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 SARI  
 
MEYANA DWI ZAYANTI. 2009. Pengaruh Model Pembelajaran Group 
Investigation (Kelompok Investigasi) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran IPS Sejarah Sub Pokok Bahasan Kebijakan Pelaksanaan Sistem Sewa 
Tanah dan Sistem Tanam Paksa Masa Kolonial Belanda Siswa Kelas VIII SMP N 
2 Susukan Kab. Banjarnegara Tahun Ajaran 2008/2009. Jurusan Sejarah Fakultas 
Ilmu Sosial Univesitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Prestasi Belajar, Group Investigation 
 

Pembaharuan dalam bidang pendidikan harus selalu dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa. Salah satu usaha untuk 
memperbaharui dunia pendidikan adalah dengan menciptakan iklim pembelajaran 
yang mengaktifkan siswa yaitu dengan menggunakan cara-cara mengajar yang 
tidak konvensional lagi. Di dalam pembelajaran sejarah guru yang selalu monoton 
dalam menyampaikan materi pelajaran akan membuat peserta didik kurang 
antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu adanya 
metode pembelajaran baru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah 
satunya dengan menggunakan model Group Investigation. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prestasi belajar siswa yang diajar 
dengan model Group Investigation, (2) bagaimana prestasi belajar siswa yang 
tidak diajar dengan model Group Investigation, dan (3) adakah perbedaan secara 
sifnifikan antara siswa yang diajar dengan model Group investigation dengan 
yang tidak menggunakan model tersebut ? 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana prestasi 
belajar siswa yang diajar dengan model Group Investigation dan bagaimana 
prestasi belajar siswa yang tidak menggunakan model Group Investigation,(2) 
serta mengetahui perbedaan secara signifikan antara siswa yang diajar dengan 
model Group investigation dengan yang tidak menggunakan model tersebut pada 
pembelajaran sejarah materi pokok pelaksanaan sistem tanam paksa masa 
Kolonial Belanda mampu meningkatkan hasil belajar siswa SMP N 02 Susukan 
tahun ajaran 2008/2009. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat 
eksperimental, subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok kelas yaitu kelas 
kontrol dan kelas eksperimen.. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII A 
dan VIII B SMP N 2 Susukan Kab. Banjarnegara Tahun Pelajaran 2008/2009 
yang berjumlah 84 siswa, terdiri dari  39 siswa laki-laki dan 45 siswa perempuan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan yang sangat signifikan antara hasil belajar siswa yang diajar dengan 
menggunakan model pembelajaran Group Investigation dan yang diajar dengan 
menggunakan model pembelajaran konvensional pada sub pokok bahasan 
pelaksanaan sistem pajak tanah dan tanam paksa masa kolonial Belanda pada 
siswa kelas VIII SMP N 2 Susukan Tahun Ajaran 2008/2009. Perhitungan 
tersebut dapat dilihat pada hasil perhitungan uji-t dan didapatkan hasil thitung  = 
4.042 dengan dk = 82 pada taraf nyata = 5% dan ttabel = 1.99. karena thitung lebih 
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besar dari ttabel, yaitu 4.042 > 1.99. Sehingga pada hipotesis alternatif yang 
menyatakan : “Pembelajaran sejarah dengan menggunakan model GI efektif 
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Susukan 
tahun pelajaran 2008/2009, dapat diterima. 
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan : (1) Pengunaan model pembelajaran 
Group Investigation ini dapat diterapkan pada semua materi pelajaran karena 
memanfaatkan berbagai sumber belajar, setting belajar dan media belajar yang 
digunakan untuk mendukung pembelajaran sehingga dapat meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar siswa. (2) Guru sejarah diharapkan dapat menerapkan model 
pembelajaran  Group Investigation tidak hanya dalam mempelajari materi 
kebijakan-kebijakan masa kolonial saja tetapi juga pada materi lain yang memiliki 
karakteristik yang sama misalnya memanfaatkan berbagai sumber, setting belajar 
yang tidak selalu di dalam kelas, dan media apa saja yang digunakan untuk 
belajar. (3) Untuk memaksimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 
penerapan model pembelajaran Group Investigation, guru hendaknya memberikan 
perlakuan yang sesuai dengan kondisi kelas yang ada melalui penambahan media 
atau alat bantu yang bervariasi, penumbuhan minat belajar, serta lebih mendorong 
siswa untuk belajar dengan mengkonstruksikan pengetahuannya kemudian 
memberi makna pada pengetahuan tersebut 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari 

pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta seni dan budaya. Perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya 

perbaikan sistem pendidikan nasional dan memunculkan persaingan dalam 

berbagai bidang kehidupan teutama dalam bidang lapangan pekerjaan. Untuk 

menghadapi tantangan berat ini dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan untuk mencetaknya menjadi berkualitas maka diperlukan 

adanya peningkatan mutu pendidikan nasional. Berbagai usaha telah 

dilakukan Departemen Pendidikan Nasional untuk memperbaiki mutu 

pendidikan nasional. Salah satunya adalah penyempurnaan kurikulum. Mulai 

tahun pelajaran 2004/2005 pemerintah menerapkan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK), yang dikenal dengan kurikulum 2004 yang dirancang 

untuk menyempurnakan sistem pendidikan nasional, khususnya kurikulum 

1994. 

Mulai tahun 2006 kurikulum 2004 sudah diganti dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Setiap satuan pendidikan diharapkan 

dapat mengembangkan kurikulum yang diimplementasikan di satuan 

pendidikan masing-masing. Dalam KTSP, peran guru sangat penting dalam 
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pengembangan kurikulum. Ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan 

dalam pengembangan dan pelaksanaan KTSP, salah satunya adalah 

mengembangkan fasilitas dan sumber belajar. Sumber belajar yang perlu 

dikembangkan dalam KTSP di sekolah antara lain laboratorium, pusat 

sumber belajar, dan perpustakaan, serta tenaga pengelola yang profesional. 

Dalam pengembangan sumber belajar, guru disamping harus mampu 

membuat sendiri alat pembelajaran dan alat peraga, juga harus berinisiatif 

mendayagunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar yang 

lebih konkrit. Demikian halnya dengan pengembangan KTSP yang menuntut 

aktivitas dan kreativitas guru dalam membentuk kompetensi pribadi peserta 

didik, agar mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensi 

dengan menggali berbagai potensi dan kebenaran secara ilmiah (Mulyasa, 

2006). 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan 

latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat 

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang 

(Mudyahardjo 2002:11). Dengan demikian pendidikan merupakan salah satu 

sarana untuk menyiapkan generasi masa kini dan  masa depan. Hal ini berarti 

bahwa proses pendidikan yang dilakukan saat ini bukan semata-mata untuk 

hari ini, melainkan juga untuk masa depan. 
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Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat 

yang cerdas, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu pembaharuan dalam 

bidang pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai 

melalui penataan pendidikan yang baik. Untuk mencapainya, pembaharuan 

pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan untuk menciptakan dunia 

pendidikan yang adaptif dengan perubahan zaman 

Salah satu usaha untuk memperbaharui dunia pendidikan adalah 

dengan menciptakan iklim pembelajaran yang mengaktifkan siswa yaitu 

dengan menggunakan cara-cara mengajar yang tidak konvensional lagi. Jika 

seorang guru menggunakan model pembelajaran yang konvensional seperti 

ceramah, kegiatan belajar siswa tidak akan banyak, yang aktif hanyalah guru 

sedangkan para siswa hanya mendengarkan uraian materi dan kalau perlu 

mereka mencatatnya. Namun bila kegiatan guru mengajar dilaksanakan 

dengan menggunakan cara baru seperti guru bertanya atau melemparkan 

masalah untuk dipecahkan oleh siswa, maka kegiatan belajar siswa akan 

lebih aktif seperti diskusi kelompok atau berdialog dengan teman sebangku.  

Melalui model-model pembelajaran yang tidak konvensional lagi, tujuan 

pendidikan akan tercapai dan terwujud. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, diperlukan usaha untuk 

meningkatkan proses pembelajaran agar diperoleh hasil yang efektif dan 

efisien. Dari sini pendidikan tidak hanya outputnya, melainkan harus dilihat 

juga dari segi bagaimana proses pembelajaran itu diselenggarakan yang 
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membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang sangat matang agar 

tercapai hasil yang maksimal. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran yang baru dan dapat menarik minat belajar siswa di 

dalam kelas. 

Penentuan model pembelajaran sangat penting dalam 

menyelenggarakan proses belajar mengajar. Dengan merumuskan model 

pembelajaran akan menentukan (1) pola interaksi kegiatan belajar mengajar, 

(2) tahap-tahap pencapaian tujuan pengajaran, dan (3) tingkat serta hasil 

belajar (Dep P dan K / UT 1984/85 : 27). Ini berarti apabila seorang guru 

tidak cermat memilih strategi akan berakibat fatal bagi pola kegiatan belajar 

mengajarnya. Selanjutnya pencapaian tujuan pengajaran akan terganggu dan 

bahkan bisa gagal (Widja 1989 : 4). 

Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita 

nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka sejarah adalah sumber 

kekuatan bagi berfungsinya sarana terebut dengan efektif. Karena sejarah 

adalah dasar bagi terbinanya identitas nasional yang merupakan salah satu 

modal utama dalam membangun bangsa dimasa kini maupun dimasa yang 

akan datang. Namun pada kenyataannya, sejarah tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. Sejarah menjadi salah satu mata pelajaran diekolah 

yang dianggap siswa sangat membosankan dan tidak begitu penting. Karena 

mereka lebih terfokus pada mata pelajaran eksak, dan terkadang 

mengesampingkan mata pelajaran IPS termasuk didalamnya sejarah. Dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar siswa hanya berpedoman pada 3D yaitu 
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datang, duduk, dan diam. Terlebih jika mata pelajaran sejarah ditempatkan 

pada jam terakhir atau pada jam setelah olahraga. Para siswa dalam mengikiti 

pelajaran sangat tidak efektif dan tujuan pembelajaran akhirnya tidak tercapai 

dan prestasi belajar siswa sangat rendah, terbukti banyak siswa dikelas VIII 

SMP N 2 Susukan yang mendapatkan nilai dibawah Kriteria Ketuntasan 

Belajar (KKM). 

Ketidaktercapaian tujuan pembelajaran sejarah tidak hanya 

disebabkan oleh faktor siswanya saja, faktor dari guru pun turut 

menyebabkannya. Jika seorang guru menggunakan model yang konvensional 

seperti ceramah, kegiatan belajar mengajar di kelas hanya akan berlangsung 

secara monoton. Siswa hanya akan mendengarkan uraian dari guru dan 

kepasifan siswa akan nampak. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah 

dengan melakukan pembaharuan dalam pengajaran sejarah diekolah yaitu 

pembaharuan dalam strategi pengajaran kegiatan belajar. Model mengajar 

dalam mata pelajaran sejarah dapat dipilih dari sekian banyak model yang 

tersedia. Para guru hendaknya memiliki kemampuan dalam memilih model 

yang tepat untuk setiap materi pelajaran dan bahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar terdapat berbagai komponen 

yang saling berkiatan seperti tujuan materi/ bahan pelajaran, kegiatan belajar 

mengajar. Metode, alat/media, sumber belajar dan evaluasi. Dari semua 

komponen itu harus dikuasai benar oleh setiap guru, hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar 
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mengajar. Agar proses belajar megajar berlangsung menarik dan tidak 

monoton lagi, guru harus bisa menciptakan variasi mengajar. Salah satu ciri 

terbentuknya proses belajar mengajar yang baik dan efektif yaitu adanya 

variasi metode mengajar (Surya, 2004 :). 

Sejarah pendidikan di berbagai bangsa telah memperlihatkan  bahwa 

pendidikan selalu mengalami perubahan dan pembaharuan. Pendidikan 

sejarah sebagai suatu ilmu yang diterapkan pada jenjang SMP merupakan 

gabungan dari ilmu sosial yang memerlukan obyek kajian dan ruang lingkup. 

Aspek kajiannya berupa proses perubahan dari aktivitas manusia dan 

lingkungan kehidupannya pada masa lalu sejak manusia belum mengenal 

tulisan sampai perkembangan mutakhir, yang mencakup aspek-aspek sosial, 

politik, ekonomi, kebudayaan, keagamaan, kepercayaan, geografi, dan lain 

sebagainya. Pengajaran sejarah memiliki tujuan menanamkan kesadaran 

nasional dengan gerakan-gerakan partai politik yang mempunyai tujuan 

nasional. Oleh sebab itu sejarah nasional mempunyai fungsi penting dalam 

soal pengembangan identitas nasional. Pengajaran sejarah berfungsi untuk 

menumbuhkan rasa kebangsaan dan bangga terhadap perkembangan 

masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga masa kini. Pengajaran 

sejarah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan 

pemahaman sejarah, selain itu agar siswa menyadari keragaman pengalaman 

hidup pada masing-masing masyarakat dan adanya cara pandang yang 

berbeda terhadap masa lampau untuk memahami masa kini dan membangun 

pengetahuan serta pemahaman untuk menghadapi masa yang akan datang. 
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Pendidikan di sekolah harus berjalan dengan baik dan lancar, 

sehingga guru ataupun pendidik harus mengetahui seluk beluk pelajaran. 

Adapun tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik 

berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa (Sutomo, 1996:123). 

Teori belajar menekankan bahwa belajar terdiri atas pembangkitan 

respon dengan stimulus yang pada mulanya bersifat netral atau tidak 

memadai (Hamalik, 2004:49). Teori belajar pada dasarnya merupakan 

penjelasan mengenai tentang apa, mengapa dan bagaimana proses belajar 

terjadi pada si belajar (Sugandi, 2004:7). 

Belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan individu secara 

keseluruhan baik fisik maupun psikis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Tujuan belajar secara umum ialah untuk mencapai perubahan dalam tingkah 

laku orang belajar. Perubahan yang dimaksud tentu yang bersifat positif yang 

membantu proses perkembangan. 

Menurut Arends (1997 : 243): “it is strange that we expect students 

to learn yet seldom teach then about learning, we expect students to solve 

problems yet seldom teach then about problem solving”, yang berarti dalam 

mengajar guru selalu menuntut siswa untuk belajar dan jarang memberikan 

pelajaran tentang bagaimana siswa untuk belajar, guru juga menuntut siswa 

untuk menyelesaikan masalah, tapi jarang mengajarkan bagaimana siswa 

seharusnya menyelesaikan masalah. 
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Dalam pengajaran sejarah, metode, pendekatan serta model yang 

telah dipilih, merupakan alat komunikasi yang baik antara pengajar dengan 

siswa, sehingga setiap pengajaran dan setiap uraian sejarah yang disajikan 

dapat memberikan motivasi belajar (Kasmadi 1996, 2-3). Dengan 

menemukan metode dan pendekatan serta model yang dipilih dalam 

pembelajaran sejarah nantinya akan membawa pengaruh yang baik terhadap 

pola pengajaran maupun hasil akhir yang dicapai.  

Salah satu cara untuk mengefektifkan proses belajar mengajar 

khususnya mata pelajaran sejarah adalah dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif. Dengan menyelenggarakan model pembelajaran ini dapat 

menyertakan mata pelajaran sejarah dalam upaya pembentukan “Nations 

Building”. Selain itu, mata pelajaran sejarah dapat memiliki kegunaan 

edukatif (pendidikan), instruktif (pemberi pelajaran), inspiratif (pemberi 

ilham), rekreatif (pemberi kesenangan), inovatif (pemberi wawasan maju), 

dan bahkan memberi kegunaan ethis dan pedoman moral dalam 

bermasyarakat dan bangsanya. 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem pengajaran yang 

memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan 

sesama siswa dalam tugas yang terstruktur (Lie, 2002 : 12). Dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif didalam kelas diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan yang menghambat pencapaian ketuntasan belajar 

siswa dan prestasi belajar siswa akan lebih meningkat lagi. 
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Dibandingkan dengan model-model mengajar yang lama, model 

pembelajaran kooperatif ini lebih tepat dan menarik dimana siswa dapat 

belajar secara kooperatif, dapat bertanya meskipun tidak bertanya kepada 

guru secara langsung dan mengemukakan pendapat. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran Group Investigation (Kelompok Investigasi). 

Dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation yang merupakan suatu model pembelajaran yang representasi 

realitas yang disajikan dengan suatu derajat struktur dan urutan ( Richey, 

1986 : ). Group investigation adalah penemuan yang dilakukan secara 

berkelompok: murid/ siswa secara berkelompok mengalami dan melakukan 

percobaan dengan aktif yang memungkinkannya menemukan prinsip.  

Model pembelajaran Group Investigation ini membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara materi yang yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka. Dengan model pembelajaran ini minat belajar siswa meningkat dan 

hasil pembelajarannya diharapkan lebih bermakna bagi siswa.  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakannya penelitian 

eksperimen dengan judul “ PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN    

GROUP INVESTIGATION (KELOMPOK INVESTIGASI) TERHADAP  

PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN  SEJARAH 
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SUB POKOK BAHASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM 

PAJAK TANAH DAN SISTEM TANAM PAKSA MASA KOLONIAL 

BELANDA SISWA KELAS VIII  SMP N 2 SUSUKAN KAB. 

BANJARNEGARA TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah  

1. Bagaimana prestasi belajar siswa yang diajar dengan model Group 

Investigation dan  

2. Bagaimana prestasi belajar siswa yang tidak menggunakan model Group 

Investigation  

3. Adakah perbedaan secara sifnifikan antara siswa yang diajar dengan model 

Group investigation dengan yang tidak menggunakan model tersebut pada 

pembelajaran sejarah sub pokok bahasan kebijakan pelaksanaan sistem 

tanam paksa masa Kolonial Belanda mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa SMP N 02 Susukan tahun ajaran 2008/2009 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah  

1. untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang diajar dengan model Group 

Investigation  
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2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang tidak menggunakan model 

Group Investigation 

3.  Untuk mengetahui perbedaan antara siswa yang diajar dengan model 

Group investigation dengan yang tidak menggunakan model tersebut pada 

pembelajaran sejarah sub pokok bahasan kebijakan pelaksanaan sistem 

tanam paksa masa Kolonial Belanda mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa SMP N 02 Susukan tahun ajaran 2008/2009  . 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang terlibat dan tidak memiliki kepentingan dengan 

masalah yang diteliti, khususnya : 

1. Bagi Guru 

a. Memperoleh pengalaman untuk meningkatkan ketrampilan memilih 

strategi pembelajaran yang bervariasi. 

b. Dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran dikelas. 

c. Guru termotivasi untuk melakukan analisis sederhana yang 

bermanfaat bagi perbaikan dalam proses pembelajaran serta 

meningkatkan kemampuan diri sendiri. 

