
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Pusat gempa disebut episentrum. Pusat gempa tidak selalu berada di 

wilayah daratan. Pusat gempa bisa juga berada di wilayah perairan 

(lautan). Menurut letak episentrum dikenal gempa daratan dan gempa laut. 

 Gempa daratan adalah gempa yang episentrumnya berada di wilayah 

daratan. 

 Gempa laut adalah gempa yang episentrumnya berada di dasar laut. 

Gempa laut dapat menimbulkan gelombang air laut sangat besar yang 

disebut gelombang tsunami. 

Dampak gempa bumi 

Berbagai kerugian dan dampak buruk yang disebabkan oleh gempa bumi, 

antara lain: 

 korban jiwa dan luka serta penderitaan lahir batin yang dalam; 

 rumah dan harta benda hancur; 

 lahan pertanian dan perkebunan rusak; 

 rumah, bangunan sekolah, perkantoran dan berbagai sarana sosial rusak 

dan tidak dapat digunakan lagi; 

 jalan dan jembatan rusak; 

 rel kereta api putus atau bengkok; 

 terjadi gelombang tsunami yang memporakporandakan permukiman dan 

sawah ladang. 

4. Gunung Meletus 

Gunung meletus mengeluarkan lava dan awan panas di sekitarnya. Lava 

adalah cairan panas yang dikeluarkan gunung berapi saat meletus. Lava yang 

telah mendingin disebut lahar. Jika terjadi hujan di sekitar gunung meletus 

dapat terjadi banjir lahar, panas, dan lahar dingin. 
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Dampak positif letusan gunung berapi 

Beberapa dampak positif letusan gunung berapi, adalah: 

 Tanah di sekitar gunung berapi menjadi subur. Muntahan material dari 

gunung berapi mengandung zat-zat yang menyuburkan tanah. 

 Gejala alam yang muncul setelah letusan dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

wisata, misalnya sumber air panas dan belerang. 

Dampak negatif letusan gunung berapi 

Beberapa dampak negatif letusan gunung berapi, adalah: 

 Terdapat korban jiwa dan luka-luka. 

 Terjadi kepanikan yang luar biasa. 

 Rumah dan harta benda rusak. 

 Lingkungan rusak akibat disapu awan panas. 

 Pasir dan debu menghalangi pandangan, menyebabkan gangguan 

pernapasan, dan mengotori lingkungan. 

 Tanaman pertanian dan perkebunan yang siap dipanen rusak. 

 Hewan ternak mati atau hilang. 

 Gempa bumi vulkanik merusak bangunan. 

 Terjadi timbunan material yang banyak. Untuk membersihkannya, 

diperlukan waktu lama. 

 Wilayah yang tertimbun lahar rusak parah. 

5. Tsunami 

 

Pada bulan Desember tahun 2004, daerah Nangroe Aceh Darussalam 

dihantam gelombang yang besar. Gelombang tsunami tersebut menyebabkan 

ratusan ribu orang meninggal. Sebenarnya apakah tsunami itu? Tsunami adalah 

gelombang laut yang sangat besar dan bergerak sangat cepat. Gelombang 
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tsunami dapat mencapai ketinggian sampai puluhan meter. Tsunami 

disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng bumi. Tsunami biasanya 

didahului oleh gempa yang terjadi di dasar laut. 

Tanda-tanda datangnya tsunami adalah sebagai berikut: 

1. Umumnya didahului gempa dengan kekuatan lebih dari 6 skala Richter 

2. Beberapa menit setelah itu, air laut dan sungai mendadak surut. Garis pantai 

bertambah beberapa kilometer. 

Setelah itu datang gelombang balik yang sangat dahsyat 

 

B. Peristiwa Alam yang Dapat Dicegah dan Tidak Dapat Dicegah 

Gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami dapat terjadi secara tiba-

tiba. Peristiwa-peristiwa alam tersebut tidak dapat kita cegah. Sedangkan 

banjir dan tanah longsor dapat dicegah sebelumnya. Namun, sebenarnya 

peristiwa alam itu dapat diperkirakan sebelumnya. Badan Meteorologi dan 

Geofisika (BMG) dapat memperkirakan peristiwa alam itu akan terjadi. 

Informasi itu diumumkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat 

menyelamatkan diri. BMG juga bertugas mengamati kondisi cuaca harian. 

Stasiun meteorologi yang mengamati kondisi cuaca, biasanya berada di kota-

kota besar. BMG mempunyai alat-alat pengukur cuaca dan iklim antara lain 

seperti berikut: 

1. Alat untuk mengukur curah hujan (penakar hujan). 

2. Alat untuk mengukur kecepatan angin (anemometer). 

3. Alat untuk mengukur tekanan udara (barometer). 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus I Pertemuan I 

 

Nama : 1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 

Petunjuk: 

Tulislah macam-macam peristiwa alam yang kalian ketahui kemudian 

kelompokkan  dalam peristiwa yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah! 

Diskusikan bersama dengan teman sekelompokmu! 

 

No Nama peristiwa alam 

Jenis-jenis peristiwa 

alam 
Alasan 

Dapat 

dicegah 

Tidak dapat 

dicegah 

1. 

 

 

   

2. 
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3. 

 

 

   

4. 

 

 

   

5. 

 

 

   

 

 

  



228 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus I Pertemuan II 

 

Nama : 1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 

Petunjuk: 

Setelah kalian mendapatkan sub topik masing-masing, investigasikanlah dengan 

temanmu apa yang dimaksud peristiwa alam tersebut, dampak, cara mencegah, 

dan cara menanganinya! 

 

 

 

Nama peristiwa alam: …………………………………. 

Dampak Cara mencegah Cara menangani 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus I Pertemuan II 

 

Nama : 1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 

Petunjuk: 

Setelah kalian mendapatkan sub topik masing-masing, investigasikanlah dengan 

temanmu apa yang dimaksud peristiwa alam tersebut, dampak, cara mencegah, 

dan cara menanganinya! 

 

 

 

Nama peristiwa alam: …………………………………. 

Dampak Cara mencegah Cara menangani 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus I Pertemuan II 

Nama : 1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 

Petunjuk: 

Setelah kalian mendapatkan sub topik masing-masing, investigasikanlah dengan 

temanmu apa yang dimaksud peristiwa alam tersebut, dampak, cara mencegah, 

dan cara menanganinya! 

 

 

 

Nama peristiwa alam: …………………………………. 

Dampak Cara mencegah Cara menangani 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus I Pertemuan II 

Nama : 1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 

Petunjuk: 

Setelah kalian mendapatkan sub topik masing-masing, investigasikanlah dengan 

temanmu apa yang dimaksud peristiwa alam tersebut, dampak, cara mencegah, 

dan cara menanganinya! 

 

 

 

Nama peristiwa alam: …………………………………. 

Dampak Cara mencegah Cara menangani 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus I Pertemuan II 

Nama : 1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 

Petunjuk: 

Setelah kalian mendapatkan sub topik masing-masing, investigasikanlah dengan 

temanmu apa yang dimaksud peristiwa alam tersebut, dampak, cara mencegah, 

dan cara menanganinya! 

 

 

 

Nama peristiwa alam: …………………………………. 

Dampak Cara mencegah Cara menangani 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penialain 

Ranah 
Nomor 

soal 
Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Intrumen 

7.6 

Mengidentifik

asi peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya 

bagi makhluk 

hidup dan 

lingkungan 

 

Peristiwa 

alam di 

Indonesia 

7.6.1 

Menjelaskan 

macam-

macam 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

C2 

C1 

 

C1 

 

1, 3 

2 

 

1 

  7.6.2 

Mengidentifik

asikan 

peristiwa alam 

yang dapat 

dicegah dan 

tidak dapat 

dicegah 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

C2 

 

C4 

4 

 

2 

  7.6.3 

Menjelaskan 

dampak 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia bagi 

makhluk 

hidup dan 

lingkungan 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

C1 

 

C4 

 

5 

 

3, 4 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf  a, b, c, atau d pada jawaban yang 

benar! 

1. Bacalah pernyataan di bawah ini: 

1) banjir 

2) tanah longsor 

3) badai salju 

4) tsunami 

Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia adalah …. 

a. (1) dan (2)   c. (2) dan (3) 

b. (1) dan (3)   d. (3) dan (4) 

2. Gambar di samping merupakan peristiwa 

alam …. 

a. banjir 

b. gempa bumi 

c. gunung meletus 

d. tanah longsor 

3. Gempa yang di sebabkan oleh pergeseran lapisan batuan di dalam bumi 

disebut gempa …. 

a. vulkanik   c. tektonik 

b. tanah runtuh   d. tumbukan 

4. Bencana alam yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah yang benar adalah 

…. 

 Dapat dicegah Tidak dapat dicegah 

a. Banjir, gempa bumi Gunung meletus, tanah longsor 

b. Tanah longsor, banjir Gempa bumi, tsunami 

c. Banjir, tanah longsor Gunung meletus, tsunami 

d. Tsunami, banjir Gempa bumi, gunung meletus 

 

Nama : 

No absen : 
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5. Perhatikan pernyataan di bawah ini: 

1) lingkungan menjadi bersih 

2) manusia menjadi bahagia  

3) banyak hewan dan tumbuhan yang mati 

4)  rumah-rumah menjadi rusak 

Dampak peristiwa alam di Indonesia adalah nomor …. 

a. (1) dan (2)   c. (2) dan (3) 

b. (1) dan (3)   d. (3) dan (4) 

 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Sebutkan 5 peristiwa alam yang terjadi di Indonesia! 

2. Tuliskan 2 peristiwa alam yang dapat dicegah? Jelaskan alasanmu! 

3. Sebutkan 3 penyebab terjadinya banjir! 

4. Jelaskan 3 dampak peristiwa alam yang terjadi di Indonesia! 
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KUNCI JAWABAN 

I. Pilihan Ganda 

1. a 

2. b 

3. a 

4. c 

5. d 

 

II.Uraian 

1. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. 

2. Bencana alam yang dapat dicegah yaitu banjir dan tanah longsor. Karena 

banjir dan tanah longsor lebih cenderung akibat ulah manusia misalnya 

membuang sampah sembarangan dan menebang hutan sembarangan. Apabila 

kegiatan-kegiatan seperti itu dapat dihentikan maka bencana banjir ataupun 

tanah longsor dapat dicegah. 

3. Penyebab terjadinya banjir 

 Membuang samoah sembarangan 

 Penebangan tanaman secara liar 

 Pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan 

4. Dampak bencana alam: 

 korban jiwa dan luka serta penderitaan lahir batin yang dalam 

 rumah, bangunan sekolah, perkantoran dan berbagai sarana sosial rusak 

dan tidak dapat digunakan lag 

 lahan pertanian dan perkebunan rusak 

 

Penskoran : 

I.  Nomor 1-10 x 1 = 10 x 1 = 10 

II. Nomor 1      : 2 = 1 x 2   =  2 

    Nomor 2,3,4 : 4 = 3 x 4   = 12 

  Skor total     = 24 
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Nilai = 
B

St
   x  100  

 = 
24

24
   x 100 

 = 100 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penialain 

Ranah 
Nomor 

soal 
Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Intrumen 

7.6 

Mengidentif

ikasi 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dan 

dampaknya 

bagi 

makhluk 

hidup dan 

lingkungan 

Peristiwa 

alam di 

Indonesia 

7.6.4 

Mengidentifikas

ikan penyebab 

terjadinya 

banjir, tanah 

longsor, gempa 

bumi, gunung 

meletus, dan 

tsunami 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

C4 

C2 

 

C2 

 

1, 2, 

3 

 

1 

  7.6.5 

Menjelaskan 

dampak 

terjadinya 

banjir, tanah 

longsor, gempa 

bumi, gunung 

meletus, dan 

tsunami 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

C2 

 

C4 

4 

 

2, 3 

  7.6.6 

Menjelaskan 

cara mencegah 

dan 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

C4 

 

C4 

 

5 

 

4, 5 
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menanggulangi 

terjadinya 

banjir, tanah 

longsor, gempa 

bumi, gunung 

meletus, dan 

tsunami 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf  a, b, c, atau d pada jawaban yang 

benar! 

1. Setiap peristiwa alam pasti ada penyebab terjadinya. Yang merupakan 

pasangan peristiwa alam dan penyebabnya yang benar adalah …. 

Peristiwa alam Penyebab  

a. Banjir Membuang sampah di tong sampah 

b. Gempa bumi Pergeseran kerak bumi 

c. Gunung meletus Penebangan hutan secara liar 

d. Tsunami Meningkatnya suhu lautan 

2. Cermati penyebab-penyebab terjadinya suatu bencana berikut! 

1) Penggundulan hutan 

2) Membuang sampah di tempat sampah 

3) Menanam tanaman di lereng-lereng gunung 

4) Adanya hunian liar di pinggir-pinggir sungai 

Yang termasuk penyebab terjadinya banjir adalah nomor…. 

a. (1) dan (2)   c. (2) dan (3) 

b. (1) dan (4)   d. (2) dan (4) 

3. Perhatikan gambar di samping ini! 

Yang disebut dapur magma ditunjukkan oleh 

nomor …. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

4. Cara menanggulangi tanah longsor adalah dengan cara … 

a. menebangi hutan sembarangan 

b. membangun bangunan di pinggir tebing 

Nama : 

No absen : 
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c. menanam tanaman berakar kuat di lereng-lereng gunung 

d. menambang di sekitar lereng 

5. Bacalah pernyataan di bawah ini: 

1) tanah di sekitar gunung menjadi subur 

2) debu dan pasir menghalangi pandangan 

3) tanaman pertanian dan perkebunan rusak 

4) hewan ternak mati atau hilang 

Yang termasuk dampak positif terjadinya gunung meletus adalah nomor …. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tsunami? Serta sebutkan 2 tanda-

tanda terjadinya tsunami! 

2. Sebutkan 3 akibat terjadinya banjir! 

3. Jelaskan 2 dampak positif gunung merapi!  

4. Apa yang kamu lakukan apabila kamu mengalami gempa bumi? 

5. Sebutkan 3 cara mencegah tanah longsor! 
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KUNCI JAWABAN 

 

I. Pilihan Ganda 

1. b 

2. b 

3. d 

4. c 

5. a 

II. Uraian 

1. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar dan bergerak sangat cepat. 

Gelombang tsunami dapat mencapai ketinggian sampai puluhan meter. 

Tsunami disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng bumi. Tsunami biasanya 

didahului oleh gempa yang terjadi di dasar laut. 

Tanda-tanda terjadinya tsunami: 

- Air laut tiba-tiba surut kemudian datang gelombang sangat tinggi yang 

menggunlung-gulung 

- Permukaan air sumur turun/naik tiba-tiba seca ekstrim 

2. Akibat terjadinya banjir: 

 Rumah dan barang berharga rusak atau hanyut.  

 Sawah ladang terendam air dan hasil pertanian hanyut. 

 Terdapat korban jiwa karena hanyut atau terserang berbagai penyakit pasca 

banjir. Muncul berbagai penyakit pasca banjir, seperti diare dan infeksi 

saluran pernapasan atas (ISPA). 

 Lingkungan rusak, misalnya tanah longsor, terjadi penumpukan lumpur/ 

sampah, dan lain-lain. 

3. Dampak positif gunung merapi: 

 Tanah di sekitar gunung berapi menjadi subur. Muntahan material dari 

gunung berapi mengandung zat-zat yang menyuburkan tanah. 

 Gejala alam yang muncul setelah letusan dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

wisata, misalnya sumber air panas dan belerang. 
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4. Bila mengalami gempa bumi maka cepat-cepat keluar ruangan, jangan di 

bawah bangunan-bangunan. Selain itu jangan panik dan menyelamatkan diri 

terlebih dahulu. 

5. Cara mencegah tanah longsor: 

 Menanam tanaman yang berakar kuat 

 Menebang tanaman dengan sistem tebang pilih 

 Tidak membangun bangunan di sekitar lereng gunung 

 

 

Penskoran : 

I.  Nomor 1-5 x 1 = 5 x 1   =  5 

II. Nomor 1-5 x 4 = 5 x 4   = 20 

  Skor total      = 25 

Nilai = 
B

St
   x  100  

 = 
25

25
   x 100 

 = 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II  

 

 

Sekolah  : SD N Tambakaji 04 

Mata pelajaran  : IPA 

Kelas/semester : V B/2 (dua) 

Alokasi waktu  : 2 x 35  menit 

 

 

Standar Kompetensi 

7. Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

Kompetensi Dasar 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) 

 

I. Indikator 

7.7.1 Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam 

7.7.2 Membedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui 

7.7.3 Menjelaskan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui 

dan tidak dapat diperbarui 

7.7.4 Menyebutkan kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi 

7.7.5 Menjelaskan dampak kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi 

7.7.6 Mendeskripsikan cara menangani kegiatan-kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi. 

Lampiran 9 



245 

 

 

 

II. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video sumber daya alam siswa dapat 

mengidentifkasikan jenis-jenis sumber daya alam dengan benar. 

2. Dengan diberikan contoh siswa dapat membedakan sumber daya alam 

yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dengan benar. 

3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan penggunaan sumber 

daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. 

4. Melalui pengamatan video kegiatan yang mengubah bumi siswa dapat 

menyebutkan kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mengubah bumi 

dengan benar. 

5. Dengan diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan dampak kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi dengan benar. 

6. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mendeskripsikan cara menangani 

kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 

dengan baik. 

7.  

Karakter yang diharapkan 

Disiplin (Discipline), tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), 

dan ketelitian (carefulness) 

 

III. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam 

 

IV. Metode/model Pembelajaran 

 Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab 

 Model : Group Investigation 
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V. Media dan Sumber 

 Media : Video sumber daya alam di Indonesia 

 Sumber : 

1. Edi Tarwoko dan Yani Muharomah Rukmiati.  2009. Mengenal 

Alam Sekitar 5: Untuk SD/MI Kelas V.  Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Indriati, dkk. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Priyono dan Titik Sayekti. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

4. Slavin, Robert E. 2011. Cooperative Learning. Bandung: Nusa 

Media. 

5. Prastowo, Andi. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar 

Inovatif. Jogjakarta: Diva Press. 

 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

1) Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa sebelum melaksanakan pembelajaran 

b. Melakukan doa bersama dan salam 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

d. Guru melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan kepada 

siswa terkait pembelajaran sebelumnya yaitu “Pada pertemuan 

kemarin kita telah membahas tentang dampak dari peristiwa alam, 

apa saja dampak-dampaknya anak-anak?” 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar semangat mengikuti 

pembelajaran. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan inti (50 menit) 

a. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia (eksplorasi). 
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“Dari berbagai dampak peristiwa alam tersebut ada yang berasal dari 

manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati. Segala sesuatu yang 

ada di alam merupakan apa?”  

b. Siswa memperhatikan video yang diputarkan oleh guru (eksplorasi). 

c. Siswa diberi penjelasan singkat oleh guru tentang sumber daya alam  

yang ada di Indonesia (eksplorasi). 

d. Siswa bersama dengan guru menuliskan sub topik dari peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia (eksplorasi). 

e. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen dengan setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa, sesuai dengan sub topik yang telah dipilih 

(elaborasi). 

f. Kelompok merencanakan tugas yang akan dikerjakan (elaborasi). 

g. Siswa melakukan investigasi terhadap sub topik yang telah dipilih 

(elaborasi). 

h. Kelompok menyiapkan laporan akhir dari hasil investigasi mereka 

(elaborasi). 

i. Perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil 

diskusi (elaborasi). 

j. Kelompok lainnya menanggapi serta memberikan pertanyaan apabila 

ada yang masih belum dimengerti (elaborasi). 

k. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai diskusi yang telah 

berlangsung dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah 

maju (elaborasi). 

l. Guru memberikan penguatan dan umpan balik kepada siswa serta 

memberikan reward kepada siswa yang berpartisipasi dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum dimengerti (konfirmasi). 

n. Guru bersama dengan siswa melakukan refleksi (konfirmasi). 
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3) Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

b. Guru melakukan evaluasi 

c. Guru melakukan penilaian dan tindak lanjut dalam pembelajaran 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menyampaikan 

pesan positif kepada siswa. 

Pertemuan kedua 

1) Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa sebelum melaksanakan pembelajaran 

b. Melakukan doa bersama dan salam 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

d. Guru melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan kepada 

siswa terkait pembelajaran sebelumnya yaitu “Pada pertemuan 

kemarin kita telah membahas tentang sumber daya alam. Sumber 

daya alam dibedakan menjadi berapa? Apa saja? Contohnya apa?” 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar semangat mengikuti 

pembelajaran. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan inti (50 menit) 

a. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia (eksplorasi). 

“Sumber daya alam itu apabila diambil oleh manusia terus menerus 

kana habis tidak? Bagaimana agar sumber daya alam itu dapat 

digunakan secara terus menerus?” 

b. Siswa memperhatikan video yang diputarkan oleh guru (eksplorasi). 

c. Siswa diberi penjelasan singkat oleh guru tentang peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia (eksplorasi). 

d. Siswa bersama dengan guru menuliskan sub topik kegiatan manusia 

yang mempengaruhi permukaan bumi (eksplorasi). 
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e. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen dengan setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa, sesuai dengan sub topik yang telah dipilih 

(elaborasi). 

f. Kelompok merencanakan tugas yang akan dikerjakan (elaborasi). 

g. Siswa melakukan investigasi terhadap sub topik yang telah dipilih 

(elaborasi). 

h. Kelompok menyiapkan laporan akhir dari hasil investigasi mereka 

(elaborasi). 

i. Perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil 

diskusi (elaborasi). 

j. Kelompok lainnya menanggapi serta memberikan pertanyaan apabila 

ada yang masih belum dimengerti (elaborasi). 

k. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai diskusi yang telah 

berlangsung dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah 

maju (elaborasi). 

l. Guru memberikan penguatan dan umpan balik kepada siswa serta 

memberikan reward kepada siswa yang berpartisipasi dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum dimengerti (konfirmasi). 

n. Guru bersama dengan siswa melakukan refleksi (konfirmasi). 

3) Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

b. Guru melakukan evaluasi 

c. Guru melakukan penilaian dan tindak lanjut dalam pembelajaran 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menyampaikan 

pesan positif kepada siswa. 

 

VII. Penilaian 

Prosedur : Tes awal (tidak ada), tes proses (diskusi), tes akhir (soal  

evaluasi) 
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Jenis tes  : Tes obyektif 

Bentuk tes : Uraian 

Alat tes : Soal evaluasi, lembar kerja siswa 

 

Semarang, 29 April 2013 

Kolaborator                 Peneliti 

 

 

 

        Mamik Nurhayati S.Pd             Catur Putri Rochmaningtyas 

  NIP. 19640824 198803 2 001           NIM. 1401409236 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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LAMPIRAN 

 

BAHAN AJAR 

SK 7. Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KD 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) 

A. Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbarui 

Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam 

yang selalu tersedia walau terus-menerus digunakan karena dapat dibentuk 

kembali oleh alam dalam waktu relatif singkat. Contoh sumber daya alam 

tersebut, antara lain, tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. 

1. Tumbuhan 

Tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan 

tumbuhan, antara lain untuk bahan makanan, pakaian, bangunan, dan obat-

obatan. Tumbuhan dapat disebut sebagai sumber daya alam nabati.  

Tumbuhan setelah diambil manfaatnya dapat pulih kembali karena 

dapat tumbuh dan berkembang biak. Pemulihan ini dapat terjadi baik 

secara alami maupun dibudidayakan oleh manusia. Pemulihan secara 

alami artinya pemulihan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. 

 

Hutan merupakan penghasil sumber daya alam nabati terbesar. 

Selain itu, hutan juga mempunyai fungsi terbanyak, antara lain, sebagai 

penghasil kayu, tempat menyimpan persediaan air, pencegah erosi, tempat 
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hidup tumbuhan, serta tempat hidup hewan-hewan tertentu. Jadi, 

kelestarian hutan hendaknya selalu kita jaga agar tidak rusak. 