2. Bagi Siswa 

a. Strategi siswa lebih termotivasi untuk belajar sejarah. 

b. Siswa lebih kreatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

dengan penerapan berbagai strategi yang dimiliki. 
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c. Siswa memperoleh pengalaman langsung mengenai adanya 

kebebasan dalam belajar sesuai perkembangan berfikirnya. 

3. Bagi Sekolah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan yang 

baik pada sekolah dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar 

khususnya pada mata pelajaran sejarah 

b. Dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha meningkatkan 

prestasi belajar sejarah. 

c. Dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana 

penggunaan model pembelajaran yang baik dan menyenangkan 

 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan agar terjadi kesatuan pandangan dan 

kesamaan penafsiran pada judul skripsi. Istilah yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kegiatan belajar siswa yang 

menggambarkan keterampilan atau penguasan siswa terhadap bahan ajar. 

Hasil belajar biasanya dinyatakan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru (Dimyati dan Mudjiono, 1994 : 243). Hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh 
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karena itu, apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, 

maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan 

konsep. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 

pembelajar setelah melaksanakan aktifitas belajar dirumuskan dalam 

tujuan pembelajaran.  

Hasil belajar diartikan sebagai penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang lazim ditunjukan dengan nilai yang diberikan oleh 

guru. Dengan kata lain hasil belajar melibatkan aspek kepribadian 

manusia, pemikiran, perasaan, dan bahasa tubuh, disamping pengetahuan, 

sikap dan keyakinan sebelumnya serta persepsi masa datang. 

Hasil belajar dapat diklafikasikan menjadi tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor (Bloom dalam Sudjana, 1999: 

22-23). Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan 

sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotor berkenaan 

dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. Jadi hasil 

belajar yang diamati dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif 

saja. 

b. Group Investigation (Kelompok Investigasi) 

Group Investigation merupakan penelitian yang paling luas dan sukses 

dari metode-metode spesialisasi tugas. Group investigation merupakan 
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bentuk pembelajaran kooperatif yang berasal dari jamannya John Dewey 

(1970), tetapi telah diperbaharui dan diteliti pada beberapa tahun terakhir 

c. Mata Pelajaran Sejarah 

Mata pelajaran sejarah adalah, mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan atau peristiwa-peristiwa penting dimasa lampau dan memiliki 

pengaruh besar dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan sendi-sendi 

kehidupan lainnya dalam masyarakat. 

Salah satu fungsi utama mata pelajaran sejarah adalah mengabdikan 

pengalaman-pengalaman masyarakat diwaktu lampau, yang sewaktu-

waktu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat itu dalam 

memecahkan problema-problema yang dihadapinya. ( Widja. 1989: 8) 

d. Kebijakan Ekonomi masa Kolonial Belanda di Indonesia 

Merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kolonial belanda selama penguasai Indonesia. Kebijakan tersebut tidak 

hanya meliputi kebijakan ekonomi saja melainkan kebijakan politik juga 

diterapkan di indonesia oleh Belanda. Pada materi ini nantinya akan 

dijelaskan tentang pelaksanaan tanam paksa serta bentuk dan praktek 

pelaksanaan pemerintahan kolonial Belanda di Indoneia pada abad ke-19. 

F.  Sistematika Skripsi. 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti atau isi 

dan bagian akhir. Adapun sistematika dari skripsi tersebut yaitu 

1. Bagian Awal 
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Bagian awal skripsi berisikan halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, sari atau abstrak, daftar isi, daftar lampiran, 

daftar gambar dan daftar tabel. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi atau inti skripsi terdiri dari lima bab yaitu 

Bab I.   Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian, yang 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika 

skripsi. 

Bab II. Landasan teori yang akan dikembangkan adalah pengertian belajar, 

unsur-unsur belajar, prinsip-prinsip belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar, hasil belajar dan pembelajaran sejarah. 

Pengertian model pembelajaran Group Investigation, unsur-unsur 

dasar pembelajaran Group Investigation, konsep dasar 

pembelajaran dengan menggunakan model Gruop Investigation, 

karakteristik pembelajaran kooperatif (cooperative learning), 

langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan 

metode Group investigation. Pengertian tentang tanam paksa dan 

pelaksanaan sistem tanam paksa pada masa kolonial Belanda di 

indonesia. 

Bab III. Metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, subjek dan 

setting penelitian, faktor yang diteliti, prosedur dalam penelitian, 



 16

 

sumber dan jenis data, metode pengumpul data, teknik analisis 

data dan indikator keberhasilan. 

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang uraian  penyajian 

hasil yang diperoleh dari penelitian kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan 

Bab V.  Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran 

yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan gambar 

foto penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar merupakan hal penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap 

keyakinan, tujuan dan kepribadian manusia. Belajar memiliki pengertian 

beraneka ragam yang dijabarkan  oleh beberapa ahli. Para ahli 

mendefinisikan pengertian belajar menurut sudut pandang mereka masing-

masing. Winkel (1991: 36) mendefinisikan pengertian belajar adalah suatu 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan-

pemahaman, ketrampilan dan nilai-sikap. 

Adapun pengertian belajar menurut beberapa pakar psikolog dalam 

Anni Chatarina (2004: 2) yaitu sebagai berikut (1) Gagne dan Berliner 

mengatakan, belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakuunya karena hasil dari pengalaman, (2) Morgan et.al mengatakan, 

belajar adalah suatu perubahan permanen yang terjadi karena hasil dari 

praktik atau pengalaman, (3) Slavin menjelaskan belajar merupakan 

perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman, (4) Gagne 

menjelaskan bahwa belajar, merupakan perubahan disposisi atau 
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kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan 

perubahan perilaku tersebut bukan berasal dari proses pertumbuhan. 

. Belajar pada hakekatnya adalah kegiatan yang dilakukan secara 

sadar oleh seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada 

dirinya sendiri, baik dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan baru 

maupun dalam bentuk sikap dan nilai yang positif (Mappa dan Basleman, 

1994:1). 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai pada suatu saat (Depdigbud 

1987 : 164). Prestasi belajar adalah keberhasilan belajar yang telah dicapai 

oleh siswa dalam emngikuti program pengajaran pada waktu tertentuyang 

diwujudkan dalam bentuk nilai. Adapun macam-macam prestasi belajar 

diantaranya prestasi baik, prestasi cukup, dan prestasi kurang. Faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain faktor individu, 

lingkungan belajar, dan faktor materi pembelajaran. Dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa perlu ditumbuh kembangkan motivasi 

belajar. Dengan motivasi belajar yang tinggi prestasi belajar akan mudah 

diraih dan sebaliknya motivasi yang rendah akan menjadi penghambat 

upaya peningkatan prestasi 

 

2. Unsur-Unsur Belajar 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat pelbagai 

unsur yang saling kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan 
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perilaku. Perubahan perilaku tersebut merupakan perubahan kearah positif 

yang harus dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman untuk meningkatkan hasil belajarnya. Ada 

beberapa unsur belajar yang harus dimiliki peserta didik agar dapat belajar 

maksimal. Gagne dalam Catharina (2004: 3) meneyebutkan unsur-unsur 

belajar tersebut adalah 

a. Pembelajar, yang dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar 

dan peserta latihan. Pembelajar mempunyai organ penginderaan yang 

digunakan untuk menangkap rangsangan, rangsangan yang diterima 

diorganisir dalam bentuk kegiatan syaraf, kemudian dihasilkan dalam 

sebuah tindakan. 

b. Rangsangan (stimulus), peristiwa yang merangsang penginderaan 

disebut stimulus. Dalam kehidupan seseorang terdapat banyak stimulus 

yang berada dilingkungannya. 

c. Memori, memori pembelajar berisi berbagi kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas 

belajar sebelumnya. 

d. Respon, merupakan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. 

Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada 

di dalam dirinya, kemudian memberi respon terhadap stimulus 

tersebut. 

Di dalam kegiatan proses belajar mengajar harus mencakup beberapa 

taksonomi atau ranah belajar. Ada tiga taksonomi atau biasa  yang disebut 



 20

 

dengan ranah belajar yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik. Penilaian ranah kognitif (cognitif domain) dikembangkan 

oleh Bloom (Catharina, 2004: 6), ranah kognitif berkaitan dengan hasil 

pengetahuan, kemampuan dan kemahiran yang meliputi: (1) pengetahuan, 

(2) pemahaman, (3) penerapan, (4) analisis, (5) sintesis dan (6) penilaian. 

Penilaian ranah afektif (affective domain) dikembangkan oleh 

Krathwohl dkk (Catharina, 2004: 7). Tujuan pembelajaran ini 

berhubungan dengan perasaan, sikap dan nilai. Ranah afektif ini meliputi 

(1) penerimaan, (2) penanggapan, (3) penilaian, (4) pengorganisasian, dan 

(5) pembentukan pola hidup. 

Ranah psikomotorik (psychomotorik domain) dikembangkan oleh 

Elizabeth Simpson (Catharina, 2004: 9). Ranah psikomotorik ini meliputi 

(1) persepsi, (2) kesiapan, (3) gerakan terbimbing, (4) gerakan terbiasa, (5) 

gerakan kompleks, (6) penyesuaian dan (7) kreativitas. Di dalam kegiatan 

pembelajaran ketiga ranah tersebut harus dimiliki oleh peserta didik, 

sehingga hasil belajar dapat tercapai secara maksimal. 

 

3. Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip belajar adalah hal yang sangat penting yang harus ada 

dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Kalau hal tersebut diabaikan 

dapat dipastikan pencapaian hasil belajar kurang optimal. Menurut Max 

Darsono (2000: 27-29) menyebutkan bahwa, yang menjadi prinsip-prinsip 

belajar adalah: 
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a. Kesiapan belajar 

Faktor kesiapan, baik fisik maupun psikologis merupakan kegiatan 

awal dari suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru dengan 

peserta didiknya. Kondisi fisik dan psikologis yang tidak kondusif baik 

yang dialami oleh guru maupun peserta didik, akan mempengaruhi 

proses kegiatan belajar mengajar. 

b. Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu objek. 

Belajar sebagai suatu yang kompleks, sangat membutuhkan perhatian 

dari peserta didik yang belajar. Perhatian pada peserta didik tidak 

muncul dengan sendirinya, akan tetapi melalui guru perhatian peserta 

didik dapat muncul. Oleh karena itu, guru harus dapat memunculkan 

perhatian bagi peserta didik. 

c. Motivasi 

Guru sebagai orang yang mentransferkan ilmunya baik aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik harus dapat memberikan motivasi atau 

dorongan kepada peserta didiknya untuk belajar. Motivasi yang 

diberikan oleh guru akan membuat peserta didik lebih giat dalam 

belajar dan tujuan belajarpun dapat tercapai. 

d. Keaktifan Peserta didik 

Peserta didik harus aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan 

bantuan guru peserta didik harus mampu mencari, menemukan dan 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. 
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e. Mengalami sendiri 

Prinsip pengalaman ini sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya 

dengan prinsip keaktifan. Peserta didik yang belajar dengan melakukan 

sendiri tentunya dengan bimbingan guru, akan memperoleh hasil yang 

cepat dan pemahaman yang lebih mendalam. 

f. Perbedaan individual 

Peserta didik yang ada dalam satu kelas tidak boleh disamakan antara 

yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing peserta didik 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik psikis maupun fisik. 

Dengan adanya perbedaan ini tentu kemampuan, minat belajar dan 

bakat mereka tidak sama. Oleh karena itu guru harus bisa menerapkan 

suatu model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 Selain hal tersebut juga ada beberapa prinsip belajar yang harus 

diperhatikan oleh guru dan peserta didik dalam kegiatan proses belajar 

mengajar agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Prinsip-prinsip 

belajar  yang harus diperhatikan oleh pembelajar atau peserta didik dan 

guru tersebut yaitu 

1) Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi dan melampaui. 

2) Proses tersebut melalui bermacam-macam ragam pengalaman. 

3) Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan 

murid. 
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4) Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid 

sendiri yang mendorong motivasi yang kontinu. 

5) Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hederitas dan  

lingkungan. 

6) Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi oleh 

perbedaan-perbedaan individual. 

7) Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-

pengalaman dan hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan 

murid. 

8) Proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan 

kemajuan. 

9) Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. 

10) Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain 

11)  Proses belajar berlangsung secara efektif dibawah bimbingan yang 

merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. 

12)  Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas dan keterampilan. 

13) Hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan pada 

kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. 

14) Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-

penglaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang 

baik. 
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15) Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian 

dengan kecepatan yang berbeda-beda. 

16) Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat komplek dan  

berubah-ubah (Burton dalam Hamalik, 2001: 31). 

Dalyono dalam Uswanti (2007: 14-16) juga mengatakan bahwa 

untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal, peserta didik atau 

pembelajar harus memiliki prinsip-pinsip dalam belajar. Karena tanpa 

adanya prinsip belajar yang matang maka hasil yang diperolehpun tidak 

akan maksimal. Adapun prinsip-prinsip belajar tersebut yaitu  

a. Kematangan jasmani dan rohani 

Kematangan jasmani dan rohani merupakan salah satu prinsip belajar 

yang terpenting. Kematangan jasmani yaitu telah sampai pada batas 

minimal umur untuk belajar. Sedangkan kematangan rohani artinya 

telah memiliki kesiapan mental untuk belajar. 

b. Memiliki kesiapan 

Memiliki kemampuan yang cukup baik fisik, mental maupun 

perlengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti memiliki kesehatan tubuh 

yang memadai sehingga seorang individu dapat belajar dengan baik, 

sedangkan kesiapan mental yaitu memiliki motivasi dan minat yang 

tinggi untuk belajar. 

c. Memahami tujuan 
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Setiap individu yang akan belajar harus mempunyai tujuan yang jelas, 

tanpa tujuan yang jelas akan menjadikan hasil belajar yang tidak 

maksimal. 

d. Memiliki kesungguhan 

Dalam belajar, setiap individu harus mempunyai kesungguhan, agar 

hasil dari belajarnya memuaskan. Tanpa kesungguhan dalam belajar, 

akan membuang waktu dan hasil belajarpun tidak maksimal. 

e. Ulangan dan latihan 

Setiap individu yang melakukan proses belajar harus mengulangi apa 

yang telah diperolehnya, sehingga akan cepat tersimpan dimemori dan 

tidak cepat lupa. 

4. Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Belajar 

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern 

adalah faktor yang mempengaruhi belajar yang berasal dari dalam 

individu, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi 

belajar dari luar individu (Slameto, 2003: 54). 

Faktor-faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi belajar dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Faktor intern 

Faktor intern merupakan faktor yang mempengaruhi belajar dari dalam 

individu. Faktor-faktor tersebut meliputi: 

a. Kesehatan 
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Kesehatan seorang individu sangat mempengaruhi terhadap belajar. 

Proses belajar seorang individu akan terganggu jika kesehatannya 

tidak baik, maka kesehatan sangat penting untuk mendukung 

kegiatan belajar. 

b. Inteligensi 

Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi 

yang baru, menggunakan konsep yang abstrak secara efektif, dan 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Inteligensi 

berpengaruh besar terhadap kemajuan belajar seorang individu. 

c. Perhatian 

Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, maka seorang individu 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. 

Seorang individu akan cepat bosan jika bahan yang dipelajarinya 

tidak menarik perhatian dari individu tersebut. 

d. Bakat 

Bakat merupakan kemampuan individu yang diperoleh sejak lahir. 

Keadaan bakat seorang individu sangat mempengaruhi belajar. 

Seorang individu yang mempunyai bakat yang baik akan mudah 

dan cepat untuk belajar. 

e. Motif dan kematangan 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. 

Motif merupakan daya pendorong seorang individu melakukan 
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sesuatu, dalam hal ini sesuatu tersebut adalah belajar. Seorang 

individu yang mempunyai dorongan belajar yang tinggi akan 

memperoleh hasil belajar yang maksimal. Keberhasilan belajar 

juga ditentukan oleh kematangan atau kesiapan dari seorang 

individu. 

2.   Faktor ekstern 

Faktor ekstern merupakan faktor yang mempengaruhi belajar dari luar 

individu (lingkungan, masyarakat) faktor ekstern tersebut meliputi: 

a. Faktor keluarga 

Seorang individu yang belajar akan menerima pengaruhnya dari 

keluarga. Pengaruh dari keluarga tersebut dapat berupa cara orang 

tua mendidik, hubungan antar anggota keluarga dan keadaan 

ekonomi keluarga serta tingkat pendidikan orang tua. 

b.   Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar meliputi metode 

mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan peserta didik, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran dan 

keadaan gedung sekolah. 

c.   Faktor masyarakat 

Keadaan masyarakat tempat tinggal seseorang sangat 

mempengaruhi perkembangan dari orang tersebut. Jika keadaan 

masyarakat tempat tinggal banyak yang berpendidikan, kondusif 

dan aman akan mendorong seorang individu belajar lebih giat lagi. 
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Sebaliknya jika kondisi masyarakat tempat tinggal tidak 

mendukuung dari pendidikan, seperti kesadaran orang tua rendah 

terhadap pendidikan anaknya, maka tidak akan mendorong 

individu belajar lebih giat lagi. 

 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar. Dilihat dari sudut pandang guru, tindak 

belajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dan dari sudut 

pandang peserta didik hasil belajar merupakan puncak proses belajar, yang 

biasanya hasil belajar diukur baik melaui tes maupun nontes yang 

diberikan oleh guru. (Dimyati dan Mudjiono, 1994: 4). 

Seorang dikatakan belajar, bila dapat diasumsikan dalam diri seorang 

itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan 

tingkah laku (Tri Anni Catharina, 2004:2). Sependapat dengan itu Tri Anni 

Catharina (2004:2) juga mengemukakan beberapa dari sedemikian banyak 

ahli yang mendefinisikan belajar sebagai perubahan diantaranya sebagai 

berikut: 

Gagne dan Berliner, Menyatakan behwa belajar merupakan proses 

dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. Morgan et.al, Menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan relatif permannen yang terjadi karena hasil dari praktik atau 

pengalaman. Slavin, Menyatakan bahwa belajar merupakan individu yang 
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disebakan oleh pengalaman. Gagne, Menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu dan perubahan perilaku itu 

tidak berasal dari proses pertumbuhan.  

Berdasarkan uraian pengertian belajar di atas, maka bukti seorang 

telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tau menjadi tau, dan tidak mengerti menjadi mengerti. 

Hasil belajar dapat juga dikatakan sebagai gambaran kemampuan seorang 

dalam mempelajari sesuatu. Hal ini sesuai dengan pendapat Tri Anni 

Catharina (2004:4) yang mengatakan bahwa: “hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktifitas 

belajar”. Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif (intelektual), afektif 

(sikap), dan kemampuan psikomotorik (tindakan). 

Didalam belajar (Tri Anni Catharina, 2004:4) terdapat tiga masalah 

pokok, yaitu: 

a. Masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya belajar. 

b. Masalah mengenai bagaimana belajar itu berlangsung dan prinsip mana 

yang dilaksanakan. 

c. Masalah mengenai hasil belajar.  

Dua masalah pokok yang pertama tersebut berkenaan dengan 

proses belajar yang sangat berpengaruh kepada masalah pokok ketiga. 

Dengan demikian bagaimana peristiwa terjadinya proses belajar akan 

menentukan hasil belajar seseorang. 
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Kemampuan siswa dalam mempelajari suatu pelajaran tercermin 

dalam hasil belajarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar menurut Slameto (1989:27) adalah: 

a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia, yang dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1) Faktor biologis, yaitu usia, kematangan, kesehatan dan sebagainya. 

2) Faktor psikologis, yaitu kelelahan, suasana hati, motivasi, minat dan 

kebiasaan belajar dan sebagainya. 

b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia, yang dapat 

diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Faktor manusia, yaitu keluarga, teman sekolah, masyarakat, dan 

sebagainya. 

2) Faktor non manusia atau lingkungan, yaitu udara, suara, bau-bauan, 

dan sebagainya. 

Pembelajaran dan pemahaman konsep sejarah diharapkan dapat 

membentuk sikap yang kritis, kretif, jujur, dan komunikatif pada siswa. 

Sejarah juga berfungsi mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan 

gagasan dengan bahasa melalui model sejarah yang dapat berupa kalimat dan 

analisis. 

Hasil belajar dapat dicapai siswa melalui proses belajar mengajar 

yang optimal menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

intrinsik pada diri siswa. 
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b) Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya. 

c) Hasil yang dicapai bermakna bagi siswa. 

d) Hasil belajar yang diperoleh siswa komprehesif (menyeluruh) yang 

mencakup ranah kognitif, pengetahuan, afektif, psikomotor, serta 

ketrampilan atau perilaku. 

e) Kemampuan siswa mengontrol atau menilai dan mengandalkan diri 

dalam menilai hasil yang dicapai maupun proses dan usaha belajarnya. 

Hasil belajar dalam hal ini adalah hasil yang diperoleh oleh peserta 

didik dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran 

Group Investigation. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik tersebut 

dapat berupa aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan aspek 

psikomotorik (keterampilan bekerja sama). 

 

6. Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehigga tingkah laku peserta didik berubah kearah yang 

lebih baik (Max Darsono, 2000: 24). Namun demikian menurut para pakar 

pendidikan praktek mengajar di sekolah-sekolah lebih banyak berpusat 

pada guru (teacher centered). Artinya, jika guru mengajar lebih cenderung 

mempersiapkan dirinya untuk dapat menyampaikan materinya secara 

tuntas dan tidak memperhatikan metode atau model pembelajaran serta 

keberhasilan belajar peserta didiknya. Berdasarkan pengertian 

pembelajaran diatas, maka guru diharapkan selalu ingat bahwa tugas yang 
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sesungguhnya adalah membelajarkan peserta didik, agar memperoleh hasil 

yang maksimal dalam belajar. 

Sejarah adalah cerita perubahan-perubahan, peristiwa-peristiwa atau 

kejadian masa lampau yang telah diberi tafsir atau alasan dan dikaitkan 

sehingga membentuk suatu pegertian yang lengkap (Rustam E  

Tamburaka, 1999: 2). Pelajaran sejarah penting artinya bagi kehidupan 

manusia terutama peserta didik yaitu sebagai tambahan pengalaman, upaya 

untuk menjaga peninggalan masa lampau dan agar manusia dapat 

bertindak lebih bijaksana (Soewarso, 2000: 27).  

Mata pelajaran sejarah mengandung beberapa aspek pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Ketiga aspek tersebut perlu dipelajari dalam 

proses belajar mengajar disekolah. Hal ini akan bermanfaat bagi peserta 

didik dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

masyarakatnya dimasa yang akan datang. Tujuan mempelajari sejarah bagi 

peserta didik adalah agar peserta didik mempunyai kemampuan berpikir 

historis dan pemahaman sejarah. Melalui pengajaran sejarah peserta didik 

mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan 

mengetahui pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta 

keseragaman sosial, budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan 

jatidiri bangsa Indonesia. 

Di tingkat sekolah menengah, tujuan pengajaran sejarah yaitu agar 

peserta didik berpikir kritis analitis dalam memanfaatkan pengetahuan 
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tentang masa lampau untuk memahami bahwa sejarah adalah merupakan 

bagian dari kehidupan sehari-hari dan mengembangkan kemampuan 

intelektual dan keterampilan untuk memahami proses perubahan dalam 

masyarakat. 

Dalam pembelajaran sejarah selain mampu meningkatkan aspek 

kognitif peserta didik juga membentuk peserta didik yang demokratis, 

bijaksana dan dipersiapkan menjadi warga negara yang baik. Untuk itu 

peran guru dalam pembelajaran sejarah yaitu meningkatkan motivasi 

peserta didik agar peserta didik tertarik dan aktif dalam pembelajaran 

sejarah sangat penting. Guru harus menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi agar peserta didik tertarik terhadap mata pelajaran sejarah, 

karena dalam pembelajaran sejarah yang cenderung materinya bersifat 

hafalan dan guru kurang bervariasi dalam menyampaikan materinya akan 

membuat peserta didik merasa bosan. 

Seorang pengajar sejarah yang hanya menerapkan satu metode atau 

satu model pembelajaran saja dalam menyampaikan materinya, maka 

pelajaran sejarah tidak akan menarik dan mebosankan. Pada akhirnya 

pelajaran sejarah akan dijauhi dan ditakuti oleh peserta didik, bukan 

karena sukarnya mempelajari sejarah tetapi karena membosankan dan 

tidak menarik (Kasmadi, 2001: 11). 

Untuk itulah peran guru dalam pembelajaran sejarah sangat penting 

terutama dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, 

sehingga peserta didik dapat tertarik dengan mata pelajaran sejarah dan 
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hasil belajar peserta didik dapat dicapai secara maksimal. Selain hal 

tersebut, dengan mempelajari sejarah akan memperkaya pengetahuan masa 

lampau untuk dijadikan pengalaman masa sekarang 

 

B. Model Pembelajaran Group Investigation 

Group Investigation atau investigasi kelompok adalah suatu model 

pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya diisi dengan kesepakatan-

kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik dalam hal pembagian 

kelompok, pembagian tugas atau sub topik yang akan dipelajari, jadwal 

presentase dan lain-lain (Setiawan, 2006 : 7-12). Model Group Investigation 

mengambil model yang berlaku dalam masyarakat terutama mengenai cara 

anggota masyarakat melakukan proses mekanisme sosial dan serangkaian 

kesepakatan sosial. 

Santyasa mengungkapkan pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation  didasari oleh gagasan John dewey tentang pendidikan, bahwa 

kelas merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium 

untuk belajar tentang kehidupan di dunia nyata yang bertujuan mengkaji 

masalah-masalah sosial dan antar pribadi. Menurut Winataputra (1992:39) 

model GI atau investigasi kelompok telah digunakan dalam berbagai situasi 

dan dalam berbagai bidang studi dan berbagai tingkat usia. Pada dasarnya 

model ini dirancang untuk membimbing para siswa mendefinisikan 

masalah, mengeksplorasi berbagai cakrawala mengenai masalah itu, 



 35

 

mengumpulkan data yang relevan, mengembangkan dan mengetes 

hipotesis. 

Menurut Depdiknas (2005:1 ) pada pembelajaran ini guru 

seyogyanya mengarahkan, membantu para siswa menemukan informasi, 

dan berperan sebagai salah satu sumber belajar, yang mampu menciptakan 

lingkungan sosial yang dicirikan oleh lingkungan demokrasi dan proses 

ilmiah. Menurut Winataputra (1992:63) sifat demokrasi dalam kooperatif 

tipe GI ditandai oleh keputusan-keputusan yang dikembangkan atau 

setidaknya diperkuat oleh pengalaman kelompok dalam konteks masalah 

yang menjadi titik sentral kegiatan belajar. Guru dan murid memiliki status 

yang sama dihadapan masalah yang dipecahkan dengan peranan yang 

berbeda. Jadi tanggung jawab utama guru adalah memotivasi siswa untuk 

bekerja secara kooperatif dan memikirkan masalah sosial yang berlangsung 

dalam pembelajaran serta membantu siswa mempersiapkan sarana 

pendukung. Sarana pendukung yang dipergunakan untuk melaksanakan 

model ini adalah segala sesuatu yang menyentuh kebutuhan para pelajar 

untuk dapat menggali berbagai informasi yang sesuai dan diperlukan untuk 

melakukan proses pemecahan masalah kelompok. 

Ibrahim, dkk. (2000:23) menyatakan dalam kooperatif tipe GI guru 

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa 

heterogen dengan mempertimbangkan keakraban dan minat yang sama 

dalam topik tertentu. Siswa memilih sendiri topik yang akan dipelajari, dan 



 36

 

kelompok merumuskan penyelidikan dan menyepakati pembagian kerja 

untuk menangani konsep-konsep penyelidikan yang telah dirumuskan. 

Dalam diskusi kelas ini diutamakan keterlibatan pertukaran pemikiran para 

siswa. 

Di dalam model investigasi kelompok terdapat tiga konsep utama, 

yaitu penelitian, pengetahuan, dan dinamika belajar kelompok. Yang 

dimaksud dengan penelitian adalah proses dimana siswa dirangsang dengan 

cara mengadapkannya pada suatu masalah, pengetahuan adalah pengalaman 

yang tidak dibawa sejak lahir tetapi diperoleh individu melalui dan dari 

pengalamannya baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dinamika 

belajar kelompok menunjukan suasana yang menggambarkan sekelompok 

siswa saling berinteraksi mengenai sesuatu yang sengaja dilihat atau dikaji 

bersama. 

Menurut Joyce dan Weil (1986) dalam Soekamto dan Winataputra 

(1995), model kelompok investigasi meliputi enam tahapan kegiatan seperti 

berikut : 

Tahap pertama : siswa berhadapan dengan situasi yang problematis 

Tahap kedua : siswa melakukan eksplorasi sebagai respon terhadap 

situasi yang problematis itu. 

Tahap ketiga : siswa merumuskan tugas-tugas belajar atau “learning 

tasks” dan mengorganisasikannya untuk membangun 

suatu proses penelitian. 
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Tahap keempat : siswa melakukan kegiatan belajar individual dan 

kelompok  

Tahap kelima : siswa menganalisis kemajuan dan proses yang dilakukan 

dalam proses penelitian kelompok itu. 

Tahap keenam : melakukan proses pengulangan kegiatan atau “recycle 

activities”. 

Sistem sosial yang berlaku dan berlangsung dalam model kelompok 

investigasi berifat demokratis yang ditandai oleh keputusan yang 

dikembangkan atau diperkuat untuk pengalaman kelompok dalam konteks 

masalah yang menjadi titik sentral kegiatan belajar mengajar. Kegiatan 

kelompok yang terjadi sedapat mungkin bertolak dari pengarahan minimal 

dari guru. Guru dan murid memiliki status yang sama dihadapan masalah 

yang akan dipecahkan akan tetapi dengan peranan yang berbeda. Prinsip 

pengelolaan dikelas yang menerapkan model kelompok investigasi, guru 

lebih berperan sebagai konselor, konsultan dan pemberi kritik yang 

bermanfaat. 

Untuk lebih jelasnya mengenai model pembelajaran group 

investigation dibawah ini akan dijelaskan mengenai dasar 

pemikiran,bagaimana cara menguasai kemampuan didalam kelompok, 

perencanaan kooperatif, dan langkah-langkah dari Group investigation. 
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a. Dasar Pemikiran 

Group investigation memiliki akar filosofis, etis, psikologi 

penulisan sejak awal tahun abad ini. Pandangan Dewey terhadap 

kooperasi didalam kelas sebagai prasyarat untuk bisa menghadapi 

berbagai masalah kehidupan yang kompleks dalam masyarakat 

demokrasi. Kelas adalah tempat kreatifitas kooperatif dimana guru dan 

murid membangun proses pembelajaran yang didasarkan pada 

perencanaan mutual dan berbagai pengalaman, kapasitas, dan kebutuhan 

mereka masing-masing. Pihak yang belajar adalah partisipan aktif dalam 

segala aspek kehidupan sekolah, membuat keputusan yang menentukan 

tujuan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kelompok dijadikan sebagai 

sarana sosial dalam proses ini. Rencana kelompok adalah satu metode 

untuk mendorong keterlibatan para siswa.  

Sebuah metode investigasi-kooperatif dari pembelajaran dikelas 

diperoleh dari premis bahwa baik domain sosial maupun intelektual 

proses pembelajaran sekolah melibatkan nilai-nilai yang didukungnya. 

Group Investigation tidak akan dapat diimplementasikan dalam 

lingkungan pendidikan yang tidak mendukung dialog interpersonal atau 

yang tidak memperhatikan dimensi rasa sosial dari pembelajaran 

didalam kelas. Komunikasi dan interaksi kooperatif diantara sesama 

teman sekelas akan mencapai hasil terbaik apabila dilakukan dalam 

kelompok kecil, dimana pertukaran diantara teman sekelas dan sikap-

sikap kooperatif bisa terus bertahan. Aspek rasa sosial dari kelompok, 
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pertukaran intelektualnya, dan maksud dari subyek yang berkaitan 

dengannya dapat bertindak sebagai sumber-sumber penting maksud 

tersebut bagi usaha para siswa untuk belajar. 

 

b.  Menguasai Kemampuan Kelompok 

Kesuksesan implementasi dari Group Investigation sebelumnya 

menuntut pelatihan dalam kemampuan komunikasi dan sosial. Fase ini 

sering disebut sebagai meletakan landasan kerja atau pembentukan tim. 

Guru dan siswa melaksanakan sebuah kegiatan akademik dan 

nonakademik yang dapat membangun norma-norma kooperatif yang 

sesuai didalam kelas.  

Group Investigation sesuai untuk proyek-proyek studi yang 

terintegrasi yang berhubungan dengan hal-hal semacam penguasaan, 

analisis , dan mensintesiskan informasi sehubungan dengan upaya 

menyelesaikan masalah yang bersifat multi-aspek. Tugas akademik 

haruslah menyediakan kesempatan bagi anggota kelompok untuk 

memberikan berbagai macam konstribusi , dan tidak boleh dirancang 

hanya sekadar untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat faktual ( siapa, apa, kapan, dan sebagainya). Misalnya, Group 

Investigation akan sangat ideal untuk mengajari tentang pelajaran 

sejarah dan budaya dari sebuah negara atau tentang pelajaran biologi 

hutan hujan, tetapi tidak sesuai digunakan untuk mengajari pelajaran 

kemampuan pemetaan atau unsur-unsur tabel periodik. Secara umum, 



 40

 

guru merancang sebuah topik yang cakupannya luas, dimana para siswa 

selanjutnya membagi topik tersebut kedalam subtopik. Subtopik ini 

merupakan sebuah hasil perkembangan dari ketertarikan dan latar 

belakang siswa, yang sama halnya dengan pertukaran gagasan diantara 

para siswa. 

Sebagai bagian dari investigasi, para siswa mencari informasi 

dari berbagai sumber baik didalam maupun diluar kelas. Sumber-

sumber seperti ( Bermacam buku, institusi, orang) menawarkan 

sederetan gagasan, opini, data, solusi, ataupun posisi yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang dipelajari. Para siswa selanjutnya 

mengevaluasi dan mensintesiskan informasi yang disumbangkan oleh 

tiap anggota kelompok supaya dapat menghasilkan buah karya 

kelompok. 

 

c. Perencanaan Kooperatif 

Perencanaan kooperatif siswa atas apa yang dituntut mereka  

sangat penting bagi Group Investigation. Anggota kelompok mengambil 

bagian dalam merencanakan berbagai dimensi dan tuntutan dari proyek 

mereka. Bersama mereka menentukan apa yang mereka ingin 

investigasikan sehubungan dengan upaya mereka untuk “menyelesaikan 

masalah yang mereka hadapi; sumber apa yang mereka butuhkan; siapa 

akan melakukan apa; dan bagaimana mereka akan menampilkan proyek 

mereka yang sudah selesai kehadapan kelas. Biasanya ada pembagian 
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tugas dalam kelompok yang mendorong tumbuhnya interdependensi 

yang bersifat positif diantara anggota kelompok.  

Kemampuan perencanaan kooperatif harus diperkenalkan secara 

bertahap kedalam kelas dan dilatih dalam berbagai situasi sebelum kelas 

tersebut melaksanakan proyek investigasi berskala penuh. Guru dapat 

memimpin diskusi dengan seluruh kelas atau kelompok-kelompok kecil, 

untuk memunculkan gagasan-gagasan untu menerapkan tiap aspek 

kegiatan kelas. Para siswa dapat membantu rencana kegiatan-kegiatan 

jangka pendek yang hanya dilakukan untuk satu periode, atau bisa juga 

untuk kegiatan jangka panjang.  

 

d. Langkah-langkah  

1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen 

2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok 

3. Guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi tugas sehingga satu 

kelompok mendapat tugas satu materil tugas yang berbeda dengan 

kelompok lain 

4. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara 

kooperatif berisi penemuan 

5. Setelah selesai diskusi ketua kelompok menyampaikan hasil 

pembahasan kelompok  

6. Guru memberikan penjelasan dan sekaligus memberikan kesimpulan 

7. Evaluasi 
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8. Kesimpulan. 

Slavin (dalam Asthika, 2005:24) mengemukakan tahapan-

tahapan dalam menerapkan pembelajaran kooperatif GI adalah sebagai 

berikut: 

1) Tahap Pengelompokan (Grouping) 

Yaitu tahap mengidentifikasi topik yang akan diinvestigasi 

serta mebentuk kelompok investigasi, dengan anggota tiap 

kelompok 4 sampai 5 orang. Pada tahap ini: 1) siswa mengamati 

sumber, memilih topik, dan menentukan kategori-kategori topik 

permasalahan, 2) siswa bergabung pada kelompok-kelompok belajar 

berdasarkan topik yang mereka pilih atau menarik untuk diselidiki, 

3) guru membatasi jumlah anggota masing-masing kelompok antara 

4 sampai 5 orang berdasarkan keterampilan dan keheterogenan. 

 2) Tahap Perencanaan (Planning) 

Tahap Planning atau tahap perencanaan tugas-tugas 

pembelajaran. Pada tahap ini siswa bersama-sama merencanakan 

tentang: (1) Apa yang mereka pelajari? (2) Bagaimana mereka 

belajar? (3) Siapa dan melakukan apa? (4) Untuk tujuan apa mereka 

menyelidiki topik tersebut? 