Melestarikan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain: 

 mencegah penebangan liar, 

 mencegah kebakaran hutan, 

 melakukan tebang pilih, 

 melakukan tebang tanam, 

 memperbaiki kondisi lingkungan hutan, dan 

 melakukan reboisasi. 

Hutan sebagai sumber daya alam berfungsi pula sebagai tempat 

perlindungan beberapa jenis hewan dan tumbuhan langka. Usaha 

perlindungan terhadap keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta tata 

lingkungan disebut suaka alam. Contoh suaka alam, yaitu cagar alam dan 

suaka margasatwa. 

2. Hewan 

 

Kita mengenal hewan peliharaan dan hewan liar. Kedua kelompok 

hewan tersebut disebut sumber daya alam hewani. Adapun manfaat hewan 

bagi manusia, sebagai berikut: 

a. sebagai sumber pangan (diambil telur, kulit, atau dagingnya); 

b. sebagai sumber sandang (kulit sapi dapat dibuat sepatu, tas, dan jaket); 

c. sebagai sumber tenaga (kerbau, sapi, dan gajah). 

Kita harus turut menjaga dan melestarikan hewan. Hewan 

peliharaan yang dirawat dengan baik akan memberikan hasil yang baik 
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pula. Kita juga harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan hewan 

liar 

3. Tanah 

 

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. 

Oleh karena itu, pelestarian tanah harus kita perhatikan agar dapat diolah 

dan dapat dijadikan sumber kehidupan. Pelestarian tanah dapat dilakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut. 

a. Pemupukan 

b. Penghijauan 

c. Pergiliran Tanaman dan Tumpang Sari 

d. Membuat Sengkedan 

4. Air 

Air merupakan sumber daya alam yang banyak tersedia di bumi. 

Air terdapat di mana-mana. Di sungai, di danau, di laut, bahkan di dalam 

tanah terdapat air. Manusia membutuhkan air untuk berbagai keperluan 

hidup, seperti mandi, memasak, mencuci, dan sarana pembangkit tenaga 

listrik. 

 

Sebagai sumber daya alam, air harus selalu dijaga kelestariannya. 

Usaha-usaha pelestarian air dapat dilakukan dengan cara mencegah 
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pencemaran air, membuat waduk, mengadakan penghijauan pada tanah-

tanah gundul, dan mengadakan daur ulang air. 

5. Udara 

Udara termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena 

mempunyai siklus yang teratur. Udara mengandung berbagai macam gas, 

antara lain, oksigen, karbondioksida, nitrogen, hidrogen, dan uap air. 

Oksigen dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernapas. 

Oksigen adalah gas hasil fotosintetis tumbuhan. 

Siklus udara dapat terganggu karena polusi udara dan penebangan 

pohon secara liar. Polusi udara dapat ditimbulkan oleh asap kendaraan dan 

asap pabrik. Udara yang kotor dapat mengakibatkan berbagai penyakit 

pada saluran pernapasan. Jaga dan lestarikan pepohonan di sekitarmu agar 

selalu tercipta udara segar! 

B. Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbarui 

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya 

alam yang apabila sudah digunakan akan habis dan sulit diperoleh lagi, tidak 

dapat dibentuk kembali oleh alam. Kalau pun dapat dibentuk kembali, proses 

pembentukannya memakan waktu jutaan tahun. Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbarui, antara lain, minyak bumi, batu bara, gas alam, bijih besi, 

timah, tembaga, emas, aluminium, dan nikel. 

1. Macam-Macam Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbarui 

a. Batu Bara 

Batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang hidup jutaan 

tahun yang lalu. Sisa-sisa tumbuhan tersebut terkubur di dalam tanah. 

Batu bara terbentuk apabila lapisan pasir dan tanah menutup 

tumbuhan keras yang ada di dataran rendah. Lama-kelamaan materi 

tumbuhan tersebut membentuk bahan berwarna cokelat dan keras 

yang disebut gambut. 
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b. Minyak Bumi 

Minyak bumi terbentuk dari hewan-hewan kecil atau protozoa 

yang mati di dalam laut. Hewan-hewan yang mati tersebut lalu 

tertutup lumpur dan pasir secara perlahan-lahan. Lama-kelamaan 

timbunan lumpur dan pasir tersebut makin tebal dan memberi tekanan 

sehingga menyebabkan perubahan materi hewan menjadi minyak 

bumi dan gas alam. 

Penambangan minyak bumi akan menghasilkan minyak 

mentah. Minyak mentah tersebut kemudian diolah atau disuling. 

Proses penyulingan akan menghasilkan bahanbahan sebagai berikut. 

 Bensin, untuk bahan bakar kendaraan bermotor. 

 Solar, untuk bahan bakar mesin diesel. 

 Minyak tanah atau kerosin, untuk bahan bakar lampu minyak dan 

kompor. 

 Vaselin, untuk kosmetik, salep, dan obat-obatan. 

 Parafin, untuk bahan pembuat lilin. 

 Oli, untuk pelumas gigi roda. 

 Aspal, untuk pembuatan jalan raya. 

c. Gas Bumi (Gas Alam) 

Gas bumi berasal dari pengeboran yang mengenai lapisan gas. 

Gas yang dihasilkan tersebut disebut gas bumi atau gas alam yang 

diubah dalam bentuk cair. Gas bumi biasanya digunakan di pabrik-

pabrik. Tetapi sekarang, gas bumi banyak digunakan untuk keperluan 
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rumah tangga, yaitu sebagai bahan bakar kompor gas. Gas bumi 

banyak terdapat di Arun, Bontang, dan Pulau Natuna. 

d. Besi 

 

Besi adalah logam yang paling banyak digunakan oleh 

manusia. Besi banyak digunakan sebagai kerangka bangunan, alat-alat 

pertukangan, pagar halaman, dan sebagainya. Bijih besi juga 

merupakan bahan dasar pembuatan baja. Baja yang tahan karat disebut 

stainless steel. Baja yang tahan karat terbuat dari campuran besi, nikel, 

dan krom. 

e. Aluminium 

 

Aluminium berasal dari bijih aluminium yang sering disebut 

bouksit. Aluminium sangat baik sebagai penghantar panas, tahan 

karat, ringan, serta mengkilap indah bila dipoles. Aluminium dapat 

digunakan untuk membuat alat-alat rumah tangga, bahan bangunan, 

alat-alat kendaraan, dan badan pesawat terbang. Bouksit terdapat di 

Pulau Bintan dan Sinkawang. 
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f. Timah 

Timah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu timah hitam 

dan timah putih. Timah hitam sering digunakan sebagai campuran 

logam seperti seng. Timah putih digunakan untuk mematri dan 

melapisi logam lain agar tidak berkarat. Campuran timah dan seng 

menghasilkan kuningan. Timah terdapat di Sungai Liat, Manggar, 

Bangkinang, dan Pulau Singkep. 

g. Tembaga 

 

Tembaga adalah logam yang lunak sehingga sering digunakan 

sebagai bahan campuran beberapa logam lainnya. Perunggu adalah 

campuran antara tembaga, timah, dan seng. Tembaga juga digunakan 

untuk membuat kabel listrik karena tembaga merupakan logam 

penghantar listrik yang paling baik. Tembaga terdapat di 

Tembagapura (Papua). 

h. Emas 

 

Emas adalah salah satu barang tambang dalam bentuk logam 

dasar. Emas termasuk logam yang tahan lama, berwarna indah, dan 

tidak bereaksi terhadap asam sehingga tahan karat. Emas banyak 
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digunakan orang sebagai bahan pembuat perhiasan, seperti kalung, 

gelang, dan cincin. Emas terdapat di Cikotok (Jawa Barat). 

i. Nikel 

Nikel adalah logam yang tahan karat dan warnanya mengkilap. 

Nikel sering digunakan untuk melapisi besi agar mengkilap dan tahan 

karat. Nikel terdapat di Soroako, Pomala, dan Pegunungan Verbek. 

2. Pelestarian Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbarui 

Seiring dengan kemajuan teknologi, logam banyak digunakan 

untuk berbagai keperluan hidup manusia. Agar kebutuhan logam 

terpenuhi, manusia melakukan penambangan logam secara besar-besaran. 

Apabila hal ini terus menerus terjadi, lambat laun persediaan sumber daya 

alam berupa logam akan habis. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya 

agar kita dapat mempertahankan kelestarian sumber daya alam tersebut. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain: 

 melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindakan 

penambangan, 

 mengadakan penghematan pemakaian logam, dan 

 mengadakan daur ulang logam. 

 

Perubahan Permukaan Bumi Akibat Kegiatan Manusia 

Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk melangsungkan hidupnya. 

Berbagai kegiatan manusia tersebut dapat merubah keadaan permukaan bumi. 

Perubahan dapat bersifat positif. Namun, dapat pula bersifat negatif. Coba kamu 

ikuti uraian berikut ini 

 

1. Kegiatan pertanian 

Tanah adalah sumber daya alam yang dapat diolah. Di atas tanah 

dapat dikembangbiakkan tumbuhan dan hewan. Di atas tanah, manusia 

melakukan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian bertujuan untuk 

menghasilkan bahan pangan, sandang, papan, dan lain-lain. 
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Berkaitan dengan usaha membudidayakan tanah, dilakukan beberapa 

kegiatan sebagai berikut. 

a. Pembukaan hutan 

Pembukaan hutan dilakukan untuk memperoleh lahan pertanian. Namun, 

pembukaan hutan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab dapat 

menyebabkan: 

 lahan/tanah gundul 

 lahan gersang karena ditinggalkan, dan lain-lain. 

b. Pengolahan tanah 

Beberapa kegiatan pengolahan tanah yang dapat menyebabkan perubahan 

permukaan bumi antara lain: 

 Pembajakan lahan dengan mesin traktor. 

 Pengolahan lahan miring menjadi berteras-teras (terasering). 

2. Kegiatan pembangunan 

Sejak manusia ada, kegiatan pembangunan berlangsung terus 

menerus. Mula-mula manusia hanya membangun rumah tempat tinggal. 

Lama-kelamaan dibangun pula berbagai sarana dan prasarana yang 

memudahkan kehidupan manusia. Misalnya jalan, jembatan, rel KA, dan lain-

lain. 

Kegiatan pembangunan dapat merubah permukaan bumi. Di antaranya 

adalah: 

 mengubah lahan persawahan menjadi bangunan pabrik, perumahan, dan 

lain-lain; 

 mengubah lahan persawahan untuk jalan tol; 

 mengubah permukiman dan persawahan menjadi waduk; 
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 membabat hutan di lereng bukit untuk lahan pembangunan tempat 

peristirahatan; dan 

 penimbunan pantai (reklamasi) untuk lahan permukiman. 

3. Kegiatan pertambangan 

 

Pertambangan adalah kegiatan pengambilan hasil-hasil tambang atau 

mineral dari permukaan maupun dari dalam perut bumi. Coba perhatikan 

berbagai bentuk kegiatan pertambangan turut mengubah permukaan bumi, 

misalnya: 

 Kegiatan penggalian yang dilakukan untuk mengambil mineral di dalam 

perut bumi. 

 Kegiatan pengeboran baik di daratan maupun di lautan untuk 

mengambil minyak dan gas bumi. 

 Kegiatan pengolahan bahan tambang 

 

 

4. Pembangunan perumahan 

 

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat 

menyebabkan banyaknya lahan menjadi perumahan. Pembangunan 
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perumahan menyababkan perubahan permukaan bumi. Jika pembangunan 

perumahan tidak memperhatikan lingkungan maka daerah penyerapan air 

akan berkurang. 

5. Jalan 

 

Pembangunan yang makin pesat, mengakibatkan kebutuhan jalan 

makin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi tersebut, 

sering dilakukan kegiatan yang menuntut adanya perubahan fungsi. 

Perubahan tersebut antara lain, mengubah lahan pertanian, membuka hutan, 

dan membongkar bangunan untuk dijadikan jalan. 