Misalnya  pada topik Bahasan, Bila y = c maka y’= 0    

dimana c konstanta, pada tahap ini: 1) siswa belajar tentang turunan 



 43

 

fungsi yang nilainya konstan, 2) siswa belajar dengan menggali 

informasi, bekerjasama dan berdiskusi, 3) siswa membagi tugas 

untuk memecahkan masalah topik tersebut, mengumpulkan 

informasi, menyimpulkan hasil investigasi dan mempresentasikan di 

kelas, dan (4) siswa belajar untuk mengetahui sifat turunan fungsi 

aljabar yang bernilai konstan 

3) Tahap Penyelidikan (Investigation) 

Tahap Investigation, yaitu tahap pelaksanaan proyek 

investigasi siswa. Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 1) siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data dan 

membuat simpulkan terkait dengan permasalahan-permasalahan 

yang diselidiki, 2) masing-masing anggota kelompok memberikan 

masukan pada setiap kegiatan kelompok, 3) siswa saling bertukar, 

berdiskusi, mengklarifikasi dan mempersatukan ide dan pendapat. 

Misalnya: 1) siswa menemukan cara-cara pembuktian sifat turunan 

fungsi aljabar yang bernilai konstan, 2) siswa mecoba cara-cara 

yang ditemukan dari hasil pengumuplan informasi terkait dengan 

topik bahasan yang diselidiki, dan 3) siswa berdiskusi, 

mengklarifikasi tiap cara atau langkah dalam pemecahan masalah 

tentang topik bahasan yang diselidiki. 
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4) Tahap Pengorganisasian (Organizing) 

Yaitu tahap persiapan laporan akhir. Pada tahap ini kegiatan 

siswa sebagai berikut: 1) anggota kelompok menentukan pesan-

pesan penting dalam proteknya masing-masing, 2)  anggota 

kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan 

bagaimana mempresentasikannya, 3) wakil dari masing-masing 

kelompok membentuk panitia diskusi kelas dalam presentasi 

investigasi. 

Misalnya: 1) siswa menemukan bahwa turunan fungsi 

aljabar yang bernilai konstan nilainya adalah 0 jadi rumus yang 

diberikan terbukti, 2) siswa menemukan bahwa turunan fungsi 

aljabar yang bernilai konstan nilainya adalah 0 yang dibuktikan 

dengan definisi turunan dan limit fungsi, 3) siswa membagi tugas  

sebagai pemimpin, moderator, notulis dalam presentasi investigasi 

5) Tahap Presentasi (Presenting) 

Tahap presenting yaitu tahap penyajian laporan akhir. 

Kegiatan pembelajaran di kelas pada tahap ini adalah sebagai 

berikut: (1) penyajian kelompok pada keseluruhan kelas dalam 

berbagai variasi bentuk penyajian,  (2) kelompok yang tidak sebagai 

penyaji terlibat secara aktif sebagai pendengar, (3) pendengar 

mengevaluasi, mengklarifikasi dan mengajukan pertanyaan atau 
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tanggapan terhadap topik yang disajikan.  Misalnya: 1) siswa yang 

bertugas untuk mewakili kelompok menyajikan hasil atau simpulan 

dari investigasi yang telah dilaksanakan, 2) siswa yang tidak sebagai 

penyaji, mengajukan pertanyaan, saran tentang topik yang disajikan, 

3) siswa mencatat topik yang disajikan oleh penyaji. 

6) Tahap evaluasi (evaluating) 

Pada tahap evaluating atau penilaian proses kerja dan hasil 

proyek siswa. Pada tahap ini, kegiatan guru atau siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 1) siswa menggabungkan masukan-

masukan tentang topiknya, pekerjaan yang telah mereka lakukan, 

dan tentang pengalaman-pengalaman efektifnya, 2) guru dan siswa 

mengkolaborasi, mengevaluasi tentang pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, 3) penilaian hasil belajar haruslah mengevaluasi 

tingkat pemahaman siswa. Misalnya: 1) siswa merangkum dan 

mencatat setiap topik yang disajikan, 2) siswa menggabungkan tiap 

topik yang diinvestigasi dalam kelompoknya dan kelompok yang 

lain, 3) guru mengevaluasi dengan memberikan tes uraian pada 

akhir siklus. 

C. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pajak Tanah dan SistemTanam Paksa 

Masa Kolonial Belanda di Indonesia 
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Setelah kembali menguasai Indonesia, pemerintahan Belanda dipegang 

oleh 3 orang komisaris Jenderal yaitu Elout, Vander Capellen dan Buyskes. 

Keuangan Belanda merosot karena selain kerugian VOC yang harus dibayar 

juga karena biaya yang amat besar untuk menghdapi perang Diponegoro dan 

perang Paderi. Di Eropa, Belgia memisahkan diri pada tahun 1830 padahal 

daerah industri banyak di wilayah Belgia. 

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut maka diberangkatkanlah 

Johannes Van den Bosch sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan 

tugas meningkatkan penerimaan negara untuk mengatasi masalah keuangan 

Bagaimana cara Van den Bosch meningkatkan penerimaan negara? Van den 

Bosch memberlakukan sistem tanam yang kemudian menjadi tanam paksa. 

Peraturan tanam paksa yang dikeluarkan Van den Bosch mewajibkan rakyat 

membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian (inatura) khususnya kopi, tebu 

dan nila. Dengan demikian akan diperoleh barang eksport yang banyak untuk 

dikirim ke Belanda dan dijual ke Eropa serta Amerika 

Ketentuan-ketentuan pokok tanam paksa adalah sebagai berikut : 

1. Penduduk diharuskan menyediakan sebagian tanahnya untuk 

tanaman yang laku dijual (di eksport) ke Eropa. 

2. Tanah yang dipergunakan tidak melebihi 1/5 tanah yang dimiliki 

penduduk desa 

3. Waktu untuk memelihara tanaman tidak melebihi waktu yang 

diperlukan untuk memelihara tanaman padi. 
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4. Bagian tanah yang ditanami tersebut bebas pajak. 

5. Bila hasil bumi melebihi nilai pajak yang harus dibayar rakyat 

maka kelebihan hasil bumi tersebut diberikan kepada rakyat. 

6. Jika gagal panen yang tidak disebabkan oleh kesalahan petani 

maka kerugian di tanggung pemerintah 

7. Penduduk yang bukan petani wajib bekerja di kebun, pabrik atau 

pengangkutan untuk kepentingan Belanda. 

Apakah peraturan tanam paksa tersebut dijalankan dengan baik oleh 

para Bupati, Kepala desa dan pegawai Belanda yang lain? Jika tanam paksa 

diterapkan sesuai peraturan tidaklah terlalu membebani rakyat. Dalam 

prakteknya terjadi banyak penyimpangan sehingga rakyat dikorbankan. 

Mengapa demikian? Karena adanya iming-iming agar para Bupati, Kepala 

desa serta pegawai Belanda yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan 

diberi perangsang yang disebut Culture procenten yaitu bagian (prosen) dari 

tanaman yang disetor sebagai bonus selain pendapatan yang biasa mereka 

terima.  

Contoh penyimpangan adalah tanah yang dipakai bisa lebih dari 1/5 

bagian, selisih harga tidak diberikan ke petani, kegagalan panen ditanggung 

petani. Rakyat masih diwajibkan kerja rodi. Dengan penyimpangan tersebut 

para aparat pemerintah dan Bupati dapat mengumpulkan Cultur procenten 

yang banyak untuk memperkaya diri di atas penderitaan rakyat. Terjadi 
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kemiskinan, kelaparan dan kematian. Contoh di Cirebon (1844), Demak 

(1848), Grobogan Purwodari (1849). 

Adakah dampak positif tanam paksa? Bagi bangsa Indonesia mulai 

dikenal tanaman baru serta cara memeliharanya serta meningkatkan pengairan. 

Penyimpangan terhadap aturan tanam paksa menimbulkan reaksi, 

berbagai pihak menuntut dihapuskan. Reaksi terhadap penyimpangan tanam 

paksa antara lain datang dari: 

1. Golongan humanis yang berjuang untuk kemanusiaan yaitu : 

- Baron Van Houvel, seorang pendeta yang mengungkapkan 

kesengsaraan rakyat akibat tanam paksa baik di majalah, forum 

pertemuan maupun di DPR Belanda. 

- Eduard Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli (berarti Aku 

yang banyak menderita) yang gambarnya dapat Anda lihat pada 

gambar 24. Buku karangannya berjudul Max Havelaar atau Lelang 

kopi Persekutuan Dagang Belanda tahun 1859. Ia melukiskan 

penderitaan rakyat akibat tanam paksa. 

2. Golongan pengusaha swasta Belanda yang menghendaki adanya 

kebebasan berusaha di Indonesia melalui sidang Parlemen di Belanda. 

Dampak kritikan tersebut tanam paksa mulai dihapuskan secara 

bertahap contohnya pada tahun 1865 tanaman nila, teh dan kayu manis yang 

kurang menguntungkan. Tahun 1866 tembakau. Tebu tahun 1884, dan terakhir 
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adalah kopi tahun 1916. Tanam paksa berhasil menutup defisit dan 

meningkatkan kemakmuran bangsa Belanda. Sehingga tepatlah ungkapan 

yang berbunyi “Indonesia adalah gabus tempat mengapung“ bagi Belanda 

D. Kerangka Berpikir 

Di dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya mata 

pelajaran sejarah, guru harus menerapkan berbagai macam metode atau model 

pembelajaran. Penerapan metode atau model pembelajaran yang melibatkan 

peran aktif peserta didik sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Guru yang kurang bervariatif dalam menerapkan suatu 

metode atau model pembelajaran khususnya sejarah, akan membuat peserta 

didik merasa malas dan bosan untuk belajar. Hal ini akan mempengaruhi hasil 

belajarnya dan tujuan pembelajaranpun tidak tercapai sesuai yang diharapkan 

yaitu sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal.  

Guru menerapkan suatu model pembelajaran yaitu Group Investigation 

sebagai upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran dengan 

menggunakan metode group investigation merupakan belajar secara bersama-

sama dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya terdiri 4-6 peserta 

didik yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini menunjukan 

bahwa dalam pembentukan kelompok belajar guru harus mengelompokan 

secara merata  baik dalam hal kemampuan akademik, keadaan sosial dan jenis 

kelamin.  

 

E. Hipotesis  
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Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2002: 64). Hipotesi adalah sesuatu yang dianggap benar untuk 

alasan atau pengaturan pendapat (teori, proposisi dsb) meskipun kebenarannya 

masih harus dibuktikan. (Hasan, Alwi. 2002: 465). Menurut Suharsimi 

Arikunto hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.  

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Pembelajaran sejarah menggunakan model GI tidak efektif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP N 02 Susukan tahun 

pelajaran 2008/2009. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Pembelajaran sejarah menggunakan model GI efektif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas VIII SMP N 02 Susukan tahun pelajaran 

2008/2009. 

3. Hipotesis Kerja (Hk) 

Hipotesis ini digunakan untuk mempertegas hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha). Hipotesis kerja untuk Ho berbunyi “ Pengaruh Model 

Pembelajaran sejarah menggunakan model GI tidak efektif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Susukan 

tahun ajaran 2008/2009”, maka hipotesis kerjanya (Hk) dapat dibangun 

dengan pendapat “Penggunaan model pembelajaran selain model 
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pembelajaran konvensional pada mata pelajaran sejarah tidak efektif 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Susukan tahun ajaran 2008/2009 

4. Hipotesis Statistik (Hs) 

Hipotesis statistik pada penelitian ini dinyatakan sevagai berikut “terdapat 

perbedaan prestasi belajar sejarah siswa antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol”. Dalam statistik, rata-rata berarti mean yang mempunyai 

simbol M sedangkan parameter mean bagi popilasi adalah µ. Oleh karena 

itu, simbolisasi hipotesis tersebut adalah : 

Ha  : µ1 # µ2 

Keterangan : 

Ha  : Hipotesis Statistik 

µ1 : Parameter mean kelas eksperimen 

µ2 : Parameter mean kelas kontrol 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pengertian Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai 

suatu maksud dan tujuan (Poerwadarminta 1976:649). Metode penelitian 

merupakan suatu upaya yang dilaksanakan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan 

memberikan fakta yang kongkrit. Metode penelitian dalam pelaksanaannya 

harus menempuh cara-cara yang bersifat ilmiah, sistematika dan logis 

mencapai hasil yang memuaskan. 

Dalam kegiatan ilmiah peneliti berpedoman pada metode yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaranya. Dalam penelitian ini akan dibahas hal 

yang berkaitan dengan metode penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif dan bersifat eksperimental. Dalam penelitian dengan menggunakan 

metode kuantitatif sebagai prosedur, penelitian akan menghasilkan data yang 

akan dianalisis dengan statistika untuk memperoleh kesimpulan. Karena dalam 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui suatu sampel mana yang paling baik, 

maka pendekatan yang sesuai adalah eksperimen. 

 

Metode eksperimen merupakan kegiatan percobaan untuk meneliti 

suatu peristiwa atau gejala yang muncul, yang diamati dan dikontrol secermat 

52 
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mungkin sehingga dapat diketahui hubungan akibat munculnya gejala tersebut 

(Ali 1987:130). Penelitian eksperimen meliputi penelitian satu variabel terikat 

dan satu variabel bebas yang diduga mempunyai hubungan sebab akibat. 

Dalam penelitian ini menggunakam eksperimen kuasi, peneliti ingin meneliti 

pengaruh variabel tertentu terhadap suatu kelompok dalam kondisi yang 

dikontrol secara ketat. Dalam desain eksperimen terdapat kelompok yang 

disebut kelompok eksperimen yaitu kelompok yang sengaja di pengaruhi oleh 

variabel-variabel tertentu dalam hal ini model GI. Di samping itu ada pula 

kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak dipengaruhi oleh variabel-

variabel itu yaitu tidak model GI namun menggunakan model konvensional 

seperti ceramah. Adanya kelompok kontrol di maksud sebagai pembanding 

hingga manakah terjadi perubahan akibat variabel-variabel eksperimen itu.      

Dalam metode eksperimen perlu memperhatikan tiga hal, yaitu : 

1. kondisi khusus yang sengaja diciptakan hendaknya dibersihkan dari 

variabel-variabel lain, selain variabel yang akan dipelajari pengaruhnya, 

sehingga kemungkinan adanya pengaruh dari variabel-variabel lain itu 

dapat dihindari atau dinetralisasi. 

2. variabel eksperimen dan variabel kontrol harus memiliki kesamaan ciri 

khas tertentu seperti usia, pekerjaan, kedudukan sosial, intelegensi, latar 

belakang  penelitian,  dan sebagainya. 

3. uji coba harus dapat diuji ulang dalam kondisi yang serupa dengan hasil 

yang tetap sama    ( Nasution 2007 : 34) 
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Dalam penelitian bersifat eksperimen ini menggunakan pola M-G 

(Matched Group Designs), yaitu dengan mengadakan keseimbangan kondisi 

terhadap kedua kelompok (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol). Pola 

M-G ini menggunakan teknik pembandingan nilai rata-rata nilai pretes 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen sebaelun diadakan perlakuan 

atau eksperimen lebih lanjut (Sudjana 1996:249). 

Adapun rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

C. Lokasi dan Objek Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ditulis dalam rancangan penelitian ini, maka 

lokasi penelitian ini adalah SMP N 2 Susukan yang beralamat di Desa 

Gumelem Wetan Kecamatan Susukan kabupaten Banjarnegara. Sedangkan 

unuk jumlah kelas VIII  terdiri atas 6 kelas (VIII A-VIII F). Kelas yang 

dijadikan objek penelitian adalah kelas VIII  A sebagai kelas control dan kelas 

VIII B sebagai kelas eksperimen. 

 

 

Pretes  

Eksperimen 

Kontrol 
konvensional  

Post tes

Menggunakan 
GI 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan populasi yang akan 

dijadikan objek penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP N 2 Susukan tahun 

pelajaran 2008/2009 yang terdiri dari 6 kelas dan berjumlah 252 siswa. 

Dengan demikian maka populasi dalam penelitian ini adalah 252 siswa 

yaitu kelas VIII SMP N 2 Susukan tahun ajaran 2008/2009. 

2. Sampel 

Dalam penelitian ini tidak semua populasi dijadikan objek 

penelitian, karena banyaknya populasi penelitian seperti telah di sebutkan 

diatas, di mana populasi penelitian yang berjumlah 252 siswa. Maka dalam 

penelitian ini tidak semua populasi di jadikan sampel penelitian, sehingga 

penelitian ini dikenakan pada sampel. Adapun pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling.  

Untuk mendapatkan sampel dengan teknik purposive sampling 

adalah dengan cara : 

1. Di pilih dua kelas dari tujuh kelas populasi secara acak. 

2. Setelah di pilih secara acak, maka di peroleh kelas kelas yang diambil 

sebagai kelas penelitian yakni kelas VIII A dan kelas VIII B. 

3. Kelas VIII A terdiri dari 42 siswa dan keseluruhannya di jadikan 

sampel dalam penelitian ini sebagai kelas kontrol. Sedangkan kelas 

VIII B yang terdiri dari 42 siswa juga di jadikan sampel dalam 

penelitian ini sebagai kelas eksperimen. 
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Dengan demikian, maka sampel dalam penelitian ini adlah dua 

buah kelas VIII yang terdiri dari 82 siswa yaitu kelas VIII A dan VIII B 

SMP N 2 Susukan tahun ajaran 2008/2009. 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi perhatian 

suatu penelitian (Arikunto 1996 : 99). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis 

variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat merupakan 

suatu akibat yang keadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas. Sedangkan 

variabel bebas adalah variabel yang secara sengaja dipelajari pengaruhnya 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel penelitiannya adalah : 

1. Variabel bebas :  

a.  Model pembelajaran Group Investigation yang di terapkan pada kelas   

eksperimen, dilambangkan dengan X1. 

b. Model pembelajaran konvensional yang di terapkan pada kelas kontrol, 

dilambangkan dengan X2. 

2. Variabel terikat    :   

 Prestasi Belajar Sejarah Siswa kelas VIII SMP N 2 Susukan tahun ajaran 

2008/2009, yang dilambangkan dengan Y 
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F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik dalam pengumpulan 

data yaitu : 

a. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar,majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dsb (Arikunto 1996:234).  

b. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan (Arikunto 2003:53). 

c. Observasi langsung adalah metode pengumpulan data yang meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian secara langsung terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto 2003:55) 

2. Alat Pengumpulan Data 

a. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang : 

1. Jumlah siswa kelas VIII SMP N 2 Susukan Tahun ajaran 

2008/2009. 