6. Perkotaan 

. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan makin 

meningkatnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk 

memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan perkantoran yang sangat tinggi, 

orang kota terpaksa mengubah lahan pertanian dan lahan kosong menjadi 

daerah pemukiman. Untuk menyiasati makin sempitnya lahan, dibuat rumah 

susun.  
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus II Pertemuan I 

 

Nama : 1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 

Petunjuk: 

Lakukan investigasi dengan teman sekelompokmu untuk mencari tahu bermacam-

sumber daya alam, penggolongannya, serta penggunaannya! 

 

No. Nama SDA 

Jenis SDA 

Penggunaan Dapat 

diperbarui 

Tidak dapat 

diperbarui 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus II Pertemuan II 

 

Nama : 1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 

Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang sub topik yang kalian pilih. Isilah 

soal di bawah ini dan lakukan investigasi dengan temanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

Nama kegiatan : 

Bentuk semula  : 

 

Bentuk perubahan : 

 

Dampak  : 

 

 

 

 

 

Cara menangani : 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penialain 

Ranah 

No

mor 

soal 
Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Intrumen 

7.7 

Mengidentifika

si beberapa 

kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mengubah 

permukaan 

bumi 

(pertanian, 

perkotaan, dsb) 

Sumber 

daya 

alam 

7.7.1 

Mengidentifikas

i jenis-jenis 

sumber daya 

alam 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

C2 

 

C2 

 

1 

 

1 

  7.7.2 

Membedakan 

sumber daya 

alam yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

C1 

 

C2 

2 

 

2, 3 

  7.7.3 

Menjelaskan 

penggunaan 

sumber daya 

alam yang dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian 

 

C2 

C3 

C4 

 

C2 

C4 

 

3 

4 

5 

 

4 

5 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf  a, b, c, atau d pada jawaban yang 

benar! 

1. Berikut ini yang penggolongan sumber daya alam yang benar adalah …. 

 SDA yang dapat diperbarui SDA yang tidak dapat diperbarui 

a. Pohon mangga, emas Udara, batu bara 

b. Ayam, tembaga Minyak bumi, air 

c. Udara, air Emas, batu bara 

d. Sapi, nikel Aluminium, perak 

2. Gambar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di bawah ini adalah 

….  

a. tembaga 

b. batu bara  

c. emas 

d. alumunium 

3. Sumber daya alam yang tidak dihasilkan dari hutan adalah .... 

a. besi    c. damar 

b. rotan    d. kayu 

4. Perhatikan usaha pelestarian berikut: 

1) Suaka margasatwa 

2) Cagar alam 

3) Reboisasi 

4) Penghijauan 

Usaha yang bertujuan untuk melestarikan keberadaan tumbuhan adalah .... 

a. (1) dan (2) 

b. (1) dan (3) 

c. (1) dan (4) 

d. (2) dan (4) 

Nama : 

No absen : 
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5. Perhatikan peristiwa berikut: 

1) menambang batu bara secara besar-besaran 

2) menggunakan sebanyak mungkin peralatan yang menggunakan batu bara 

3) mengubah batu bara menjadi gas buatan dan minyak 

4) menggunakan batu bara secara hemat 

Yang termasuk cara melestarikan batu bara adalah nomor …. 

a. (1) dan (3)   c. (3) dan (4) 

b. (2) dan (4)   d. (1) dan (4) 

 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? 

2. Berilah 5 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui! 

3. Sebutkah 3 hasil dari penyulingan minyak bumi! 

4. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? 

5. Sebutkan 3 cara melestarikan hutan! 
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KUNCI JAWABAN 

 

I. Pilihan ganda 

1. c 

2. b 

3. a 

4. d 

5. c 

II. Uraian 

1. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang 

apabila diambil terus-menerus akan habis. 

2. Alumunium, besi, emas, minyak bumi, dan batu bara. 

3. Oli, bensin, dan solar. 

4. Cara melestarikan sumber daya alam: 

 melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindakan penambangan 

 mengadakan penghematan pemakaian logam 

 mengadakan daur ulang logam 

5. Cara melestarikan hutan 

 Melakukan tebang pilih 

 Mencegah penebangan liar 

 Melakukan reboisasi 

Penskoran : 

I.  Nomor 1-5 x 1 = 5 x 1   =  5 

II. Nomor 1-3 x 2 = 3 x 2   =  6 

    Nomor 4-5 x 4 = 2 x 4   =  8 

  Skor total      = 19 

 

Nilai = 
B

St
   x  100  

 = 
19

19
   x 100 

 = 100 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penialain 

Ranah 

No

mor 

soal 
Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Intrumen 

7.7 

Mengidentifika

si beberapa 

kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mengubah 

permukaan 

bumi 

(pertanian, 

perkotaan, dsb) 

Sumber 

daya 

alam 

7.7.4 

Menyebutkan 

kegiatan-kegiatan 

manusia yang 

dapat mengubah 

permukaan bumi 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian 

 

C1 

C2 

C3 

 

C2 

 

1 

2 

3 

 

1 

  7.7.5 Menjelaskan 

dampak kegiatan 

manusia yang 

dapat mengubah 

permukaan bumi 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

C2 

 

C4 

4, 5 

 

2, 3 

  7.7.6 

Mendeskripsikan 

cara menangani 

kegiatan-kegiatan 

manusia yang 

dapat mengubah 

permukaan bumi 

Tes 

Tertulis 

Uraian 

 

C4 

 

4, 5 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf  a, b, c, atau d pada jawaban yang 

benar! 

1. Kegiatan manusia di bawah ini dapat mengubah permukaan bumi di bidang 

.... 

a. pertanian 

b. perkebunan   

c. perkotaan 

d. pertambangan 

2. Berikut ini kegiatan manusia di bawah ini dapat mengubah permukaan bumi 

sesuai dengan bidangnya adalah …. 

 Bidang Kegiatan manusia 

a. Pertanian Pembajakan sawah dengan traktor 

b. Pertambangan Membuat rumah susun 

c. Pembangunan Menambang batu bara 

d. Pembuatan jalan Melakukan rebosasi 

3. Perhatikan kegiatan-kegiatan di bawah ini: 

1) mengubah lahan persawahan menjadi bangunan pabrik 

2) membajak sawah untuk pertanian 

3) membuat terasering agar tidak terjadi longsor 

4) mengubah persawahan menjadi perumahan 

Kegiatan pembangunan yang dapat merusak permukaan bumi ditunjukkan 

nomor …. 

a. (1) dan (2)   c. (2) dan (3) 

b. (1) dan (4)   d. (3) dan (4) 

4. Berikut dampak negatif dari kegiatan manusia dalam mengubah permukaan 

bumi adalah … 

a. dapat meningkatkan hasil pangan 

Nama : 

No absen : 
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b. terjadi tanah longsor 

c. mudahnya jalur transportasi 

d. terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal 

5. Bacalah pernyataan di bawah ini: 

1) harga rumah lebih murah 

2) terjadi tanah longsor 

3) tersedianya banyak rumah 

4) banjir saat hujan deras  

Berikut merupakan dampak negatif pengubahan hutan menjadi perumahan 

adalah .... 

a. (1) dan (2)   c. (2) dan (4) 

b. (1) dan (3)   d. (3) dan (4) 

 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Sebutkan 3 contoh kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 

permukaan bumi! 

2. Sebutkan 2 contoh positif kegiatan manusia mengubah permukaan bumi 

dalam bidang pertanian! 

3. Sebutkan 3 dampak negatif dari kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi! 

4. Apa akibat yang ditimbulkan dari penebangan hutan secara liar terhadap 

permukaan bumi? 

5. Mengapa di kota-kota besar dibangun jalan layang? 



271 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

I. Pilihan Ganda 

1. d 

2. a 

3. b 

4. b 

5. c 

II. Uraian 

1. Pembukaan hutan, pembangunan rumah susun, dan pembangunan jalan raya. 

2. Kegiatan positif manusia di bidang pertanian: 

 Melakukan penghijauan di sekitar kota 

 Menanam tanaman untuk digunakan mencukupi sandang pangan 

3. Dampak negatif kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi: 

 Terjadi banjir karena kurangnya sumber resapan air 

 Terjadi tanah longsor karena banyak bangunan di sekitar lereng-lereng 

gunung 

 Kekurangan bahan bakar karena penambangan minyak yang terus menerus 

4. Akan terjadi tanah longsor, banjir, serta berkurangnya populasi hewan di dalam 

hutan. 

5. Agar tidak terjadi kemacetan 

 

Penskoran : 

I.  Nomor 1-5 x 1 = 5 x 1   =  5 

II. Nomor 1-5 x 4 = 5 x 3   = 15 

  Skor total      = 20 

Nilai = 
B

St
   x  100  

 = 
20

20
   x 100 

 = 100 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

 

Judul: 

Penerapan Model Group Investigation dengan Media Video untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA pada Kelas V SDN Tambakaji 04 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 

Guru  : Mamik Nurhayati, S.Pd 

Kelas/semester : VB/2 

Siklus/pertemuan : I/1 

Hari/tanggal : Senin, 22 April 2013 

Petunjuk  : 

e. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

f. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

g. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan! 

h. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika ada satu deskriptor atau tidak ada satupun deskriptor yang 

tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak) 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Cek (√) 
Skor 

1. Mempersiapkan 

peserta didik 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

a. Mengucapkan salam √ 

3 

b. Mengabsen kehadiran siswa √ 

c. Melakukan pengaturan kelas - 

d. Menyiapkan sumber dan media 

belajar 
√ 

2. Membuka 

pelajaran 

a. Melakukan apresepsi pada siswa √ 

2 

b. Menghubungkan pengetahuan 

siswa dengan materi 
√ 

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa 
- 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
- 

3. Menjelaskan 

pembelajaran 

dengan video 

a. Menjelaskan aturan dalam 

menonton video 
√ 

2 

b. Menjelaskan peristiwa yang ada 

dalam video 
√ 

c. Memancing pengetahuan siswa 

dengan memberi pertanyaan 
- 

d. Berkeliling kelas selama video 

diputarkan 
- 

4. Membimbing 

mengidentifikasi 

topik diskusi 

a. Mengarahkan siswa dalam 

memilih sub topik 
√ 

3 

b. Memberikan kesempatan siswa 

untuk berpendapat 
√ 

c. Memberikan pendapat kepada 

siswa 
- 

d. Menuliskan sub-sub topik di 

papan tulis 
√ 

5. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Memberikan pengarahan yang 

jelas pada siswa 
√ 

2 b. Membagi siswa secara heterogen √ 

c. Mengatur siswa dalam menempati 

kelompoknya 
- 
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 R = 9 

T = 36 

n = banyaknya skor = (36-9)+1 

  = 28 

Letak Q1 = 
1

4 
 (n+2)    Letak Q2 = 

2

4 
 (n + 1)   

  = 
1

4 
 (28+2)         = 

2

4 
 (28+ 2)   

d. Menentukan nama tiap-tiap 

kelompok 
- 

6. Membimbing 

siswa dalam 

melaksanakan 

investigasi  

a. Membimbing semua kelompok - 

2 

b. Mengarahkan kelompok dalam 

melakukan investigasi 
√ 

c. Membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan 
√ 

d. Memberikan kesempatan pada 

siswa yang bertanya 
- 

7. Membimbing 

dalam presentasi 

kelompok  

a. Memberi arahan dalam presentasi √ 

2 

b. Menunjuk kelompok yang akan 

maju presentasi 
√ 

c. Memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi 
- 

d. Menyimpulkan hasil presentasi - 

8. Memberikan 

penguatan berupa 

reward kepada 

siswa 

a. Memberikan penghargaan dengan 

perkataan 
√ 

2 

b. Memberikan penghargaan dalam 

bentuk reward bintang prestasi 
√ 

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa 
- 

d. Memberikan pesan positif kepada 

siswa 
- 

9. Menutup pelajaran  a. Menyimpulkan materi pelajaran √ 

2 
b. Melakukan refleksi - 

c. Melakukan evaluasi √ 

d. Melakukan tindak lanjut - 
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  = 7,5          = 14,5 

Nilai Q1 =  Q1+(R-1)    Nilai Q2 = Q2+(R-1) 

 = 8+(9 –1)        = 15+(9 -1) 

 = 16          = 23 

Jadi, nilai Q1 adalah 16    Jadi, nilai Q2 adalah 23 

Letak Q3 = 
3

4 
 (n+1)    Letak Q4 = 

4

4 
 (n+2) 

  = 
3

4 
 (26+2)         = 26+2 

  = 21          = 28 

Nilai Q3 = Q3+(R-1)    Nilai Q4 = Q4+(R-1) 

 = 21+(9-1)       = 28+(9-1) 

 = 29        = 36 

Jadi, nilai Q3 adalah 29    Jadi, nilai Q4 adalah 36 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

29  ≤  Skor  ≤ 36 A (Sangat Baik) 

23   ≤  Skor  < 29 B (Baik) 

16   ≤  Skor  < 23 C (Cukup) 

9    ≤  Skor  < 16 D (Kurang) 

 

Semarang, 22 April 2013 

 Observer 

 

 

   Mamik Nurhayati S.Pd 

NIP. 19640824 198803 2 001 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

 

Judul: 

Penerapan Model Group Investigation dengan Media Video untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA pada Kelas V SDN Tambakaji 04 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 

Guru  : Mamik Nurhayati, S.Pd 

Kelas/semester : VB/2 

Siklus/pertemuan : I/2 

Hari/tanggal : Kamis, 25 April 2013 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika ada satu deskriptor atau tidak ada satupun deskriptor yang 

tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak) 
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Cek (√) 
Skor 

1. Mempersiapkan 

peserta didik 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

a. Mengucapkan salam √ 

3 

b. Mengabsen kehadiran siswa √ 

c. Melakukan pengaturan kelas - 

d. Menyiapkan sumber dan media 

belajar 
√ 

2. Membuka 

pelajaran 

a. Melakukan apresepsi pada siswa √ 

2 

b. Menghubungkan pengetahuan 

siswa dengan materi 
√ 

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa 
- 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
- 

3. Menjelaskan 

pembelajaran 

dengan video 

a. Menjelaskan aturan dalam 

menonton video 
√ 

3 

b. Menjelaskan peristiwa yang ada 

dalam video 
√ 

c. Memancing pengetahuan siswa 

dengan memberi pertanyaan 
√ 

d. Berkeliling kelas selama video 

diputarkan 
- 

4. Membimbing 

mengidentifikasi 

topik diskusi 

a. Mengarahkan siswa dalam 

memilih sub topik 
√ 

3 

b. Memberikan kesempatan siswa 

untuk berpendapat 
√ 

c. Memberikan pendapat kepada 

siswa 
- 

d. Menuliskan sub-sub topik di 

papan tulis 
√ 

5. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Memberikan pengarahan yang 

jelas pada siswa 
√ 

2 b. Membagi siswa secara heterogen √ 

c. Mengatur siswa dalam menempati 

kelompoknya 
- 
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R = 9 

T = 36 

n = banyaknya skor = (36-9)+1 

  = 28 

Letak Q1 = 
1

4 
 (n+2)    Letak Q2 = 

2

4 
 (n + 1)   

  = 
1

4 
 (28+2)         = 

2

4 
 (28+ 2)   

d. Menentukan nama tiap-tiap 

kelompok 
- 

6. Membimbing 

siswa dalam 

melaksanakan 

investigasi  

a. Membimbing semua kelompok - 

2 

b. Mengarahkan kelompok dalam 

melakukan investigasi 
√ 

c. Membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan 
√ 

d. Memberikan kesempatan pada 

siswa yang bertanya 
- 

7. Membimbing 

dalam presentasi 

kelompok  

a. Memberi arahan dalam presentasi √ 

2 

b. Menunjuk kelompok yang akan 

maju presentasi 
√ 

c. Memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi 
- 

d. Menyimpulkan hasil presentasi - 

8. Memberikan 

penguatan berupa 

reward kepada 

siswa 

a. Memberikan penghargaan dengan 

perkataan 
√ 

2 

b. Memberikan penghargaan dalam 

bentuk reward bintang prestasi 
√ 

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa 
- 

d. Memberikan pesan positif kepada 

siswa 
- 

9. Menutup pelajaran  a. Menyimpulkan materi pelajaran √ 

3 
b. Melakukan refleksi - 

c. Melakukan evaluasi √ 

d. Melakukan tindak lanjut √ 
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  = 7,5          = 14,5 

Nilai Q1 =  Q1+(R-1)    Nilai Q2 = Q2+(R-1) 

 = 8+(9 –1)        = 15+(9 -1) 

 = 16          = 23 

Jadi, nilai Q1 adalah 16    Jadi, nilai Q2 adalah 23 

Letak Q3 = 
3

4 
 (n+1)    Letak Q4 = 

4

4 
 (n+2) 

  = 
3

4 
 (26+2)         = 26+2 

  = 21          = 28 

Nilai Q3 = Q3+(R-1)    Nilai Q4 = Q4+(R-1) 

 = 21+(9-1)       = 28+(9-1) 

 = 29        = 36 

Jadi, nilai Q3 adalah 29    Jadi, nilai Q4 adalah 36 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

29  ≤  Skor  ≤ 36 A (Sangat Baik) 

23   ≤  Skor  < 29 B (Baik) 

16   ≤  Skor  < 23 C (Cukup) 

9    ≤  Skor  < 16 D (Kurang) 

 

Semarang, 25 April 2013 

 Observer 

 

 

   Mamik Nurhayati S.Pd 

NIP. 19640824 198803 2 001 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

 

Judul: 

Penerapan Model Group Investigation dengan Media Video untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA pada Kelas V SDN Tambakaji 04 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 

Guru  : Mamik Nurhayati, S.Pd 

Kelas/semester : VB/2 

Siklus/pertemuan : II/1 

Hari/tanggal : Senin, 29 April 2013 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika ada satu deskriptor atau tidak ada satupun deskriptor yang 

tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak) 

 

 

 

 

 

Lampiran 11 
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Cek (√) 
Skor 

1. Mempersiapkan 

peserta didik 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

a. Mengucapkan salam √ 

3 

b. Mengabsen kehadiran siswa √ 

c. Melakukan pengaturan kelas - 

d. Menyiapkan sumber dan media 

belajar 
√ 

2. Membuka 

pelajaran 

a. Melakukan apresepsi pada siswa √ 

3 

b. Menghubungkan pengetahuan 

siswa dengan materi 
√ 

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa 
- 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
√ 

3. Menjelaskan 

pembelajaran 

dengan video 

a. Menjelaskan aturan dalam 

menonton video 
√ 

4 

b. Menjelaskan peristiwa yang ada 

dalam video 
√ 

c. Memancing pengetahuan siswa 

dengan memberi pertanyaan 
√ 

d. Berkeliling kelas selama video 

diputarkan 
√ 

4. Membimbing 

mengidentifikasi 

topik diskusi 

a. Mengarahkan siswa dalam 

memilih sub topik 
√ 

3 

b. Memberikan kesempatan siswa 

untuk berpendapat 
√ 

c. Memberikan pendapat kepada 

siswa 
- 

d. Menuliskan sub-sub topik di 

papan tulis 
√ 

5. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Memberikan pengarahan yang 

jelas pada siswa 
√ 

3 b. Membagi siswa secara heterogen √ 

c. Mengatur siswa dalam menempati 

kelompoknya 
- 
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R = 9 

T = 36 

n = banyaknya skor = (36-9)+1 

  = 28 

Letak Q1 = 
1

4 
 (n+2)    Letak Q2 = 

2

4 
 (n + 1)   

  = 
1

4 
 (28+2)         = 

2

4 
 (28+ 2)   

d. Menentukan nama tiap-tiap 

kelompok 
√ 

6. Membimbing 

siswa dalam 

melaksanakan 

investigasi  

a. Membimbing semua kelompok √ 

3 

b. Mengarahkan kelompok dalam 

melakukan investigasi 
√ 

c. Membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan 
√ 

d. Memberikan kesempatan pada 

siswa yang bertanya 
- 

7. Membimbing 

dalam presentasi 

kelompok  

a. Memberi arahan dalam presentasi √ 

3 

b. Menunjuk kelompok yang akan 

maju presentasi 
√ 

c. Memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi 
√ 

d. Menyimpulkan hasil presentasi - 

8. Memberikan 

penguatan berupa 

reward kepada 

siswa 

a. Memberikan penghargaan dengan 

perkataan 
√ 

2 

b. Memberikan penghargaan dalam 

bentuk reward bintang prestasi 
√ 

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa 
- 

d. Memberikan pesan positif kepada 

siswa 
- 

9. Menutup pelajaran  a. Menyimpulkan materi pelajaran √ 

3 
b. Melakukan refleksi - 

c. Melakukan evaluasi √ 

d. Melakukan tindak lanjut √ 
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  = 7,5          = 14,5 

Nilai Q1 =  Q1+(R-1)    Nilai Q2 = Q2+(R-1) 

 = 8+(9 –1)        = 15+(9 -1) 

 = 16          = 23 

Jadi, nilai Q1 adalah 16    Jadi, nilai Q2 adalah 23 

Letak Q3 = 
3

4 
 (n+1)    Letak Q4 = 

4

4 
 (n+2) 

  = 
3

4 
 (26+2)         = 26+2 

  = 21          = 28 

Nilai Q3 = Q3+(R-1)    Nilai Q4 = Q4+(R-1) 

 = 21+(9-1)       = 28+(9-1) 

 = 29        = 36 

Jadi, nilai Q3 adalah 29    Jadi, nilai Q4 adalah 36 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

29  ≤  Skor  ≤ 36 A (Sangat Baik) 

23   ≤  Skor  < 29 B (Baik) 

16   ≤  Skor  < 23 C (Cukup) 

9    ≤  Skor  < 16 D (Kurang) 

 

Semarang, 29 April 2013 

 Observer 

 

 

   Mamik Nurhayati S.Pd 

NIP. 19640824 198803 2 001 

  



284 

 

 

 

DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

 

Judul: 

Penerapan Model Group Investigation dengan Media Video untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA pada Kelas V SDN Tambakaji 04 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 

Guru  : Mamik Nurhayati, S.Pd 

Kelas/semester : VB/2 

Siklus/pertemuan : II/2 

Hari/tanggal : Kamis, 2 Mei 2013 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika ada satu deskriptor atau tidak ada satupun deskriptor yang 

tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak) 
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Cek (√) 
Skor 

1. Mempersiapkan 

peserta didik 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

a. Mengucapkan salam √ 

4 

b. Mengabsen kehadiran siswa √ 

c. Melakukan pengaturan kelas √ 

d. Menyiapkan sumber dan media 

belajar 
√ 

2. Membuka 

pelajaran 

a. Melakukan apresepsi pada siswa √ 

3 

b. Menghubungkan pengetahuan 

siswa dengan materi 
√ 

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa 
- 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
√ 

3. Menjelaskan 

pembelajaran 

dengan video 

a. Menjelaskan aturan dalam 

menonton video 
√ 

4 

b. Menjelaskan peristiwa yang ada 

dalam video 
√ 

c. Memancing pengetahuan siswa 

dengan memberi pertanyaan 
√ 

d. Berkeliling kelas selama video 

diputarkan 
√ 

4. Membimbing 

mengidentifikasi 

topik diskusi 

a. Mengarahkan siswa dalam 

memilih sub topik 
√ 

4 

b. Memberikan kesempatan siswa 

untuk berpendapat 
√ 

c. Memberikan pendapat kepada 

siswa 
√ 

d. Menuliskan sub-sub topik di 

papan tulis 
√ 

5. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Memberikan pengarahan yang 

jelas pada siswa 
√ 

3 b. Membagi siswa secara heterogen √ 

c. Mengatur siswa dalam menempati 

kelompoknya 
- 
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R = 9 

T = 36 

n = banyaknya skor = (36-9)+1 

  = 28 

Letak Q1 = 
1

4 
 (n+2)    Letak Q2 = 

2

4 
 (n + 1)   