2. Nama-nama dari populasi penelitian sekaligus nama-nama sampel 

penelitian kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

3. Jumlah guru SMP N 2 Susukan. 

4. Hasil nilai sejarah siswa kelas VIII SMP N 2 Susukan tahun ajaran 

2008/2009. 
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b. Tes 

Pada penelitian ini, tes dibuat dalam bentuk soal-soal pilihan 

ganda yang dibuat oleh peneliti. Masing-masing butir soal mempunyai 

4 opsi atau pillihan jawaban. Soal-soal tes tersebut berjumlah 30 soal, 

di mana penilainya dengan cara jawaban yang benar di beri nilai 1 

sedangkan jawaban yang salah di beri nilai 0. 

c. Observasi  

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini di lakukan 

dengan   cara pengamatan langsung ke objek penelitian dalam hal ini 

adalah siswa kelas VIII SMP N 2 Susukan tahun ajaran 2008/2009 

yang di jadikan sampel penelitian. Dengan menggunakan lembar 

observasi diharapkan peneliti dapat mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran sejarah pada kelas VIII SMP N 2 Susukan tahun ajaran 

2008/2009, terutama pada kleas eksperimen dan kelas kontrol.  

 

G. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu hal yang sangat penting pada alat 

pengukuran yang standar. Reliabilitas dihubungkan dengan pengertian 

adanya ketetapan suatu tes dalam pengukurannya,yaitu kestabilan skor 

yang diperoleh orang yang sama pada situasi yang berbeda atau dari satu 

pengukuran ke pengukuran lainya. 

Ada dua jenis reliabilitas, yaitu : 
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1. Reliabilitas Eksternal 

Diperoleh dengan mengolah hasil pengetesan yang berada baik dari 

instrument yang berbeda maupun yang sama. 

2. Reliabilitas Internal 

Diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali hasil penelitian 

Rumus yang digunakan : 

r11 = 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

− VtK
MKM

K
K

.
1

1  

Keterangan :  

 r11    : reliabilitas instrument 

                   k     : banyaknya butir soal / butir pertanyaan 

 M   : skor rata-rata 

  V    : varian total, besarnya dicari dengan rumus :  

   (∑x)2 

                 ∑x2 - 

                       N         

V =  

                    N 

  Keterangan : 

∑x2   : jumlah skor kuadrat 

(∑x)2 : kuadrat jumlah skor 

N       : jumlah peserta tes 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh r11= 0.896, dan rtabel 

= 0.312  dengan N = 40 dan taraf nyata 5%. Karena koefisien 

reliablitas (r11) lebih besar dari rtabel, maka soal uji coba tersebut 
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reliabel. Koefisien reliabilitas tersebut termasuk dalam kategori tinggi 

sehingga instrument tersebut dapat digunakan untuk penelitian 

 

2.  Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai kevaliditasan yang tinggi sebaliknya instrumen 

yang kurang valid bearti memiliki validitas rendah. Menurut Arikunto 

(1993:136) mengartikan validitas sebagai ukuran yang menunjukan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Variabel butir soal pertanyaan ditentukan dengan rumus  

korelasi product moment. Rumusnya yaitu :  

Rxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
2222 yyNxxN

yxxyN
 

Keterangan :            

rxy : koefisien korelasi 

x    : nilai skor x 

y    : nilai skor y 

n     : jumlah responden (Hadi, Sutriso 1991:294)  

Jumlah yang diperoleh  (rhitung) kemudian dikonsultasikan 

dengan rtabel dengan taraf signifikansi 5% dan n=40, bila rhitung > rtabel 

maka instrument ini sudah valid. 
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Berdasarkan hasil uji validitas tes dari 40 butir soal yang diuji 

cobakan terdapat hasil bahwa ke 40 butir soal tersebut valid, karena rhitung 

> rtabel.  

 

3. Taraf kesukaran 

Untuk mengukur taraf kesukaran instrumen yang dalam penelitian 

digunakan rumus : 

JBA + JBB 

JK =  

JSA + JSB 

Keterangan : 

JK   : Indek kesukaran 

JBA  : Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 

JBB   : Jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 

JSA   : Banyak siswa pada kelompok atas 

JSB   : Banyak siswa pada kelompok bawah 

 

Kriteria indek kesukaran : 

P : 0,00 – 0,50 adalah sukar 

P : 0,31 – 0,70 adalah sedang  

P : 0,71 – 1,00 adalah mudah (Arikunto 2006:210).  

Berdasarkan hasil uji coba soal terhadap 42 murid dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut 5 soal dengan kriteria soal sukar, 25 soal dengan 
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kriteria sedang, dan 10 soal dengan kriteria mudah. Untuk memperjelas 

dapat dilihat pada tabel hasil perhitungan tingkat kesukaran soal : 

Tabel 1 : Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal 

No  Kriteria  No Soal Jumlah  

1 Sukar  1, 6, 14, 25, 36 5 

2 Sedang  2, 4, 8, 9, 10, 11,15,16,19,21,23,24, 

27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40

25 

3 Mudah  3, 5, 7, 12, 13, 18, 17, 20, 22,26,  10 

 

4.  Daya Beda 

Adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang 

pandai dan siswa yang bodoh (Arikunto 2006:214). 

Rumus yang digunakan adalah : 

           JBA - JBB 

DP =  

                         JSA 

Keterangan : 

DP  : Daya pembeda 

JBA  : Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 

JBB    : Jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 

JSA  : Banyaknya siswa pada kelompok atas (Arikunto 2006:214). 

Klasifikasi daya pembeda : 

D : 0,00 – 0,20 kategori soal jelek 

 D : 0,20 – 0,40 kategori soal cukup 

 D : 0,40 – 0,70 kategori soal baik 
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Berdasarkan hasil uji coba soal dapat diperoleh 5 soal dengan 

kategori soal jelek, 20 soal dengan kriteria cukup, dan 16 soal dengan 

kategori baik. Hasil perhitungan daya pembeda soal sebagai berikut : 

Tabel 2 : Perhitungan Daya Pembeda Soal 

No  Kriteria  No Soal Jumlah  

1 Sukar  1, 6, 14, 25, 36 5 

2 Sedang  2, 4, 8, 9, 10, 11,15,16,19,21,23,24, 

27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40 

25 

3 Mudah  3, 5, 7, 12, 13, 18, 17, 20, 22,26,  10 

 

H. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dianalisis yang 

tujuannya untuk mengetahui hasil belajar sejarah siswa kelas VIII SMP N 2 

Susukan baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Adapun untuk 

mengetahui hasil belajar sejarah siswa kelas VIII yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol digunakan rumus deskriptif presentase, yaitu : 

%100x
N
n  

Keterangan : 

n : jumlah jawaban yang benar 

N : jumlah soal test 

Dari nilai yang telah dianalisis menggunakan rumus deskriptif 

presentase, maka perhitungan hasil belajar sejarah tersebut dikonsultasikan 

dengan kriteria pengukuran hasil belajar yang dibuat sendiri oleh peneliti, 

sebagai berikut : 
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Tabel 3 : Kriteria Perhitungan Hasil Belajar 

No  Skor  Nilai Kriteria hasil belajar 

1 1240 – 1600 80 – 100 Sangat baik 

2 960 – 1240 60 – 80 Baik  

3 640 – 960 20 – 60 Cukup  

4 320 – 640 20 – 40 Kurang baik 

5 0 - 320 0 – 20  Tidak baik 

 

1. Analisis data awal  

a. Uji Homogenitas 

Syarat digunakannya teknik cluster random sampling adalah 

apabila semua kelas yang ada dalam populasi mempunyai variansi 

yang homogen. Oleh karena itu sebelum teknik cluster random 

sampling digunakan, maka dilakukan uji homogenitas variansi 

populasi dengan menggunakan uji Bartlett. Rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

S2 = 
( )
( )∑

∑
−

−

1
1 2

Ni
SiNi

 

B = ( ) ( )∑ −1log 2 NiS  

X = ( ) ( ){ }∑ −− 2log110ln SiNiB  

Keterangan: 

S2  = variansi gabungan 

Si2 = variansi masing-masing kelompok 
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B   = koefisien Bartlett 

Ni  = banyaknya anggota dalam tiap kelompok kelas 

 

Kriteria: Ho ditolak jika ( )( )11
22

−−≥ kxx α . Dimana ( )( )11
2

−− kx α  didapat 

dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk = (k-1).  

(Sudjana, 2005) 

b. Analisis Varians 

Analsis varians digunakan untuk mengetahui apakah data awal 

yang diambil mempunyai perbedaan yang signifikan atau tidak. 

Analisis varians yang dipakai adalah analisis varians satu arah. 

H0  : μ1  =   μ2  =   μ3  =  μ4 

H1  : Tidak semua μi sama, untuk i = 1, 2, 3, 4 

Tabel 4. Daftar Analisis Varians Untuk Menguji H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 

Sumber Variasi dk Jk KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

Antar Kelompok    k-1 Ay    A = Ay/(k-1) 

Dalam Kelompok     ∑(ni-1) Dy    D = Dy/∑(ni-1)

  A / D 

Total  ∑ni    ∑Y2 _ _ _   _ _ _ 

 

Keterangan: 

Ry = J2/∑ni dengan J = J1 + J2 + . . . + Jk 

Ay = ∑(J2/ni) - Ry 

∑Y2 = jumlah kuadrat-kuadrat (JK) dari semua nilai pengamatan 
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Dy = ∑Y2 - Ry - Ay 

 

Kriteria: 

H0 diterima apabila Fhitung < Fα(k-1)(n-k)  (Sudjana, 2005) 

c. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Teknik yang digunakan untuk menguji 

kenormalan adalah teknik chi-kuadrat. Rumus yang digunakan adalah: 

 

χ 2  = 
( )

i

ii
k

i E
EO 2

1

−
∑
=

  

Keterangan: 

χ 2  = chi-kuadrat 

Oi  = frekuensi observasi 

Ei   = frekuensi yang diharapkan 

k   = banyaknya kelas interval 

 

Kriteria:   

Kriteria: Ho diterima jika χ2  hitung < χ2 0.95(v = k-3)  atau dengan taraf 

konfidensi 0,95 derajat kebebasan k-3.  

(Sudjana, 2005) 

2. Ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal 

Menggunakan rumus: 
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P =  
∑
∑

n
ni

(Sudjana, 2001) 

 

Keterangan: 

∑ni = jumlah siswa tuntas belajar individu (≥ 6,5) 

∑n  = jumlah total siswa 

3. Data Hasil Aktivitas Siswa 

Tingkat keaktivan siswa secara klasikal dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

TK = ×
∑ 2muridX

FaktorA 100% 

Keterangan :  

TK  : Tingkat Keaktifan 

Faktor A : jumlah (siswa pada kategori tingkat aktivitas tinggi X 2, 

siswa pada kategori tingkat aktivitas sedang X 1, siswa pada kategori 

tingkat aktivitas rendah X 0 ) ( Wragg, 1996) 

Berdasarkan rumus tersebut maka aktivitas siswa dikelompokkan 

menjadi 3 macam kategori yaitu tingkat aktivitas tinggi, tingkat aktivitas 

sedang, dan tingkat aktivitas rendah. Tingkat aktivitas tinggi (T) apabila 

siswa dapat memenuhi 40 – 52  jumlah skor aktivitas siswa, aktivitas 

sedang (S) dapat memenuhi 26 – 39  jumlah skor aktivitas siswa, dan 

tingkat aktivitas rendah (R) dapat memenuhi 13 – 25  jumlah skor aktivitas 

siswa. 
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4. Data penilaian ranah afektif dianalisis dengan cara kuantitatif 

Menggunakan rumus: 

S = %100x
N

ni∑  

Keterangan: 

S  = Jumlah skor 

∑ni   = Jumlah aktivitas yang dilakukan oleh siswa 

N  = Jumlah pertanyaan 

5. Data penilaian ranah psikomotorik dianalisis dengan cara kuantitatif 

Menggunakan rumus: 

S =  
N

R∑  

Keterangan: 

S      =  jumlah skor 

∑R   =  jumlah aspek psikomotorik yang muncul dan benar 

N      =  jumlah pertanyaan 

 

6. Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengetahui distribusi 

data yang diperoleh dilakukan uji normalitas dengan Chi-kuadrat, 

yaitu: 
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χ 2  = 
( )

i

ii
k

i E
EO 2

1

−
∑
=

   

Keterangan: 

χ 2  = chi-kuadrat 

Oi  = frekuensi observasi 

Ei   = frekuensi yang diharapkan 

k   = banyaknya kelas interval 

 

Kriteria: Ho diterima jika χ 2  hitung < χ 2
0.95(v = k-3)  atau dengan taraf 

konfidensi 0,95 derajat kebebasan k-3. 

(Sudjana, 2005). 

b. Uji perbedaan dua rata-rata 

Dalam awal pembelajaran dimulai dengan pre-test kemudian 

dianalisis dengan uji perbedaan dua rata-rata bertujuan untuk menguji 

hipotesis yang diambil. Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho : μ1 = μ 2 

Hi : μ1 ≠ μ 2 

Selanjutnya diadakan pos-test setelah diberi perlakuan 

pembelajaran yang kemudian dianalisis dengan nilai pos-test dikurangi 

pre-test dan di uji perbedaan dua rata-rata yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang diambil. Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho : μ1 = μ 2 

Hi : μ1 > μ 2 
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Keterangan: 

μ1 :  Rata-rata hasil belajar kelompok experimen 

μ 2 :  Rata-rata hasil belajar kelompok kontrol 

Jika varians nilai ulangan harian sama digunakan rumus: 

t = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−

21

2

21

11
nn

S

xx  

Dimana : s2 = 
( ) ( )

2
11

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
snsn , 

Keterangan: 

t  = proporsi antara dua varians   

1x  = rata-rata nilai kelompok eksperimen 

2x  = rata-rata nilai kelompok kontrol 

n1 = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2 = jumlah anggota kelompok kontrol 

S 2
1  = variansi kelompok eksperimen 

S 2
2  = variansi kelompok kontrol 

S2    = simpangan baku  

 

Derajat kebebasan untuk tabel distribusi t adalah (n1 + n2 – 2) dengan 

peluang  

(1 – α), α = 5% taraf signifikan (Sudjana, 2005). 

Jika varians hasil tes berbeda digunakan rumus: 
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Kriteria pengujian adalah hipotesis Ho ditolak jika: 
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dengan w1 = 
1
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n
S  t1 = t(1-1/2α)(n1-1) 

Setelah data diolah dengan rumus di atas, maka kita dapat menentukan 

hipotesis nol (Ho) ditolak atau diterima, dengan menggunakan taraf 

signifikan 5% (Sudjana, 2005). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMP Negeri 2 Susukan merupakan salah satu dari beberapa SMP 

Negeri yang ada di Kabupaten Banjarnegara. SMP Negeri 2 Susukan 

terletak di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Banjarnegara. SMP 

Negeri 2 Susukan didirikan dan mulai dioperasikan pada tahun 1990. 

adapun batas-batas bangunan yang meneglilingi SMP N 2 Susukan adalah 

sebelah utara yaitu SD Negeri 3 Gumelem Wetan, sebelah selatan, timur 

dan barat perumahan penduduk. 

Kondisi lingkungan di SMP N 2 Susukan terletak di daerah cukup 

kondusif dan cukup strategis. Selian itu, letak SMP N 2 Susukan jauh dari 

pusat keramaian umum. Dengan dukungan letak seperti itu sangat 

memungkinkan sekali dapat melakukan proses kegiatan belajar mengajar 

(KBM) secara nyaman dan baik. SMP Negeri 2 Susukan memiliki visi, 

misi, serta tujuan yang dapat mengembangkan menjadi sekolah yang 

berstandar nasional. Visi SMP Negeri 2 Susukan adalah berakhlak mulia 

dan berprestasi prima. Misinya adalah mengembangkan logika, etika, 

estetika dan praktikan anak didik kearah terbentuknya manusia yang 

berkualitas. Sedangkan tujuan dari SMP Negeri 2 Susukan adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya 
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yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani,  berkepribadian yang yang mantap serta 

penuh tanggung jawab. 

Adapun potensi lingkungan yang dimiliki SMP Negeri 2 Susukan 

antara lain hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua 

atau wali murid, sarana ibadah yang cukup memadai yang digunakan 

untuk kegiatan keagamaan, keamanan cukup terjamin karena disekelilingi 

sekolah telah dipagar tembok. Selain itu, untuk menuju ke SMP Negeri 2 

Susukan aksesnya dapat dicapai dengan mudah. Walaupun sekolah ini 

terletak agak jauh dari jalan raya tetapi fasilitas angkutan umum dan dokar 

mudah didapat selain itu jalan menuju ke SMP sudah diaspal sehingga 

memudahkan untuk ke SMP Negeri 2 Susukan. 

2. Sarana dan Prasarana 

SMP Negeri 2 Susukan memiliki luas bangunan sekitar 3000m2. 

selain itu sekolah ini memiliki 19 ruang kelas yaitu kelas VII sebanyak 7 

ruangan, kelas VIII sebanyak 6 ruangan, dan kelas IX sebanyak 6 ruangan. 

Bahkan tahun ajaran yang akan datang sekolah ini membuka 2 ruang kelas 

baru untuk kelas VIII dan kelas IX terbukti dengan bangunan baru yang 

sedang dibuat. Selain itu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar 

disediakan fasilitas sekolah seperti, laboratorium, perpustakaan, ruang 

komputer, ruang Osis, dan Mushola. Adapun sarana dan prasarana sekolah 

sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP N 2 
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Susukan sebagai berikut : Ruang Kepala Sekolah, Ruang Wakil Kepala 

Sekolah, Ruang Guru, Ruang Layanan BK, Ruang Tamu, Ruang UKS, 

Ruang TU, Ruang Komite Sekolah, Ruang OSIS, Ruang Komputer, 

Tempat Parkir, Gudang, Kantin Sekolah, Halaman Sekolah, Dapur,WC 

dan Kamar Mandi, Laboratorium dan Ruang Praktik, Perpustakaan. 

Tenaga pengajar di SMP Negeri 2 Susukan sebagian besar telah 

merupakan sarjana yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. 

Jumlah tenaga yang dimiliki di SMP Negeri 2 Susukan adalah 40 orang 

dengan rincian, jumlah guru tetap 18 orang, jumlah guru CPNS 6 orang, 

jumlah guru bantu sebanyak 6 orang, jumlah pegawai tetap ada 4 orang, 

jumlah pegawai tidak tetap ada 6 orang.. Jumlah guru IPS yang dimiliki 

oleh SMP N 2 Susukan ada 4 orang. 