  = 
1

4 
 (28+2)         = 

2

4 
 (28+ 2)   

d. Menentukan nama tiap-tiap 

kelompok 
√ 

6. Membimbing 

siswa dalam 

melaksanakan 

investigasi  

a. Membimbing semua kelompok √ 

4 

b. Mengarahkan kelompok dalam 

melakukan investigasi 
√ 

c. Membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan 
√ 

d. Memberikan kesempatan pada 

siswa yang bertanya 
√ 

7. Membimbing 

dalam presentasi 

kelompok  

a. Memberi arahan dalam presentasi √ 

3 

b. Menunjuk kelompok yang akan 

maju presentasi 
√ 

c. Memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi 
√ 

d. Menyimpulkan hasil presentasi - 

8. Memberikan 

penguatan berupa 

reward kepada 

siswa 

a. Memberikan penghargaan dengan 

perkataan 
√ 

3 

b. Memberikan penghargaan dalam 

bentuk reward bintang prestasi 
√ 

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa 
- 

d. Memberikan pesan positif kepada 

siswa 
√ 

9. Menutup pelajaran  a. Menyimpulkan materi pelajaran √ 

3 
b. Melakukan refleksi √ 

c. Melakukan evaluasi - 

d. Melakukan tindak lanjut √ 
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  = 7,5          = 14,5 

Nilai Q1 =  Q1+(R-1)    Nilai Q2 = Q2+(R-1) 

 = 8+(9 –1)        = 15+(9 -1) 

 = 16          = 23 

Jadi, nilai Q1 adalah 16    Jadi, nilai Q2 adalah 23 

Letak Q3 = 
3

4 
 (n+1)    Letak Q4 = 

4

4 
 (n+2) 

  = 
3

4 
 (26+2)         = 26+2 

  = 21          = 28 

Nilai Q3 = Q3+(R-1)    Nilai Q4 = Q4+(R-1) 

 = 21+(9-1)       = 28+(9-1) 

 = 29        = 36 

Jadi, nilai Q3 adalah 29    Jadi, nilai Q4 adalah 36 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

29  ≤  Skor  ≤ 36 A (Sangat Baik) 

23   ≤  Skor  < 29 B (Baik) 

16   ≤  Skor  < 23 C (Cukup) 

9    ≤  Skor  < 16 D (Kurang) 

 

Semarang, 2 Mei 2013 

 Observer 

 

 

   Mamik Nurhayati S.Pd 

NIP. 19640824 198803 2 001 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

  

No. 
Nama 

Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Jum 

lah 

Rata-

rata 

1 AAS 1 2 2 3 2 2 1 1 14 1.75 

2 RSM 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1.13 

3 ASA 1 1 2 2 1 2 1 1 11 1.38 

4 ARM 2 3 1 1 2 1 2 3 15 1.88 

5 AHH 3 2 1 3 1 2 2 2 16 2 

6 AA 1 2 3 1 2 1 1 1 12 1.5 

7 ADK 4 4 4 4 3 4 4 3 30 3.75 

8 BKRP 2 2 1 2 1 1 2 2 13 1.63 

9 BIF 2 2 3 1 1 1 1 1 12 1.5 

10 BPR 1 1 1 1 3 2 1 3 13 1.63 

11 DIK 1 2 3 3 1 2 2 3 17 2.13 

12 EM 4 4 3 3 4 3 3 4 28 3.5 

13 EZT 2 2 1 3 3 2 2 2 17 2.13 

14 EAS 2 3 2 2 1 1 3 2 16 2 

15 FAP 3 2 3 3 3 4 2 4 24 3 

16 FNA 4 4 3 3 4 4 4 4 30 3.75 

17 IMP 3 3 1 1 2 2 2 1 15 1.88 

18 LS 3 2 2 2 3 2 1 2 17 2.13 

19 MI 1 2 4 3 4 3 3 1 21 2.63 

20 MR 2 3 4 4 4 3 1 2 23 2.88 

21 MAA 3 1 1 1 3 2 1 3 15 1.88 

22 MBH 4 3 4 4 3 4 4 4 30 3.75 

23 MHW 3 4 3 3 4 4 2 4 27 3.38 

24 M 2 2 2 3 3 3 1 2 18 2.25 

25 NPA 4 3 2 2 4 4 4 2 25 3.13 

26 RPA 2 3 1 1 2 2 1 2 14 1.75 

27 RMP 2 1 4 4 4 4 1 2 22 2.75 

28 RBW 3 4 1 1 1 2 3 1 16 2 

28 RAP 3 2 1 3 3 3 2 4 21 2.63 

30 RYP 1 2 3 4 1 4 2 1 18 2.25 

31 SNP 3 3 2 2 3 1 1 2 17 2.13 

32 SA 4 4 4 4 3 3 3 4 29 3.63 

33 SEM 1 1 2 3 3 1 3 1 15 1.88 

Lampiran 12 
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34 SSRS 2 2 2 2 1 2 2 1 14 1.75 

35 TNP 4 3 3 3 4 3 4 4 28 3.5 

36 ZFN 2 2 1 2 3 1 1 2 14 1.75 

37 ZMR 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.88 

38 RTAS 1 1 1 1 2 3 3 1 13 1.63 

39 IW 2 3 2 3 1 3 3 1 18 2.25 

40 TSFE 3 4 2 2 1 2 3 2 19 2.38 

41 RB 1 1 1 1 3 4 1 1 13 1.63 

42 RHZ 2 4 2 1 2 3 1 1 16 2 

43 YAI 1 1 1 1 1 2 3 2 12 1.5 

44 DNS 2 4 2 1 2 3 1 1 16 2 

  Jumlah 102 109 96 101 107 111 93 95  814 101,75  

  

Rata-

rata 2.32 2.48 2.18 2.3 2.43 2.52 2.11 2.16 18,5 2,31 

 

        

Semarang, 22 April 2013 

Observer 1   Observer 2   Observer 3 

 

 

 (Ema Zulmatus S) (Eva Yuliana) (Rulita K) 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

No. 
Nama 

Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Jum 

lah 

Rata-

rata 

1 AAS 1 2 1 2 2 2 1 2 13 1.63 

2 RSM 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1.13 

3 ASA 2 1 1 2 2 1 2 2 13 1.63 

4 ARM 3 2 2 1 1 2 1 2 14 1.75 

5 AHH 3 3 2 1 2 1 2 3 17 2.13 

6 AA 2 1 1 1 2 2 1 1 11 1.38 

7 ADK 4 4 3 4 4 4 3 4 30 3.8 

8 BKRP 1 2 1 2 3 3 2 1 15 1.88 

9 BIF 3 3 1 1 3 2 3 3 19 2.38 

10 BPR 1 2 3 1 1 2 2 1 13 1.63 

11 DIK 3 2 2 1 3 3 1 3 18 2.25 

12 EM 3 3 2 3 4 4 4 4 27 3.38 

13 EZT 2 1 1 2 1 1 3 1 12 1.5 

14 EAS 2 2 1 3 3 3 1 3 18 2.25 

15 FAP 4 4 3 3 4 4 3 4 29 3.63 

16 FNA 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 

17 IMP 2 4 2 3 4 1 2 3 21 2.63 

18 LS 1 1 2 3 3 1 1 2 14 1.75 

19 MI 3 3 4 4 4 3 2 3 26 3.25 

20 MR 3 3 3 3 4 4 4 2 26 3.25 

21 MAA 2 3 1 2 3 1 2 1 15 1.88 

22 MBH 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 

23 MHW 3 4 3 4 4 4 4 4 30 3.75 

24 M 3 4 4 3 4 3 4 3 28 3.5 

25 NPA 2 1 3 3 4 4 4 3 24 3 

26 RPA 1 2 1 1 3 1 1 2 12 1.5 

27 RMP 2 1 1 2 1 1 1 3 12 1.5 

28 RBW 3 3 1 2 1 2 1 3 16 2 

29 RAP 2 2 2 3 4 3 1 1 18 2.25 

30 RYP 2 3 1 2 2 4 2 3 19 2.38 

31 SNP 2 2 1 3 3 2 4 2 19 2.38 
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32 SA 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3.88 

33 SEM 1 1 2 3 1 3 3 1 15 1.88 

34 SSRS 2 2 3 3 4 2 4 3 23 2.88 

35 TNP 3 3 2 4 4 4 2 3 25 3.13 

36 ZFN 2 1 2 3 2 3 4 1 18 2.25 

37 ZMR 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 

38 RTAS 1 2 2 1 2 2 1 1 12 1.5 

39 IW 2 2 2 1 3 1 3 3 17 2.13 

40 TSFE 2 2 2 1 2 1 2 3 15 1.88 

41 RB 1 1 1 2 1 2 1 1 10 1.25 

42 RHZ 4 3 2 2 3 4 2 2 22 2.75 

43 YAI 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1.13 

44 DNS 2 2 2 3 2 2 4 2 19 2.38 

 
Jumlah 103 105 91 106 121 112 105 107 850 106.41 

 
Rata-rata 2.34 2.39 2.07 2.4 2.75 2.54 2.38 2.43 19.29 2.41 

 

Semarang, 25 April 2013 

Observer 1   Observer 2   Observer 3 

 

 

 (Ema Zulmatus S) (Eva Yuliana) (Rulita K) 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

  

No. 
Nama 

Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Juml 

ah 

Rata-

rata 

1 AAS 1 2 1 1 2 2 1 2 12 1.5 

2 RSM 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1.25 

3 ASA 1 2 2 1 1 1 1 1 10 1.25 

4 ARM 2 3 1 1 2 1 2 3 15 1.875 

5 AHH 3 1 2 1 3 2 3 2 17 2.13 

6 AA 2 3 1 3 1 2 3 2 17 2.13 

7 ADK 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3.88 

8 BKRP 2 3 3 1 1 2 3 3 18 2.25 

9 BIF 2 3 1 1 3 3 3 3 19 2.38 

10 BPR 1 1 2 1 3 3 3 3 17 2.13 

11 DIK 1 2 1 2 3 1 3 1 14 1.75 

12 EM 4 4 4 3 3 3 4 4 29 3.63 

13 EZT 2 4 2 4 4 4 4 3 27 3.38 

14 EAS 2 2 3 2 4 3 1 3 20 2.5 

15 FAP 4 4 4 3 4 4 4 3 30 3.75 

16 FNA 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3.88 

17 IMP 3 4 4 3 3 4 2 1 24 3 

18 LS 3 1 2 4 2 3 1 3 19 2.38 

19 MI 3 3 4 2 4 3 1 2 22 2.75 

20 MR 3 4 3 3 4 3 4 4 28 3.5 

21 MAA 3 1 2 1 1 4 2 1 15 1.88 

22 MBH 4 4 3 4 3 4 3 3 28 3.5 

23 MHW 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 

24 M 3 4 3 3 4 4 4 3 28 3.5 

25 NPA 3 4 4 3 4 4 4 2 28 3.5 

26 RPA 3 1 2 3 4 3 4 3 23 2.88 

27 RMP 3 3 3 1 2 1 4 1 18 2.25 

28 RBW 1 2 2 3 2 3 2 4 19 2.38 

28 RAP 3 2 1 3 3 1 3 3 19 2.38 

30 RYP 3 4 4 4 4 3 2 3 27 3.38 

31 SNP 3 3 2 4 4 4 4 4 28 3.5 

32 SA 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.88 

33 SEM 3 3 1 2 2 3 1 3 18 2.25 
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34 SSRS 4 3 4 2 3 4 2 1 23 2.88 

35 TNP 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3.75 

36 ZFN 1 2 2 2 3 4 1 4 19 2.38 

37 ZMR 4 4 4 4 3 4 4 4 31 3.88 

38 RTAS 3 3 3 1 2 2 1 3 18 2.25 

39 IW 2 3 2 1 2 4 1 1 16 2 

40 TSFE 4 3 3 4 3 4 2 4 27 3.38 

41 RB 1 1 1 2 1 1 1 1 9 1.13 

42 RHZ 4 1 2 4 2 2 3 4 22 2.75 

43 YAI 1 1 2 1 1 1 2 1 10 1.25 

44 DNS 4 2 3 2 3 2 1 3 20 2.5 

  Jumlah 120 120 112 110 124 127 115 121 949 118,73 

  Rata-rata 2.72 2.72 2.54 2.5 2.82 2.88 2.61 2.75 21.53 2,69 

 