Tahun ajaran 2008/2009 SMP Negeri 2 Susukan memiliki 751 

siswa yang terbagi dalam 19 kelas. Jumlah siswa pada masing-masing 

kelas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4 

Jumlah Siswa SMP Negeri 2 Susukan 

Tahun Ajaran 2008/2009 

No  Kelas  Jumlah siswa  Jumlah Ruang Kelas 

1 Kelas VII 264 7 

2 Kelas VIII 251 6 

3 Kelas IX 236 6 
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B. PERBANDINGAN PRESTASI BELAJAR 

1. Prestasi Belajar Sejarah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Susukan 

Semester Gasal tahun 2008/2009 yang Diajar dengan Metode Group 

Investigation (Kelas Eksperimen) 

Sebelum model pembelajaran Group Investigation ini diterapkan 

terlebih dahulu dengan dilakukan tes awal atau pre-test terhadap sampel 

penelitian. Pre test ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

yang sudah dimiliki oleh para siswa. Tingkat pengetahuan ini selanjutnya 

akan digunakan untuk membandingkan pengetahuan atau prestasi belajar 

sebelum dan sesudah merode pembelajaran tersebut diterapkan. Dengan 

diadakanya perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perubahan 

dan peningkatan prestasi belajar siswa. 

Adapun nilai pre test siswa kelompok eksperimen yaitu diperoleh 

dari siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Susukan semester gasal tahun ajaran 

2008/2009 pada sub pokok bahasan Pelaksanaan sistem pajak tanah masa 

Raffles dan sistem tanam paksa masa Van den Bosch yang diajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif dengan model Group 

Investigation diperoleh nilai berkisar antara 50,00 sampai 75.00 dengan rata-

rata 61.43. 

Setelah dilakukan pembelajaran dengan metode Group Investigation  

pada pokok bahasan yang sama dalam dua kali pertemuan 4 x 30 menit, 

kemudian dilakukan post test. Post test ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana prestasi belajar sejarah siswa yang menggunakan 
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model pembelajaran Group Investigation  pada siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 2 Susukan semester gasal tahun ajaran 2008/2009, adapun hasil nilai 

post test siswa berkisar antara 60.00 sanpai 88.00. Setelah dilakukan 

perhitungan hasil belajar sejarah siswa kelas eksperimen didapatkan hasil 

70.06. Hasil belajar sejarah siswa kelas eksperimen tersebut dikonsultasikan 

dengan kriteria perhitungan hasil belajar, seperti yang telah dicantumkan 

dibagian depan. Maka hasil belajar sejarah siswa kelas eksperimen dengan 

hasil 70.06 mempunyai kriteria baik. 

Penggunaan model pembelajaran Group Investigation  ini pada siswa 

kelas VIII B SMP Negeri 2 Susukan sudah sesuai dengan rencana 

pembelajaran, sehingga dalam proses belajar akan menghasilkan hasil 

belajar yang lebih baik sehingga prestasi belajarpun akan meningkat. 

 

2. Prestasi Belajar Sejarah Siswa Kelas VIII B SMP N 2 Susukan semester 

Gasal Tahun Ajaran 2008/2009 yang diajar dengan Metode 

Konvensional (kelas Kontrol). 

Seperti halnya kelas eksperimen, kelas kontrol juga dikenakan 

oerlakuan yang sama yaitu sebelum metode konvensional dilaksanakan 

terlebih dahulu dilakukan test awal atau pre-tets terhadap sampel penelitian. 

Tes awal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang sudah 

dimiliki oleh para siswa.  

Tingkat pengetahuan ini selanjutnya akan digunakan untuk 

membandingkan pengetahuan atau prestasi belajar siswa sebelum dan 
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sesudah metose pembelajaran tersebut dilaksanakan. Dari perbandingan ini 

akan diketahui ada atau tidaknya perubahan dan peningkatan prestasi belajar 

siswa.  

Adapun nilai pre test siswa kelompok kontrol yaitu pada siswa kelas 

VIII A SMP N 2 Susukan semester gasal tahun ajaran 2008/2009 pada sub 

pokok bahasan sistem Pajak Tanah masa Raffles dan Sistem Tanam Paksa 

masa kolonial Belanda, yang menggunakan metode ceramah didapatkan 

nilai berkisar 45.00 sampai 70.00 dengan rata-rata 60.36. 

Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 

konvensional pada sub pokok bahasan yang sama selama dua kali pertemuan 

dalam 4 x 30 menit, kemudian dilakukan post test. Hasil yang diperoleh 

berkisar antara 50.00 sampai 75.00. setelah dilakukan perhitungan tentang 

hasil belajar sejarah siswa kelas kontrol, maka diperoleh hasil belajar yaitu 

64.88. Selanjutnya hasil belajar sejarah siswa kelas kontrol tersebut 

dikonsultasikan dengan kriteria pengukuran hasil belajar yang telah dibuat 

oleh peneliti. Maka hasil belajar sejarah siswa kelas kontrol dengan hasil 

64.88 mempunyai kriteria cukup. 

 

3. Perbedaan Prestasi Belajar Sejarah Siswa Kelas VIII SMP N 2 Susukan 

Semester Gasal Tahun Ajaran 2008/2009 yang diajar dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Group Investigation dan yang 

diajar dengan Metode Konvensional  
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Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar sejarah siswa yang 

diberi pembelajaran dengan model Group Investigation dan metode 

Konvensional pada sub pokok bahasan pelaksanaan sistem Pajak Tanah dan 

sistem Tanam Paksa masa Kolonial Belanda siswa kelas VIII B (Kelompok 

Eksperimen ) dan siswa kelas VIII A (kelompok kontrol) SMP N 2 Susukan 

semester gasal tahun ajaran 2008/2009 adalah dengan melihat hasil yang 

diprtolrh dari nilai pre test dan post test yang telah dilaksanakan pada kedua 

kelompok tersebut. 

Adapun nilai pre test siswa kelompok eksperimen yaitu pada siswa 

kelas VIII B SMP N 2 Susukan semester gasal tahun ajaran 2008/2009 pada 

sub pokok bahasan Pelaksanaan Sistim Pajak Tanah dan Tanam Paksa Masa 

Kolonial Belanda. Dimana kelas eksperimen ini dilakukan perlakuan yang 

berbeda dengan kelas kontrol, yaitu diberi pembelajaran dengan model 

Group Investigation. Setelah dilaksanakannya pembelajaran tersebut 

akhirnya diperoleh hasil dengan nilai 50.00 sampai 75.00, dengan rata-rata 

64.88. Sedangkan untuk nilai post test pada siswa kelompok eksperimen 

berkisar antara 60.00 sampai 88.00, dengan rata-rata 70.42 dan mempunyai 

kriteria baik. Hal ini didasarkan pada kriteria pengukuran hasil belajar yang 

dibuat oleh peneliti. 

Nilai pre test untuk kelas kontrol yaitu pada siswa kelas VIII A SMP 

N 2 Susukan semester gasal tahun ajaran 2008/2009 pada sub pokok 

bahasan Pelaksanaan Sistim Pajak Tanah dan Tanam Paksa Masa Kolonial 

Belanda yang diakarjkan dengan metode konvensional didaperoleh hasil 
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nilai pre test yang berkisar antara 45.00 sampai 70.00, dengan rata-rata 

60.36. Sedangkan nilai post test kelompok kontrol diperoleh hasil nilai 

berkisar antara 50.00 sampai 75.00, dengan rata-rata 61.43 yang mempunyai 

kriteria cukup. Hal ini didasarkan pada kriteria pengukuran hasil belajar 

yang dibuat oleh peneliti. 

Setelah dilakukan uji-t, dimana uji-t ini digunakan untuk mengetahui 

perbedaan prestasi belajar sejarah siswa antara yang diajar dengan model 

pembelajaran Group Investigation  dan dengan metode konvensional pada 

sub pokok bahasan Pelaksanaan Sistem Pajak Tanah dan Tanam Paksa masa 

Kolonial Belanda pada siswa kelas VIII SMP N 2 Susukan semester gasal 

tahun ajaran 2008/2009. Hasil perhitungan adalah thitung = 4.042 dengan dk = 

82 pada taraf nyata = 5% dan ttabel = 1.99. Karena thitung berada pada daerah 

penolakan Ho, maka Ho ditolak artinya rata-rata nilai kelompok eksperimen 

lebih tinggi dibanding kelompok kontrol.  

Dari hasil perhitungan tentang perbedaan prestasi belajar sejarah 

siswa yang diberi pembelajaran dengan model Group Investigation dan 

metode konvensional pada sub pokok bahasan pelaksanaan sistem Pajak 

Tanah dan Tanam Paksa masa Kolonial Belanda pada siswa kelas VIII SMP 

N egeri 2 Susukan semester gasal tahun ajaran 2008/2009, maka hipotesa 

nol (Ho) yang menyatakan pembelajaran sejarah menggunakan model 

pembelajaran GI tidak efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas VIII SMP N 2 Susukan tahun ajaran 2008/2009, ditolak. Sebaliknya 

pada hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan pembelajaran sejarah dengan 
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menggunakan model pembelajaran GI efektif dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas VIII SMP N 2 Susukan tahun ajaran 2008/2009, 

diterima. 

 

C. PEMBAHASAN 

Sebelum dilaksanakannya penelitian terlebih dahulu memilih dua kelas 

untuk dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian dipilih dua kelas sampel 

yaitu kelas VIII A sebagai kelas kontrol (kelompok kontrol) dan kelas VIII B 

sebagai kelas eksperimen (kelompok eksperimen). Antara kedua kelompok 

tersebut dikenakan perlakuan yang berbeda. Kelompok eksperimen pada kelas 

VIII B dikenai pembelajaran dengan menggunakan model Group Investigation 

atau investigasi kelompok yang merupakan suatu kegiatan belajar secara 

bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya terdiri 4-7 

peserta didik yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini 

menunjukan bahwa dalam pembentukan kelompok belajar guru harus 

mengelompokan secara merata  baik dalam hal kemampuan akademik, 

keadaan sosial dan jenis kelamin. Penerapan model pembelajaran GI ini sangat 

sederhana namun amat tepat diterapkan guna meningkatkan keterampilan 

siswa dalam memecahkan suatu masalah dan menunjang munculnya 

pembelajaran yang aktif, kreatif, saling bekerjasama dalam kelompok dan 

menyenangkan. 

Kelompok kontrol sendiri yaitu kelas VIII A dikenai pembelajaran 

dengan model konvensional. Dimana model konvensional ini hanya 
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mengandalkan pada ceramah guru sehingga suasana pembelajaran cenderung 

membosankan dan monoton. Sehingga menimbulkan tidak munculnya rasa 

kreatifitas dari diri siswa, hal itu disebabkan mulai dari awal pembelajaran 

hingga akhir pembelajaran siswa hanya mendengarkan materi yang diberikan 

oleh guru. 

Meskipun kedua kelompok tersebut diperlakukan  secara berbeda, 

kedua kelompok tersebut diberi materi yang sama dan disampaikan dalam 

jumlah pertemuan yang sama pula yaitu dua kali pertemuan dalam 4 x 30 

menit karena pada saat dilaksanakan penelitian ini sudah masuk bulan puasa 

sehingga waktu pembelajaran dikurangi 10 menit namun tetap sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang sudah ditentukan sekolah. Adapun materi yang 

diberikan adalah Kebijakan-kebijakan pada masa Kolonial Belanda, namun 

peneliti mengambil sub pokok materi yaitu Pelaksanaan Sistem Pajak Tanah 

masa Raffles dan Sistem Tanam Paksa masa Van Den Bosch. 

Pada pertemuan pertama untuk kelompok eksperimen, siswa langsung 

membentuk kelompok belajar dan bergabung dengan kelompok masing-

masing. Pembentukan kelompok ini disesuaikan dengan jumlah siswa sekelas 

yang terdiri dari 7 siswa yang heterogen berdasarkan prestasi, jenis kelampin, 

dan suku. Kemudian guru memberikan topik permasalahan  yang sesuai 

dengan materi untuk didiskusikan pada masing-masing kelompok tersebut. 

Dalam kerja kelompok tersebut yang menggunakan model pembelajaran GI, 

terdapat serangkaian kegiatan yang lebih spesifik, yaitu : 

1. Tahap Pengelompokan (Grouping) 
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Yaitu tahap mengidentifikasi topik yang akan diinvestigasi serta 

mebentuk kelompok investigasi, dengan anggota tiap kelompok 4 sampai 

5 orang. Pada tahap ini: 1) siswa mengamati sumber, memilih topik, dan 

menentukan kategori-kategori topik permasalahan, 2) siswa bergabung 

pada kelompok-kelompok belajar berdasarkan topik yang mereka pilih 

atau menarik untuk diselidiki, 3) guru membatasi jumlah anggota masing-

masing kelompok antara 4 sampai 5 orang berdasarkan keterampilan dan 

keheterogenan. 

2.  Tahap Perencanaan (Planning) 

Tahap Planning atau tahap perencanaan tugas-tugas 

pembelajaran. Pada tahap ini siswa bersama-sama merencanakan tentang: 

(1) Apa yang mereka pelajari? (2) Bagaimana mereka belajar? (3) Siapa 

dan melakukan apa? (4) Untuk tujuan apa mereka menyelidiki topik 

tersebut? 

3. Tahap Penyelidikan (Investigation) 

Tahap Investigation, yaitu tahap pelaksanaan proyek investigasi 

siswa. Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) siswa 

mengumpulkan informasi, menganalisis data dan membuat simpulkan 

terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diselidiki, 2) masing-

masing anggota kelompok memberikan masukan pada setiap kegiatan 

kelompok, 3) siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi dan 

mempersatukan ide dan pendapat.  

4. Tahap Pengorganisasian (Organizing) 
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Yaitu tahap persiapan laporan akhir. Pada tahap ini kegiatan siswa 

sebagai berikut: 1) anggota kelompok menentukan pesan-pesan penting 

dalam proteknya masing-masing, 2)  anggota kelompok merencanakan apa 

yang akan mereka laporkan dan bagaimana mempresentasikannya, 3) 

wakil dari masing-masing kelompok membentuk panitia diskusi kelas 

dalam presentasi investigasi 

5. Tahap Presentasi (Presenting) 

Tahap presenting yaitu tahap penyajian laporan akhir. Kegiatan 

pembelajaran di kelas pada tahap ini adalah sebagai berikut: (1) penyajian 

kelompok pada keseluruhan kelas dalam berbagai variasi bentuk 

penyajian,  (2) kelompok yang tidak sebagai penyaji terlibat secara aktif 

sebagai pendengar, (3) pendengar mengevaluasi, mengklarifikasi dan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap topik yang disajikan.   

6. Tahap evaluasi (evaluating) 

Pada tahap evaluating atau penilaian proses kerja dan hasil proyek 

siswa. Pada tahap ini, kegiatan guru atau siswa dalam pembelajaran 

sebagai berikut: 1) siswa menggabungkan masukan-masukan tentang 

topiknya, pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan tentang pengalaman-

pengalaman efektifnya, 2) guru dan siswa mengkolaborasi, mengevaluasi 

tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan, 3) penilaian hasil belajar 

haruslah mengevaluasi tingkat pemahaman siswa. 

Dalam pelaskanaan proses pembelajaran GI ini, faktor-faktor 

seperti kreatifitas guru dan siswa, keterlibatan siswa dalam proses belajar 
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mengajar, serta keterlibatan siswa dalam kelompok belajarnya harus perlu 

diperhatikan. Sebaliknya dalam model pembelajaran konvensional, guru 

lebih berperan aktif dan siswa cenderung pasif dalam menerima materi 

pelajaran dari guru. Meskupun model pembelajaran GI lebih mengaktifkan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar dibandingkan dengan 

menggunakan model konvensional, namun model pembelajaran GI ini 

masih memiliki kekurangan dalam penerapannya. Adapun kendala yang 

dihadapi dalam menerapkan model pembelajaran GI ini adalah 

keterbatasan waktu apalagi pada saat pelaksanaan terbentur dengan bulan 

puasa sehingga mengakibatkan waktu pembelajaran dikurangi, selain itu 

sebagian siswa masih ada yang tidak fokus dalam melakukan kerja 

kelompok hanya beberapa siswa saja yang aktif dalam kelompok. 

Setelah selesai dilakukan  dengan pembelajaran yang berbeda, 

maka kedua kelompok tersebut diadakan post test untuk mengetahui 

bagaimana dasil belajar sejarah siswa pada sub pokok bahasan 

Pelaksanaan Sistem Pajak Tanah dan Tanam Paksa masa Kolonial 

Belanda. Dan apakah prestasi belajar siswa dapat meningkat setelah 

diadakan pembelajaran dengan model GI ini.sebelum diadakan post test 

untuk mengetahui hasil dari perlakuan terhadap dua kelompok, terlebih 

dahulu diadakan pengujian validitas, reliabilitas, daya pembeda soal, dan 

tingkat kesukaran soal. Dari 40 butir soal uji coba tersebut didapatkan 

hasil bahwa ke 40 soal valid dan reliabel yang kemudian diteskan pada 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.  
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

kualitas pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation pada materi kebijakan-kebijakan pada masa Kolonial sub 

pokok bahasan Sistem Tanam Paksa Masa Kolonial Belanda yang berada 

di SMP Negeri 2 Susukan Banjarnegara diperoleh hasil sebagai berikut 

1. Analisis Data Hasil Tes Awal (Pre Tes) Siswa 

1) Deskripsi data hasil tes awal(Pre Tes) 

Kemampuan awal siswa sebelum diadakan pembelajaran dari kedua 

kelompok dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Tes Awal Siswa Sebelum Pembelajaran 

Kelas Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Rata-rata kemampuan awal siswa 61.43 60.36 

Nilai tertinggi 75 70 

Nilai Terendah 50 45 

Tingkat ketuntasan 40.47 % 33.33 % 

2) Uji normalitas data tes awal 

 Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

Kelas interval Batas 

kelas 

Z 

untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z

Ei Oi (
i

ii

E
EO −

 

50.00 – 54.00 49.5 -2.46 0.4930 0.0696 2.9220 2 0.2909 

55.00 – 59.00 54.50 -1.43 0.4235 0.2688 11.2903 8 0.9589 

60.00 – 64.00 59.50 -0.40 0.1547 0.3913 16.4343   8 4.3286 

65.00 – 69.00 64.50 0.63 0.2366 0.2153 9.0428 6 1.0239 

 70.00 – 74.00  69.50 1.66 0.4519 0.0445 1.8708 3 0.6815 
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75.00 – 77.00 74.50 2.69 0.4965 0.0031 0.1285  0 0.1285 

 77.50 3.31 0.4995  

                                                                                              X2  = 7.4123 

 

Untuk α = 5% dengan dk = 6 -3 = 3 diperoleh X2
tabel = 7.81. Karena X2

hitung 

< X2
tabel  maka Ho diterima.  

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

Kelas interval Batas 

kelas 

Z 

untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z

Ei Oi (
i

ii

E
EO −

 

45.00 – 50.00 44.50 -3.03 0.4988 0.0285 1.1963 1 0.0322 

51.00 – 55.00 50.50 -1.89 0.4703 0.1467 6.1607 2 2.8099 

56.00 – 60.00 55.50 -0.93 0.3236 0.3343 14.0406 13 0.0771 

61.00 – 65.00 60.50  0.03 0.0107 0.3265 13.7116 16 0.3819 

66.00 – 70.00  65.50 0.98 0.3371 0.1366 5.7369 5 0.0947 

71.00 – 75.00 70.50 1.94 0.4737 0.0252 1.0604 3 3.5477 

 76.50 3.09 0.4990  

                                                                                              X2  = 6.9436 

 

Untuk α = 5% dengan dk = 6 -3 = 3 diperoleh X2
tabel = 7.81. Karena 

X2
hitung < X2

tabel  maka Ho diterima. Artinya data tersebut berdistribusi 

normal. Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 6 hal 77. 

3) Uji Kesamaan dua varians data tes awal  

Data yang digunakan pada uji kesamaan dua varians dapat dilihat pada 

Tabel 8.  

Tabel 8. Hasil Analisis Uji kesamaan Dua Varians Kelas Eksperimen 
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Kelas Interval fi xi fi xi ( )
∑
∑

i

ii

f
xf si

2 si 

50 – 54 1 49.5 49.5 

55 – 59 7 54.5 381.5 

60 – 64 16 59.5 952 

65 – 69 15 64.5 967.5 

70 - 74  2 69.5 139 

75 – 77 1 74.5 74.5 

 42  2564 

61.04 23.5192 4.85 

Tabel 9. Hasil Analisis Uji kesamaan Dua Varians Kelas Kontrol 

Kelas Interval fi xi fi xi ( )
∑
∑

i

ii

f
xf si

2 si 

22 – 30 1 26 26 

31 – 39 4 35 140 

40 – 48 9 44 396 

49 – 57 12 53 636 

58 – 66 8 62 496 

67 – 75 5 71 355 

 39  2049 

51.10 27.3084 5.23 

Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitumg = 1.161, sedangkan Ftabel = 1.86. 

Karena Fhitung (1.161) < Ftabel maka Ho diterima artinya bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians sama.  

 

4) Uji Perbedaan dua rata-rata data tes awal 

Data analisis uji perbedaan dua rata-rata dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Analisis Uji Perbedaan Rata-Rata Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol 
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Sumber 

variasi 

∑ n x  Varians 

(s2) 

Standar 

deviasi 

(s) 

S 

gabungan 

thitung ttabel 

Eksperim

en 

2580 42 61.43 23.5192 4.85 

Kontrol 2535 42 60.36 27.3084 5.23 

50.8276 0.974 1.99 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung = 0.974, sedangkan ttabel = 1.99. 

Karena thitung (0.974) < ttabel (1.99) maka Ho diterima artinya tidak terdapat 

perbedaan rata-rata tes awal secara signifikan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tes awal antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dengan hasil pembelajaran 

kelompok eksperimen tidak lebih baik daripada kelompok kontrol. Perh 

2. Analisis Data Hasil Tes Akhir (Post Tes) Siswa 

1) Deskripsi data hasil tes akhir (Post Tes) 

Kemampuan awal siswa sesudah diadakan pembelajaran dari kedua 

kelompok dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Tes Awal Siswa Sesudah pembelajaran 

Kelas Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Rata-rata kemampuan akhir siswa 70.42 64.88 

Nilai tertinggi 88 75 

Nilai Terendah 60 50 

Tingkat ketuntasan 83.33 % 64.28% 

 

2) Uji normalitas data tes akhir 
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 Tabel 12. Hasil Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

Kelas interval Batas 

kelas 

Z 

untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z

Ei Oi (
i

ii

E
EO −

 

50.00 – 65.00 60.5 -2.49 0.4463 0.0842 3.5364 3 0.0814 

66.00 – 70.00 64.50 -1.75 0.3621 0.1861 7.8162 12 2.2395 

71.00 – 75.00 69.50 -0.82 0.1760 0.2553 10.7226 13 0.4837 

76.00 – 80.00 74.50 -0.11 0.0793 0.2230 9.3660 7 0.5977 

  81.00 – 85.00  79.50 1.03 0.3023 0.1309 5.4978 4 0.4081 

86.00 – 90.00 84.50 1.96 0.4332 0.0510 2.1420 0 2.1420 

 89.50 2.88 0.4842  

                                                                                              X2  = 5.9523 

Untuk α = 5% dengan dk = 6 -3 = 3 diperoleh X2
tabel = 7.81. Karena X2

hitung 

< X2
tabel  maka Ho diterima. Artinya data tersebut berdistribusi normal.  

 Tabel 13. Hasil Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

Kelas interval Batas 

kelas 

Z 

untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z

Ei Oi (
i

ii

E
EO −

 

   50.00 –54.00 49.50 -1.65 0.4713 0.0834 3.5028 5 0.6399 

55.00 – 59.00 54.50 -0.95 0.3879 0.2000 8.4000 8 0.0190 

60.00 – 64.00 59.50 -0.25 0.1879 0.1008 4.2336 7 1.8077 

65.00 – 69.00 64.50  0.46 0.0871 0.4083 17.1486 12 1.5458 

70.00 – 74.00  69.50 1.16 0.3212 0.1272 5.3424 4 0.3373 

75.00 – 79.00 74.50 1.86 0.4484 0.0417 1.7514 0 1.7514 

 79.50 2.56 0.4901  

                                                                                              X2  = 6.1012 
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Untuk α = 5% dengan dk = 6 -3 = 3 diperoleh X2
tabel = 7.81. Karena X2

hitung 

< X2
tabel  maka Ho diterima. Artinya data tersebut berdistribusi normal.  

3) Uji Kesamaan dua varians data tes akhir 

Data yang digunakan pada uji kesamaan dua varians dapat dilihat pada 

Tabel 14.  

Tabel 14. Hasil Analisis Uji kesamaan Dua Varians Kelas Eksperimen 

Kelas Interval fi xi fi xi ( )
∑
∑

i

ii

f
xf si

2 si 

60 – 65 1 60.5 60.5 

66 – 70 7 64.5 451.5 

71 – 75 16 69.5 1112 

76 – 80 15 74.5 1117.5 

81 – 85  2 79.5 159 

86 – 90 1 84.5 84.5 

 42  2985 

71.07 40.5234 6.37 

 

Tabel 15. Hasil Analisis Uji kesamaan Dua Varians Kelas Kontrol 

Kelas Interval fi xi fi xi ( )
∑
∑

i

ii

f
xf si

2 si 

50 – 54 1 49.5 49.5 

55 – 59 7 54.5 381.5 

60 – 64 16 59.5 952 

65 – 69 15 64.5 967.5 

70 – 74 2 69.5 139 

75 – 79 1 74.5 74.5 

 42  2564 

61.04 32.3036 5.68 



 91

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitumg = 1.254sedangkan Ftabel = 1.86. 

Karena Fhitung (1.254) < Ftabel maka Ho diterima artinya bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians sama. . 

4) Uji Perbedaan dua rata-rata data tes akhir 

Data analisis uji perbedaan dua rata-rata dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Hasil Analisis Uji Perbedaan Rata-Rata Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol 

Sumber 

variasi 

∑ n x  Varians 

(s2) 

Standar 

deviasi 

(s) 

S 

gabungan 

thitung ttabel 

Eksperim

en 

2958 42 70.06 40.5234 6.36 

Kontrol 2725 42 65.00 32.3026 5.68 

72.826 4.204 1.99 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung = 3.976, sedangkan ttabel = 1.99. 

Karena thitung (3.976) > ttabel (1.99) maka Ho diterima artinya terdapat 

perbedaan rata-rata tes awal secara signifikan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tes akhir antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, dengan hasil pembelajaran kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. . 

1. Analisis Data Rata-Rata Selisih Tes Akhir (Post-tes) dan Tes Awal (Pre-

Test) Siswa 

1) Deskripsi data hasil tes akhir 

Hasil tes siswa setelah mengikuti pembelajaran dari kedua kelompok dapat 

dilihat pada Tabel 17. 
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Tabel 17. Rekapitulasi Hasil Tes Akhir Siswa Setelah Pembelajaran 

Kelas Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Rata-rata kemampuan awal dan 

akhir siswa 

70.42 64.88 

Nilai tertinggi 88 75 

Nilai Terendah 60 50 

Tingkat ketuntasan 83,33 % 64,28 % 

 

2) Uji Perbedaan dua rata-rata selisih  tes akhir (Post-test) dan tes awal (Pre-

Test) 

Uji perbedaan rata-rata ini digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan 

rata-rata hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Data analisis dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 18. Hasil Analisis Uji Perbedaan Rata-Rata Selisih Tes Akhir (Post-

Test) dan Tes Awal (Pre-Test)  

Sumber 

variasi 

Post-

test 

Pre-

test 

∆t Varians 

(s2) 

Standar 

deviasi 

(s) 

S 

gabun

gan 

thitung ttabel 

Eksperi

men 

70.42 61.43 8.64 61.0426 11.22 

Kontrol 64.88 60.36 4.65 59.611 10.91 

11.075

53 

4.042 1.99 

 

Berdasarkan perhitumgan diatas, dapat disimpulkan diperoleh thitung = 

4.042, sedangkan ttabel = 1.99. Karena thitung (4.042) > ttabel (1.99) maka Hi 

diterima atau Ho ditolak artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 
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hasil belajar  antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara 

signifikan, dengan hasil pembelajaran kelompok eksperimen lebih baik 

daripada kelompok kontrol.  

Berdasarkan pelaksanaan pre test dan post test, diperoleh hasil 

yang menunjukan siswa kelas eksperimen dengan nilai rata-rata = 61.43 

dan nilai rata-rata post test = 70.06, sedangkan nilai siswa kelompok 

kontrol diperoleh rata-rata pre test = 60.35, dan nilai rata-rata post test 

65.00. 

Nilai post test tersebut dianalisis sebagai uji analisis akhir. 

Langkah pertama dalam uji analisis akhir yaitu hasil post test dianalisis 

dengan uji normalitas untuk mengetahui apakah data nilai post test antara 

dua kelompok tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dari uji normalitas 

didapat dk : 3 pada taraf nyata = 5% di dapat Xtabel = 70.06 dan Xhitung 

kelompok eksperimen = 59523, sedangkan Xhitung kelompok kontrol = 

61012. karena Xhitung lebih kecil dari Xtabel maka dapat disimpulkan bahwa 

post test kedua kelompok berdistribusi normal. 

Langkah kedua setelah dinyatakan berdistribusi normal, maka 

dilakukan uji F untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen dan 

control mempunyaivarian yang sama. Diketahui varian kelompok 

eksperimen =  40.5234 dan varian kelompok kontrol = 32.3026. dengan 

perbandingan varian terkecil diperoleh Fhitung  = 1.254 dengan dk 

pembilang = 41 dan dk penyebut = 41 pada taraf nyata = 5% maka 
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diperoleh Ftabel : 1.86, karena Fhitung < Ftabel maka kedua kelompok 

mempunyai varian yang sama. 

Setelah dilakukan uji F dan kedua kelompok tersebut mempunyai 

varian yang sama, maka dilakukan uji t untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar sejarah antara yang diajar dengan model pembelajaran GI dan 

metode konvensional pada sub pokok bahasan Pelaksanaan Sistem Pajak 

Tanah dan Tanam Paksa masa Kolonial Belanda. Sehingga apakah dengan 

diterapkan model pembelajaran GI ini prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah kelas VIII SMP Negeri 2 Susukan dapat meningkat. 

Hasil perhitungannya adalah thitung = 4.042 dengan dk = 82 pada taraf nyata 

= 5% dan table = 1.99. karena thitung berada pada daerah penolakan Ho, 

maka Ho ditolak artinya rata-rata nilai kelompok eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan denga kompok kontrol. 

Dari hasil perhitungan tentang perbedaan hasil belajar sejarah 

siswa yang diberi pembelajaran dengan model Group Investigation dan 

metode konvensional pada sub pokok bahasan Pelaksanaan Sistem Pajak 

Tanah dan Sistem Tanam Paksa masa Kolonial Belanda pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Susukan semester gasal tahun ajaran 2008/2009. maka 

hipotesis nol (Ho) yang menyatakan “pembelajaran sejarah menggunakan 

model GI tidak efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Susukan tahun pelajaran 2008/2009, ditolak. 

Sebaliknya pada hipotesis alternative (Ha) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran sejarah dengan  menggunakan model GI efektif dalam 
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meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Susukan 

tahun pelajaran 2008/2009, diterima. 

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa model 

pembelajaran Group Investigation ini dapat meningkatkan prestasi belajar 

sejarah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Susukan tahun pelajaran 

2008/2009. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa factor yang 

menyebabkan prestasi belajar sejarah siswa dapat meningkat. Factor yang 

mempengaruhi prestasi belajar sejarah siswa pada kelompok eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran Group Investigation dapat 

meningkat adalah : 

1. Siswa pada kelompok eksperimen dituntut untuk lebih aktif, baik dalam 

mencari bahan atau materi yang diberikan guru maupun aktif didalam 

mengikuti proses belajar. Dengan demikian, murid akan terpacu dan akan 

lebih kreatif dalam proses belajar didalam kelas. 

2. Siswa langsung mengetahui sumber atau bahan untuk materi yang 

diajarkan. Sehingga mereka akan lebih mudah menerima materi yang 

disampaikan guru. 

3. siswa melakukan diskusi atau kerja kelompok, sehingga mereka akan lebih 

aktif lagi. Karena dalam diskusi kelompok tersebut setiap siswa dituntut 

untuk mengeluarkan ide atau pendapatnya untuk dapat menyelesaikan soal 

yang diberikan oleh guru. Sehingga didalamnya tidak terdapat siswa yang 

pasif dan akhirnya materi yang dibuat untuk berdiskusi akan lebih mudah 

dipahami oleh pikiran siswa. 
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Sedangkan Factor yang mempengaruhi prestasi belajar sejarah 

siswa pada kelompok kontrol cukup mengalami peningkatan, adalah :  

1. Siswa pada kelompok kontrol cenderung lebih pasif dalam menerima 

materi pelajaran dari guru. Dalam proses pembelajaran didalam kelas 

siswa cenderung hanya mendengarkan ceramah guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. 

2. pada saat proses pembelajaran berlangsung siswa cenderung melakukan 

aktivitas sendiri diluar aktivitas belajar seperti mengobrol dengan teman 

sebangku, mengantuk dan yang lebih parah lagi terkadang siswa 

mengerjakan tugas dari guru mata pelajaran lain pada saat pembelajaran 

sedang berlangsung. 

3. karena siswa dalam menerima materi pelajaran dan mengikuti proses 

belajar mengajar tidak fokus dan konsentrasi, maka materi yang 

disampaikan guru tidak akan masuk ke dalam pikiran siswa. Dan pada 

akhirnya hasil yang dicapai tidak akan maksimal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil belajar sejarah siswa kelas VIII SMP N 2 Susukan Tahun Ajaran 

2008/2009 yang diajar dengan model pembelajaran Group Investigation 

(kelas eksperimen) pada sub pokok bahasan pelaksanaan sistem pajak 

tanah dan tanam paksa masa kolonial Belanda, termasuk dalam kategori 

baik. Hal ini dapat dilihat pada hasil nilai post test siswa yang berkisar 

antara 60.00 sampai 88.00, dengan nilai rata-rata 70.42. Dari hasil 

tersebut menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran Group 

Investigation pada sub pokok bahasan pelaksanaan sistem pajak tanah 

dan tanam paksa masa kolonial Belanda pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Susukan Tahun Ajaran 2008/2009 telah efektif. 

2. Hasil belajar sejarah siswa kelas VIII SMP N 2 Susukan Tahun Ajaran 

2008/2009 yang diajar dengan model pembelajaran konvensional (kelas 

kontrol) pada sub pokok bahasan pelaksanaan sistem pajak tanah dan 

tanam paksa masa kolonial Belanda, termasuk dalam kategori cukup. Hal 

ini dapat dilihat pada hasil nilai post test siswa yang berkisar antara 50.00 

sampai 75.00, dengan nilai rata-rata 64.88. Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran ceramah pada sub 
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pokok bahasan pelaksanaan sistem pajak tanah dan tanam paksa masa 

kolonial Belanda pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Susukan Tahun 

Ajaran 2008/2009 cukup efektif. 

3. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara hasil belajar siswa 

yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation dan yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional pada sub pokok bahasan pelaksanaan sistem pajak tanah 

dan tanam paksa masa kolonial Belanda pada siswa kelas VIII SMP N 2 

Susukan Tahun Ajaran 2008/2009. Perhitungan tersebut dapat dilihat 

pada hasil perhitungan uji-t dan didapatkan hasil thitung  = 4.042 dengan 

dk = 82 pada taraf nyata = 5% dan ttabel = 1.99. karena thitung lebih besar 

dari ttabel, yaitu 4.042 > 1.99. Sehingga pada hipotesis alternatif yang 

menyatakan : “Pembelajaran sejarah dengan menggunakan model GI 

efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 

2 Susukan tahun pelajaran 2008/2009, dapat diterima. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat dianjurkan antara lain: 

1. Pengunaan model pembelajaran Group Investigation ini dapat diterapkan 

pada semua materi pelajaran karena memanfaatkan berbagai sumber 

belajar, setting belajar dan media belajar yang digunakan untuk 

mendukung pembelajaran sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 
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2. Guru sejarah diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran  Group 

Investigation tidak hanya dalam mempelajari materi kebijakan-kebijakan 

masa kolonial saja tetapi juga pada materi lain yang memiliki 

karakteristik yang sama misalnya memanfaatkan berbagai sumber, 

setting belajar yang tidak selalu di dalam kelas, dan media apa saja yang 

digunakan untuk belajar. 