Semarang, 29 April 2013 

Observer 1   Observer 2   Observer 3 

 

 

 (Endang Palupi)  (Ema Zulmatus)  (Rulita K) 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

  

No. 
Nama 

Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Jum- 

lah 

Rata-

rata 

1 AAS 3 2 3 3 4 2 3 2 22 2.75 

2 RSM 1 1 2 1 3 3 2 1 14 1.75 

3 ASA 3 2 1 2 1 3 2 2 16 2 

4 ARM 3 3 4 4 4 4 3 4 29 3.68 

5 AHH 2 3 1 3 2 3 4 3 21 2.63 

6 AA 3 4 3 3 1 2 3 3 22 2.75 

7 ADK 4 4 3 4 4 4 3 4 30 3.75 

8 BKRP 3 4 3 1 3 3 4 3 24 3 

9 BIF 2 3 1 3 3 3 1 4 20 2.5 

10 BPR 1 2 3 2 4 3 4 3 22 2.75 

11 DIK 3 4 2 3 1 4 4 3 24 3 

12 EM 4 4 4 4 3 4 3 4 30 3.75 

13 EZT 4 4 3 3 4 3 3 4 28 3.5 

14 EAS 3 4 4 4 4 3 3 3 28 3.5 

15 FAP 4 4 3 3 4 4 3 4 29 3.63 

16 FNA 4 4 4 3 3 4 4 3 29 3.63 

17 IMP 4 2 3 3 2 1 4 3 22 2.75 

18 LS 2 3 3 1 4 2 3 3 21 2.63 

19 MI 3 1 3 4 4 4 3 3 25 3.13 

20 MR 3 2 4 3 3 4 3 4 26 3.25 

21 MAA 2 3 3 1 4 2 4 4 23 2.88 

22 MBH 4 4 4 3 3 4 4 4 30 3.75 

23 MHW 4 4 3 4 4 4 3 4 30 3.75 

24 M 2 3 4 2 4 4 4 2 25 3.13 

25 NPA 4 3 4 4 3 4 3 3 28 3.5 

26 RPA 3 1 2 3 1 3 4 3 20 2.5 

27 RMP 1 3 3 4 4 3 4 3 25 3.13 

28 RBW 3 3 1 4 4 4 4 3 26 3.25 

28 RAP 4 3 3 4 4 4 3 3 28 3.5 

30 RYP 3 3 4 3 2 2 4 4 25 3.13 

31 SNP 3 4 4 4 3 4 3 3 28 3.5 

32 SA 4 4 3 3 4 3 4 4 29 3.63 

33 SEM 3 2 1 2 1 1 4 3 17 2.13 
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34 SSRS 2 3 2 3 3 4 3 4 24 3 

35 TNP 4 4 3 4 4 4 3 3 29 3.63 

36 ZFN 4 3 1 3 3 4 3 4 25 3.13 

37 ZMR 4 4 4 4 3 4 3 3 29 3.63 

38 RTAS 4 3 2 3 2 4 4 3 25 3.13 

39 IW 2 2 3 1 3 3 1 2 17 2.13 

40 TSFE 4 3 4 4 3 3 4 4 29 3.63 

41 RB 1 1 1 2 1 3 1 1 11 1.38 

42 RHZ 1 3 3 4 2 1 4 4 22 2.75 

43 YAI 1 1 2 2 1 3 1 2 13 1.63 

44 DNS 2 3 4 4 3 3 2 4 25 3.13 

  Jumlah 128 130 125 132 130 141 139 140 1065 133.28 

  Rata-rata 2.9 2.95 2.85 3.0 2.95 3.2 3.16 3.18 24,19 3.03 

 

Semarang, 2 Mei 2013 

Observer 1   Observer 2   Observer 3 

 

 

 (Endang Palupi)  (Ema Zulmatus)  (Rulita K) 
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HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPA 

KELAS V B SDN TAMBAKAJI 04 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. AAS 85 Tuntas 

2. RSM 35 Tidak tuntas 

3. ASA 80 Tuntas 

4. ARM 90 Tuntas 

5. AHH 90 Tuntas 

6. AA 55 Tidak tuntas 

7. ADK 80 Tuntas 

8. BKRP 80 Tuntas 

9. BIF 80 Tuntas 

10. BPR 60 Tidak tuntas 

11. DIK 65 Tidak tuntas 

12. EM 90 Tuntas 

13. EZT 85 Tuntas 

14. EAS 75 Tuntas 

15. FAPU 95 Tuntas 

16. FNA 100 Tuntas 

17. IMP 65 Tidak tuntas 

18. LS 85 Tuntas 

19. MI 75 Tuntas 

20. MR 100 Tuntas 

21. MAA 75 Tuntas 

22. MBH 75 Tuntas 

23. MHW 90 Tuntas 

24. M 95 Tuntas 

25. NPA 85 Tuntas 

26. RPA 65 Tidak tuntas 

27. RMP 50 Tidak tuntas 

28. RBW 85 Tuntas 

29 RAP 75 Tuntas 

30. RYP 55 Tidak tuntas 

31. SAP 75 Tuntas 

32. SA 80 Tuntas 

33. SEM 55 Tidak tuntas 
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34. SRS 80 Tuntas 

35. RNP 75 Tuntas 

36. ZFN 80 Tuntas 

37. ZMR 100 Tuntas 

38. RTAS 60 Tidak tuntas 

39. IW 55 Tidak tuntas 

40. TSFE 55 Tidak tuntas 

41. RB 60 Tidak tuntas 

42. RHZ 60 Tidak tuntas 

43. YAI 60 Tidak tuntas 

44. DNS 90 Tuntas 

Rata-rata 75  

 

Hasil belajar ini akan dibuat dalam tabel distribusi frekuensi agar 

menjadi efisien dan komunikatif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 

    = 1+ 3,3 log 44 

    = 1 + 3,3.1,64 

    = 1 +  5,412 

    = 6,5412 (dibulatkan 6) 

2) Menghitung rentang data 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

 = 100-35 

 = 65 

3) Menghitung panjang kelas 

Panjang kelas = 
rentang

jumlah  kelas
 

 = 
65

6
 

 = 10,83 (dibulatkan 11) 

4) Menghitung frekuensi relatif/persentase 

Persentase = 
f

Ʃf
 x 100% 
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Setelah itu dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Nilai Frekuensi (f) Persentase Kualifikasi 

35-45 1 2,27% Tidak tuntas 

46-56 6 13,64% Tidak tuntas 

57-67 8 18,18% Tidak tuntas 

68-78 7 15,91% Tuntas 

79-89 12 27,23% Tuntas 

90-100 10 22,74% Tuntas 

Jumlah 44 100%  

Nilai terendah 35 

Nilai tertinggi 100 

Jumlah siswa tuntas 29/65,9% 

Jumlah siswa tidak tuntas 15/34,1% 

Nilai rata-rata 75 
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HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPA 

KELAS V B SDN TAMBAKAJI 04 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. AAS 85 Tuntas 

2. RSM 55 Tidak tuntas 

3. ASA 55 Tidak tuntas 

4. ARM 80 Tuntas 

5. AHH 80 Tuntas 

6. AA 55 Tidak tuntas 

7. ADK 80 Tuntas 

8. BKRP 65 Tidak tuntas 

9. BIF 70 Tuntas 

10. BPR 95 Tuntas 

11. DIK 80 Tuntas 

12. EM 85 Tuntas 

13. EZT 60 Tidak tuntas 

14. EAS 80 Tuntas 

15. FAPU 85 Tuntas 

16. FNA 100 Tuntas 

17. IMP 80 Tuntas 

18. LS 90 Tuntas 

19. MI 100 Tuntas 

20. MR 95 Tuntas 

21. MAA 90 Tuntas 

22. MBH 100 Tuntas 

23. MHW 90 Tuntas 

24. M 70 Tuntas 

25. NPA 100 Tuntas 

26. RPA 85 Tuntas 

27. RMP 65 Tidak tuntas 

28. RBW 70 Tuntas 

29 RAP 95 Tuntas 

30. RYP 75 Tuntas 

31. SAP 100 Tuntas 

32. SA 85 Tuntas 

33. SEM 65 Tidak tuntas 

34. SRS 75 Tuntas 

35. RNP 75 Tuntas 

36. ZFN 80 Tuntas 
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37. ZMR 100 Tuntas 

38. RTAS 75 Tuntas 

39. IW 50 Tidak tuntas 

40. TSFE 80 Tuntas 

41. RB 50 Tidak tuntas 

42. RHZ 60 Tidak tuntas 

43. YAI 40 Tidak tuntas 

44. DNS 90 Tuntas 

Rata-rata 78,18  

 

Hasil belajar ini akan dibuat dalam tabel distribusi frekuensi agar 

menjadi efisien dan komunikatif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 

    = 1+ 3,3 log 44 

    = 1 + 3,3.1,64 

    = 1 +  5,412 

    = 6,5412 (dibulatkan 6) 

2) Menghitung rentang data 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

 = 100-40 

 = 60 

3) Menghitung panjang kelas 

Panjang kelas = 
rentang

jumlah  kelas
 

 = 
60

6
 

 = 10 

4) Menghitung frekuensi relatif/persentase 

Persentase = 
f

Ʃf
 x 100% 

 

 

 

 



301 

 

 

 

 

 

Setelah itu dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Nilai Frekuensi (f) Persentase Kualifikasi 

40-49 1 2,27% Tidak tuntas 

50-59 5 11,36% Tidak tuntas 

60-69 5 11,36% Tidak tuntas 

70-79 7 15,91% Tuntas 

80-89 13 29,55% Tuntas 

90-100 13 29,55% Tuntas 

Jumlah 44 100%  

Nilai terendah 40 

Nilai tertinggi 100 

Jumlah siswa tuntas 33/75% 

Jumlah siswa tidak tuntas 11/25% 

Rata-rata 78,18 
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HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPA 

KELAS V B SDN TAMBAKAJI 04 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. AAS 85 Tuntas 

2. RSM 45 Tidak tuntas 

3. ASA 95 Tuntas 

4. ARM 50 Tidak tuntas 

5. AHH 85 Tuntas 

6. AA 60 Tidak tuntas 

7. ADK 100 Tuntas 

8. BKRP 75 Tuntas 

9. BIF 90 Tuntas 

10. BPR 85 Tuntas 

11. DIK 85 Tuntas 

12. EM 90 Tuntas 

13. EZT 85 Tuntas 

14. EAS 90 Tuntas 

15. FAPU 80 Tuntas 

16. FNA 100 Tuntas 

17. IMP 90 Tuntas 

18. LS 85 Tuntas 

19. MI 90 Tuntas 

20. MR 85 Tuntas 

21. MAA 85 Tuntas 

22. MBH 90 Tuntas 

23. MHW 95 Tuntas 

24. M 85 Tuntas 

25. NPA 90 Tuntas 

26. RPA 85 Tuntas 

27. RMP 50 Tidak tuntas 

28. RBW 80 Tuntas 

29 RAP 70 Tuntas 

30. RYP 70 Tuntas 

31. SAP 80 Tuntas 

32. SA 100 Tuntas 

33. SEM 50 Tidak tuntas 
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34. SRS 80 Tuntas 

35. RNP 85 Tuntas 

36. ZFN 95 Tuntas 

37. ZMR 100 Tuntas 

38. RTAS 80 Tuntas 

39. IW 80 Tuntas 

40. TSFE 85 Tuntas 

41. RB 50 Tidak tuntas 

42. RHZ 60 Tidak tuntas 

43. YAI 50 Tidak tuntas 

44. DNS 75 Tuntas 

Rata-rata 80,11  

 

Hasil belajar ini akan dibuat dalam tabel distribusi frekuensi agar 

menjadi efisien dan komunikatif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 

    = 1+ 3,3 log 44 

    = 1 + 3,3.1,64 

    = 1 +  5,412 

    = 6,5412 (dibulatkan 6) 

2) Menghitung rentang data 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

 = 100-45 

 = 55 

3) Menghitung panjang kelas 

Panjang kelas = 
rentang

jumlah  kelas
 

 = 
55

6
 

 = 9,17 (dibulatkan 9) 

4) Menghitung frekuensi relatif/persentase 

Persentase = 
f

Ʃf
 x 100% 
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Setelah itu dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Nilai Frekuensi (f) Persentase Kualifikasi 

45-53 6 13,64% Tidak tuntas 

54-62 2 4,55% Tidak tuntas 

63-71 2 4,55% Tuntas 

72-80 8 18,18% Tuntas 

81-90 18 40,90% Tuntas 

91-100 8 18,18% Tuntas 

Jumlah 44 100%  

Niali terendah 45 

Nilai tertinggi 100 

Jumlah siswa tuntas 36/81,81% 

Jumlah siswa tidak tuntas 8/18,19% 

Rata-rata 80,11 
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HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPA 

KELAS V B SDN TAMBAKAJI 04 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. AAS 85 Tuntas 

2. RSM 65 Tidak tuntas 

3. ASA 85 Tuntas 

4. ARM 90 Tuntas 

5. AHH 85 Tuntas 

6. AA 80 Tuntas 

7. ADK 95 Tuntas 

8. BKRP 90 Tuntas 

9. BIF 95 Tuntas 

10. BPR 90 Tuntas 

11. DIK 100 Tuntas 

12. EM 95 Tuntas 

13. EZT 90 Tuntas 

14. EAS 90 Tuntas 

15. FAPU 85 Tuntas 

16. FNA 100 Tuntas 

17. IMP 95 Tuntas 

18. LS 80 Tuntas 

19. MI 100 Tuntas 

20. MR 95 Tuntas 

21. MAA 75 Tuntas 

22. MBH 90 Tuntas 

23. MHW 85 Tuntas 

24. M 85 Tuntas 

25. NPA 95 Tuntas 

26. RPA 95 Tuntas 

27. RMP 90 Tuntas 

28. RBW 100 Tuntas 

29 RAP 95 Tuntas 

30. RYP 65 Tidak tuntas 

31. SAP 80 Tuntas 

32. SA 100 Tuntas 

33. SEM 45 Tidak tuntas 

34. SRS 90 Tuntas 

35. RNP 100 Tuntas 

36. ZFN 95 Tuntas 
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37. ZMR 95 Tuntas 

38. RTAS 80 Tuntas 

39. IW 85 Tuntas 

40. TSFE 65 Tidak tuntas 

41. RB 50 Tidak tuntas 

42. RHZ 85 Tuntas 

43. YAI 55 Tidak tuntas 

44. DNS 80 Tuntas 

Rata-rata 85,68  

 

Hasil belajar ini akan dibuat dalam tabel distribusi frekuensi agar 

menjadi efisien dan komunikatif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 

    = 1+ 3,3 log 44 

    = 1 + 3,3.1,64 

    = 1 +  5,412 

    = 6,5412 (dibulatkan 6) 

2) Menghitung rentang data 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

 = 100-45 

 = 55 

3) Menghitung panjang kelas 

Panjang kelas = 
rentang

jumlah  kelas
 

 = 
55

6
 

 = 9,17 (dibulatkan 9) 

4) Menghitung frekuensi relatif/persentase 

Persentase = 
f

Ʃf
 x 100% 
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Setelah itu dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Nilai Frekuensi (f) Persentase Kualifikasi 

45-53 2 4,55% Tidak tuntas 

54-62 1 2.27% Tidak tuntas 

63-71 3 6,81% Tidak tuntas 

72-80 7 15,91% Tuntas 

81-90 14 31,82% Tuntas 

91-100 17 38,64% Tuntas 

Jumlah 44 100% Tuntas 

Nilai terendah 45 

Nilai tertinggi 100 

Jumlah siswa tuntas 38/86,36% 

Jumlah siswa tidak tuntas 6/13,64% 

Rata-rata 85,68 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran IPA melalui model Group Investigation dengan media video 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 04 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Hasil catatan lapangan pada siklus I pertemuan I yaitu sebagai berikut: 

Guru memasuki kelas mempersiapkan media berupa LCD dan sumber 

belajar yang akan digunakan. Guru memberikan salam dan melakukan presensi di 

dalam kelas. Beberapa siswa masih ada yang belum siap memulai pembelajaran, 

mereka masih berdiri dan berbicara dengan temannya. 

Dalam memulai pembelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada 

siswa. Namun, guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memutarkan 

video peristiwa alam di Indonesia serta memberikan penjelasan dan pertanyaan 

yang terkait dengan video tersebut. Siswa memperhatikan video yang diputarkan 

guru dengan antusias. Guru membagi kelompok dengan menyesuaikan tempat 

duduk siswa. Guru berkeliling dan hanya membimbing beberapa kelompok saja. 

Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya dan membuat jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan dalam lembar kerja. Ada beberapa siswa yang hanya diam 

dan tidak berdiskusi, mereka hanya melihat teman-temannya yang lain bekerja. 

Setelah selesai diskusi, guru menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi. Banyak siswa yang mengangkat tangannya berebutan maju ke depan. 

Guru memberikan penghargaan dengan mengucapkan kata pintar. 
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Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

dengan baik serta tenang. Namun, guru belum memberikan refleksi kepada siswa. 

 

 Semarang, 22 April 2013 

 Observer 

 

 

   Mamik Nurhayati S.Pd 

NIP. 19640824 198803 2 001 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran IPA melalui model Group Investigation dengan media video 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 04 

Siklus I Pertemuan 2 

 

Hasil catatan lapangan pada siklus I pertemuan 2 yaitu sebagai berikut: 

Guru memulai pembelajaran dengan menyiapkan LCD terlebih dahulu. 

Guru mengucapkan salam dan melakukan presensi kelas. Guru juga memberikan 

pertanyaan yang terkait dengan pelajaran yang lalu. 

Guru memutarkan video sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

Siswa memperhatikan video yang diputarkan guru dengan baik. Guru menuliskan 

sub topic dipapan tulis. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

disesuaikan dengan tempat duduk mereka. Guru memberikan lembar kerja untuk 

didiskusikan bersama kelompok, kemudian kelompok merencanakan dan 

menginvestigasi permasalahan yang ada dalam lembar kerja. Siswa berdiskusi 

dengan teman sekelompoknya. Selama diskusi berlangsung ada siswa yang 

berdebat dengan temannya tentang jawaban diskusi. Setelah semuanya selesei, 

guru menunjuk siswa yang akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Siswa 

sangat antusias dan mengangkat tangan untuk berebutan maju. Setelah selesai 

diskusi, guru memberikan reward berupa perkataan “pintar” dan memberikan 

bintang prestasi kepada siswa. Namun, guru tidak menyimpulkan diskusi yang 

telah belangsung. 

Guru bersama dengan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

berlangsung hari ini. Guru memberikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan 
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dengan baik. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan pesan positif dan 

tindak lanjut. 

 

Semarang, 25 April 2013 

 Observer 

 

 

   Mamik Nurhayati S.Pd 

NIP. 19640824 198803 2 001 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran IPA melalui model Group Investigation dengan media video 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 04 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Hasil catatan lapangan pada siklus II pertemuan 1 yaitu sebagai berikut: 

Sama seperti pembelajaran sebelumnya, guru menyiapkan LCD sebelum 

pembelajaran dimulai. Guru mengucapkan salam serta melakukan presensi kelas. 

Namun, guru belum melakukan pengaturan kelas dengan baik sehingga meja dan 

kursi masih belum rapi. Masih ada beberapa siwa yang belum menempati tempat 

duduknya dengan baik, ada yang hadap belakang, ada pula yang menyanyi. Guru 

memberikan apresepsi berupa pertanyaan lisan kepada siswa tentang pelajaran 

yang lalu serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Guru memutarkan video pembelajaran dan memberikan petunjuk selama 

menonton video tersebut. Siswa memperhatikan dengan seksama serta mencatat 

penjelasan guru dan hal-hal penting yang ada dalam video. Guru membimbing 

siswa dalam menentukan sub topik dalam materi pembelajaran dan 

menuliskannya di papan tulis. Siswa berpendapat dalam memilih sub topik 

tersebut. Guru mengelompokkan siswa disesuaikan tempat duduk mereka 

kemudian memberikan lembar kerja yang akan dikerjakan. Guru membimbing 

siswa dalam melakukan investigasi kelompok dengan berkeliling selama diskusi 

berlangsung. Setelah diskusi selesai siswa maju ke depan untuk 
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mempresentasikan hasil diskusi mereka setelah ditunjuk oleh guru. Siswa yang 

maju mendapatkan bintang prestasi. 

Setelah diskusi selesai, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari 

ini serta guru menanyakan pada siswa apakah masih ada yang belum dipahami. 

Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa dan siswa mengerjalan sendiri 

dengan tenang dan baik. Setelah pembelajaran usai, guru menutup pembelajaran 

dengan memberikan pesan positif serta memberikan pesan positif kepada siswa. 

 

Semarang, 29 April 2013 

 Observer 

 

 

 

   Mamik Nurhayati S.Pd 

NIP. 19640824 198803 2 001 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran IPA melalui model Group Investigation dengan media video 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 04 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Hasil catatan lapangan pada siklus II pertemuan 2 yaitu sebagai berikut: 

Pembelajaran dimulai dengan guru menyiapkan media pembelajaran 

yaitu LCD. Guru mengucapkan salam serta melakukan presensi kelas. Namun, 

guru belum melakukan pengaturan kelas dengan baik sehingga meja dan kursi 

masih belum rapi. Guru memberikan apresepsi berupa pertanyaan lisan kepada 

siswa tentang pelajaran yang lalu serta menghubungkannya dengan kehidupan 

sehari-hari siswa. 

Guru memutarkan video pembelajaran dan menjelaskan peraturan 

selama menonton video. Guru menjelaskan peristiwa-peristiwa yang ada dalam 

video. Selama video diputarkan, guru berkeliling kelas. Setelah video selesai 

diputarkan, siswa diarahkan untuk memilih sub topik dalam materi pembelajaran, 

siswa diminta untuk berpendapat. Kemudian guru menuliskannya di papan tulis. 

Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Guru 

membimbing siswa dalam melakukan investigasi kelompok. Guru berkeliling dan 

memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin bertanya. Selama proses 

diskusi, siswa sudah terlihat teratur dalam bekerja. Membagi tugas kepada setiap 

siswa. Ada yang menulis dan ada yang mencari informasi. Setelah diskusi usai, 

guru menunjuk siswa untuk maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Siswa 

terlihat masih tetap antusias dalam pembelajaran, mereka berlomba-lomba untuk 



315 

 

 

 

maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Siswa yang telah maju diberikan 

bintang prestasi. 

Setelah presentasi usai, guru tidak menyimpulkan hasil diskusi yang 

telah berlangsung. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

berlangsung hari ini. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

bila masih ada yang belum dipahami. Guru memberikan soal evaluasi dan siswa 

mengerjakan dengan baik. Pada akhir pembelajaran, guru menutup dengan 

memberikan tindak lanjut berupa tugas untuk membaca serta memberikan pesan 

positif kepada siswa. 

 

Semarang, 2 Mei 2013 

 Observer 

 

 

 

   Mamik Nurhayati S.Pd 

NIP. 19640824 198803 2 001 
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FOTO DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 1. Mempersiapkan peserta didik mengikuti pembelajaran 

 

Gambar 2. Guru membuka pembelajaran 

Lampiran 22 
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Gambar 3. Menjelaskan pembelajaran dengan video 

 

 

Gambar 4. Membimbing mengidentifikasi topik diskusi 
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Gambar 5. Guru membimbing pembentukan kelompok 

 

 

Gambar 6. Membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi 
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Gambar 7. Membimbing dalam presentasi kelompok  

 

 

Gambar 8. Memberikan penguatan berupa reward kepada siswa 
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Gambar 9. Guru menutup pembelajaran 

 