3. Untuk memaksimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam penerapan 

model pembelajaran Group Investigation, guru hendaknya memberikan 

perlakuan yang sesuai dengan kondisi kelas yang ada melalui 

penambahan media atau alat bantu yang bervariasi, penumbuhan minat 

belajar, serta lebih mendorong siswa untuk belajar dengan 

mengkonstruksikan pengetahuannya kemudian memberi makna pada 

pengetahuan tersebut 
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Lampiran1 
DAFTAR SISWA KELAS VIII A 

SMP NEGERI 2 SUSUKAN 

 

No  Nama siswa KET 
1 Eliatin  P 
2 Fitri Rahayu P 
3 Lilis Fitriana P 
4 Nafa Widyantias N P 
5 Neni kuspriyanti P 
6 Niar Kuati P 
7 Okti Miarsih P 
8 Panca Yuni Lestari P 
9 Romiah P 

10 Sri Waryanti  P 
11 Suci Khasanah P 
12 Sulastri  P 
13 Suparni  P 
14 Supriatin  P 
15 Tasmiah  P 
16 Titin Supriatin P 
17 Vidia suranti P 
18 Wartini  P 
19 Windi Setya Ningrum P 
20 Wiwi Setyani P 
21 Wiwin kamsiatin P 
22 Yuni Mahwati  P 
23 Aan Setio wibowo L 
24 Aas Setiawan L 
25 Anas Bayu P L 
26 Bagus Rio L 
27 Bayu Dwi Sasongko L 
28 Darmanto  L 
29 Dwi Sukarso L 
30 Galang Priyo Sedayu L 
31 Iko Dedi Saputro L 
32 Imam Hidayat L 
33 Khodri Nurokhman L 
34 Miswan Gianto L 
35 Sairan  L 
36 Solihin  L 
37 Sugianto  L 
38 Sugianto  L 
39 Tri Ade Setiyo L 
40 Tugimin  L 
41 Turjono  L 
42 Wasirun  L 
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Lampiran 2 

DAFTAR SISWA KELAS VIII B 

SMP NEGERI 2 SUSUKAN 

 
NO NAMA Ket  
1 Dini Trisna Wigati P 
2 Ela Oktiani P 
3 Indriyani  P 
4 Iswati P 
5 Kartika Sulis TN P 
6 Khumairoh  P 
7 Lani suprihatin P 
8 Lasini P 
9 Mariyah  P 

10 Murnia  P 
11 Nining rahayu P 
12 Raminah  P 
13 Romiyatun  P 
14 Rusiyah  P 
15 Sabrina  P 
16 Septi Yuniah P 
17 Sri Surasih P 
18 Sudarmi  P 
19 Harmi Nur iklimah  P 
20  Sugiati P 
21 Suryati P 
22 Yuli Khasanah P 
23 Abdul Rochman L 
24 Ahmad muayad L 
25 Edi suwarto L 
26 Eko Sugiono L 
27 Kuatno L 
28 Nofriatun  P 
29 Nur Hasan L 
30 Nur Ibdul Khatib L 
31 Ponco Waluyo L 
32 Rasno  L 
33 Restu Purnomo L 
34 Rizki Alip Suryanto L 
35 Siam Mono L 
36 Suparinto  L 
37 Suprianto  L 
38 Tri wisono  L 
39 Triono  L 
40 Wahyu Rudianto L 
41 Warso  L 
42 Yohan Meiyan Adi P L 
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Lampiran 3 
DAFTAR KELOMPOK 

 
KELOMPOK 1    KELOMPOK 2 
1. TRIONO     1. HARMI N.I 
2. NUR HASAN    2. MARIYAH 
3. EKO SUGIONO    3. KARTIKA SULIS F.N 
4. PONCO WALUYO   4. SUDARMI 
5. MURNIA     5. SRI SURASIH 
6. DINI T WIGATI    6. LASINI 
7. DINI TRISNA W    7. INDRIYANI 
 
KELOMPOK 3    KELOMPOK 4 
1. ABDUL R     1. SABRINA 
2. RUDI     2. LANI. S 
3. WARSO     3. SUGIATI 
4. SUPRIANTO    4. ELA O 
5. NOFRIATUN    5. RUSIYAH 
6. TRI WISONO    6. SEPTI YUNIAH 
7. IBNUL     7. NINING RAHAYU 

 
KELOMPOK 5    KELOMPOK 6 
1. ISWATI     1. MUHAMAD 
2. KHUMAIROH    2. ALIP 
3. ROMIATUN    3. ADIP 
4. RAMINAH    4. EDI S 
5. SURYATI     5. RESTU 
6. YULI KH     6. SUPARINTO 
7. YOHAN REIHAN AP   7. RASNO 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) Kelas Kontrol 

Nama sekolah  : SMP N 2 Susukan 
Mata pelajaran  : IPS Sejarah 
Kelas / Semester : VIII / I 
Standar kompetensi : 2. Memahami Proses Kebangkitan Nasional 
Kompetensi dasar : 2.1. Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan 

imperialisme Barat serta pengaruh yang ditimbulkannya 
diberbagai daerah 

Indikator   :  
1. Menjelaskan pemerintahan TS Raffles 
2. Menjelaskan pemerintah Van den Bosch 
3. Kebijakan Pelaksanaan Sistem Sewa Tanah / Pajak 

Tanah 
4. Kebijakan Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa 

Alokasi waktu  : 2 x 30 menit 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
‐ Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelaksanaan system Sewa 

Tanah / Pajak Tanah masa pemerintahan Raffles di Indonesia 
‐ Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelaksanaan system Sewa 

Tanah / Pajak Tanah masa pemerintahan Raffles di Indonesia 
B. Materi Pembelajaran 

Kebijakan pelaksanaan system Sewa Tanah / Pajak Tanah dan Tanam 
Paksa masa colonial Belanda. 

C. Model Pembelajaran 
1. Ceramah  
2. Pengamatan  

D. Langkah-langkah Kegiatan 
a. Pendahuluan  

1. Guru memberikan motivasi Motivasi kepada siswa 
2. Apersepsi 
3. Guru mengadakan tes awal sebelum pembelajaran (Pre-test) 

b. Kegiatan inti 
1. Guru menyampaikan materi tentang : 

• Masa pemerintahan Raffles di Indonesia 
• Masa pemerintahan Van den Bosch di Indonesia 
• Kebijakan Pelaksanaan Sistem Sewa tanah / Pajak Tanah oleh 

Raffles 
• Kebijakan pelaksanaan system Tanam Paksa oleh Van den 

Bosch 
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c. Penutup  
1. Guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan 
2. Guru mengadakan tes akhir pembelajaran (Post-Test) kepada siswa 

E. Sumber Belajar 
1. Buku sejarah kelas VIII yang relevan 
2. LKS Sejarah kelas VIII semester I 

F. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian : Tes tertulis 
2. Bentuk instrument : Pilihan Ganda 

 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran               Mahasiswa Peneliti 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Kelas Eksperimen 
 

Nama sekolah  : SMP N 2 Susukan 
Mata pelajaran  : IPS Sejarah 
Kelas / Semester : VIII / I 
Standar kompetensi : 2. Memahami Proses Kebangkitan Nasional 
Kompetensi dasar : 2.1. Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan 

imperialisme Barat serta pengaruh yang ditimbulkannya 
diberbagai daerah 

Indikator :  
1. Menjelaskan pemerintahan TS Raffles 
2. Menjelaskan pemerintah Van den Bosch 
3. Kebijakan Pelaksanaan Sistem Sewa Tanah / Pajak 

Tanah 
4. Kebijakan Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa 

Alokasi waktu  : 2 x 30 menit 
A. Tujuan Pembelajaran 

‐ Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelaksanaan system Sewa 
Tanah / Pajak Tanah masa pemerintahan Raffles di Indonesia 

‐ Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelaksanaan system Sewa 
Tanah / Pajak Tanah masa pemerintahan Raffles di Indonesia 

B. Materi Pembelajaran 
Kebijakan pelaksanaan system Sewa Tanah / Pajak Tanah dan Tanam 
Paksa masa colonial Belanda. 

C. Model Pembelajaran 
1. Diskusi kelompok dengan Model Group Investigation 
2. Pengamatan  

D. Langkah-langkah Kegiatan 
a. Pendahuluan  

1. Guru memberikan motivasi Motivasi kepada siswa 
2. Apersepsi 
3. Guru mengadakan tes awal sebelum pembelajaran (Pre-test) 

b. Kegiatan inti 
‐ Siswa dibagi dalam beberapa kelompok heterogen 
‐ Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok 
‐ Guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi tugas sehingga satu 

kelompok mendapat tugas satu materil tugas yang berbeda dengan 
kelompok lain 
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‐ Masing-masing kelompok membahas materi tentang Sistem Pajak 
Tanah dan Tanam Paksa pada masa Kolonial  secara kooperatif 
berisi penemuan masalah 

‐ Setelah selesai diskusi ketua kelompok menyampaikan hasil 
pembahasan kelompok  
 

c. Penutup  
1. Guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan 
2. Guru mengadakan tes akhir pembelajaran (Post-Test) kepada siswa 

E. Sumber Belajar 
1. Buku sejarah kelas VIII yang relevan 
2. LKS Sejarah kelas VIII semester I 

F. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian  : Tes tertulis 
2. Bentuk instrument : Pilihan Ganda 

 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran               Mahasiswa Peneliti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 109

 

TUGAS KELOMPOK I 
 
 
 
 

 
 
 

1. Pelajari dan diskusikanlah dengan teman-temanmu tentang pemerintahan 
Gubernur jenderal T.S. Raffles di Indonesia 

2. setelah mengetahui dan memahami, berilah penjelasan dari pertanyaan-
pertanyaan berikut ini ! 

3. tulislah penjelasanmu pada kolom yang tersedia ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan    : siswa dapat menjelaskan pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Indonesia 

Metode   : Group Investigation dan mengerjakan tugas 

Sumber bacaan  : Buku materi sejarah SMP kelas VIII dan buku materi penunjang yang relevan 

Pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles 

Isi Perjanjian Kapitulasi 
Tuntang 

 
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Dasar berkuasanya 
 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

Tujuan dilaksanakannya system 
sewa tanah oleh raffles 

 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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TUGAS KELOMPOK II 

 
 
 
 

 
 
 

1. Pelajari dan diskusikanlah dengan teman-temanmu tentang pemerintahan 
Gubernur jenderal T.S. Raffles di Indonesia 

2. setelah mengetahui dan memahami, berilah penjelasan dari pertanyaan-
pertanyaan berikut ini ! 

3. tulislah penjelasanmu pada kolom yang tersedia ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan    : siswa dapat menjelaskan pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Indonesia 

Metode   : Group Investigation dan mengerjakan tugas 

Sumber bacaan  : Buku materi sejarah SMP kelas VIII dan buku materi penunjang yang relevan 

Pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles 

Kebijakan di bidang 
pemerintahan, pengadilan, 

dan sosial 
 

…………………………….
…………………………….
…………………………….

Kebijakan yang dilakukan di 
bidang Ekonomi 

 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

Isi perjanjian London 19 Agustus 
1816 

 
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
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TUGAS KELOMPOK III 
 
 
 
 

 
 
 

1. Pelajari dan diskusikanlah dengan teman-temanmu tentang pemerintahan 
Gubernur jenderal T.S. Raffles di Indonesia 

2. setelah mengetahui dan memahami, berilah penjelasan dari pertanyaan-
pertanyaan berikut ini ! 

3. tulislah penjelasanmu pada kolom yang tersedia ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan    : siswa dapat menjelaskan pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Indonesia 

Metode   : Group Investigation dan mengerjakan tugas 

Sumber bacaan  : Buku materi sejarah SMP kelas VIII dan buku materi penunjang yang relevan 

Pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles 

Pokok-pokok kebijakan 
dalam system pajak tanah  

 
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Factor kegagalan system 
pajak tanah Raffles 

 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

Jasa-jasa Raffles 
 
……………………………...
……………………………...
……………………………...
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TUGAS KELOMPOK IV 
 
 
 
 

 
 
 

1. Pelajari dan diskusikanlah dengan teman-temanmu tentang pemerintahan 
Gubernur jenderal J. Van den Bosch di Indonesia 

2. setelah mengetahui dan memahami, berilah penjelasan dari pertanyaan-
pertanyaan berikut ini ! 

3. tulislah penjelasanmu pada kolom yang tersedia ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan    : siswa dapat menjelaskan pemerintahan Gubernur Van Den Bosch di Indonesia 

Metode   : Group Investigation dan mengerjakan tugas 

Sumber bacaan  : Buku materi sejarah SMP kelas VIII dan buku materi penunjang yang relevan 

Pemerintahan Gubernur Jenderal J. Van den Bosch 

Latar belakang munculnya 
system tanam paksa 

 
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Tujuan dilaksanakannya 
tanam paksa 

 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

Penyebab kegagalan kebijakan 
politik liberal Baron Ven der 

Capellen 
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
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TUGAS KELOMPOK V 
 
 
 
 

 
 
 

1. Pelajari dan diskusikanlah dengan teman-temanmu tentang pemerintahan 
Gubernur jenderal J. Van den Bosch di Indonesia 

2. setelah mengetahui dan memahami, berilah penjelasan dari pertanyaan-
pertanyaan berikut ini ! 

3. tulislah penjelasanmu pada kolom yang tersedia ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan  : siswa dapat menjelaskan pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosc di Indonesia 

Metode  : Group Investigation dan mengerjakan tugas 

Sumber bacaan  : Buku materi sejarah SMP kelas VIII dan buku materi penunjang yang relevan 

Pemerintahan Gubernur Jenderal J. Van den Bosch 

Ketentuan-ketentuan dalam 
system tanam paksa 

 
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Keuntungan system tanam 
paksa bagi belanda 

 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

Penyimpangan-penyimpangan 
dalam system tanam paksa 

 
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
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TUGAS KELOMPOK VI 
 
 
 
 

 
 
 

1. Pelajari dan diskusikanlah dengan teman-temanmu tentang pemerintahan 
Gubernur jenderal J. Van den Bosch di Indonesia 

2. setelah mengetahui dan memahami, berilah penjelasan dari pertanyaan-
pertanyaan berikut ini ! 

3. tulislah penjelasanmu pada kolom yang tersedia ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tujuan   : siswa dapat menjelaskan pemerintahan Gubernur Jenderal J. Van den Bosch di Indonesia 

Metode  : Group Investigation dan mengerjakan tugas 

Sumber bacaan  : Buku materi sejarah SMP kelas VIII dan buku materi penunjang yang relevan 

Pemerintahan Gubernur Jenderal J. Van den Bosch 

Tokoh-tokoh penentang 
system tanam paksa 

 
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Akibat pelaksanaan system 
tanam paksa bagi Indonesia 

 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

Factor penyebab dihapusnya system 
tanam paksa di Indonesia 

 
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
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SOAL PRE-TEST 

Pelajaran  : IPS Sejarah 

Kelas   : VIII 

Waktu  : 15 menit 

 

Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat ! 

 

1. Sebutkan faktor penyebab kegagalan sistem pajak tanah Raffles ? 

Jawab : 

2. Sebutkan tujuan dilaksanakannya sistem tanam paksa ? 

Jawab : 

3. apa isi dari perjanjian Tuntang antara Inggris dengan Belanda ? 

Jawab :  

4. Sebutkan ketentuan-ketentuan dalam sistem Tanam Paksa ! 

jawab  : 

5. sebutkan jasa-jasa Raffles sewaktu berkuasa di Indonesia ! 

jawab : 

6. Sebutkan tokoh-tokoh penentang sistem tanam paksa ! 

jawab  :  
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST 

 

Satuan pendidikan : SMP N 2 Susukan 

Mata pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas : VIII 

Tahun pelajaran : 2008/2009 

Alokasi waktu : 15 menit 

Jumlah butir : 6soal 

 

No  Indikator  Pokok bahasan  jumlah 

soal 

1 Mengidentifikasi 

pelaksanaan 

kebijakan-

kebijakan 

pemerintah 

Kolonial Belanda 

• System sewa tanah (Lande lijk 

stelsel) oleh T.S. Raffles 

 

• Sistem tanam paksa (Cultur 

Stelsel) oleh J. Van den Bosch  

3 
 
 
 
 
3 
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST 

 

Satuan pendidikan  : SMP N 2 Susukan 

Mata pelajaran  : IPS Sejarah 

Kelas  :  VIII 

Tahun pelajaran  : 2008/2009 

Alokasi waktu  : 15 menit 

Jumlah butir  : 6 soal 

 

no Kompetensi dasar indikator Pokok bahasan No soal 

1. Menjelaskan proses 

perkembangan 

Kolonialisme dan 

Imperialisme Barat, 

serta pengaruhnya 

yang ditimbulkan di 

berbagai daerah. 

• Mengidentifikasi 

kebijakan-

kebijakan 

pemerintah 

kolonial 

 

 

 

 

• Mengidentifikasi 

pengaruh yang 

ditimbulkan oleh 

kebijakan-

kebijakan 

pemerintah 

kolonial di 

berbagai daerah 

• System sewa tanah 

(Lande lijk stelsel) 

oleh T.S. Raffles 

 

• Sistem tanam paksa 

(Cultur Stelsel) 

oleh J. Van den 

Bosch  

 

• pengaruh yang 

ditimbulkan oleh 

kebijakan-

kebijakan 

pemerintah 

kolonial di berbagai 

daerah 

 

 

3 

 

 

 

3 
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JAWABAN PRE-TEST 
 

1. faktor penyebab gagalnya sistem pajak tanah Raffles adalah : 
- Kesulitan dalam menentukan besarnnya pajak yang harus dibayar oleh 

petani 
- Kesulitan dalam menentukan luas kepemilikan tanah dan tingkat 

kesuburan tanah yang dimiliki oleh petani 
- Terbatasnya pehawai terutama bagian pengukuran tanah 
- Masyarakat pedesaan bersifat tertutup dan belum mengenal sistim 

uang 
2. Tujuan utama sistem Tanam paksa adalah : 

Menghasilkan tanaman perdagangan yang laku keras di pasaran dunia 
seperti gula, tebu, nila, teh, kopi, tembakau, kayu manis, dan kapas untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar bagi Belanda 

3. Isi perjanjian Kapitulasi Tuntang : 
a. Seluruh kekuatan militer belanda yang ada di wilayah Asia Tenggara 

harus diserahkan kepada Inggris 
b. Utang pemerintah Belanda tidak diakui Inggris 
c. Pulau Jawa, Madura, Palembang, Makasar, Banjarmasin, Maluku dan 

semua pangkalan belanda diluar jawa menjadi wilayah kekuasaan 
Inggris 

4. ketentuan-ketentuan dalam sistem Tanam paksa antara lain : 
1. Tanah milik rakyat 1/5 harus ditanami dengan tanaman seperti kopi, 

tebu, nila, tembakau, teh, karet dan pala 
2. Petani diberi kesempatan mengolah tanah lain untuk keperluan 

hidupnya 
3. lahan yang dipakai untuk Tanam Paksa bebas pajak 
4. kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah 
5. rakyat yang tidak memiliki tanah, wajib mengganti dengan bekerja 

pada perkebunan pemerintah jajahan 
6. hasil garapan diserahkan kepada pemerintah jajahan  

5. Jasa-jasa Raffles selama berkuasa di Indonesia 
a. Menulis buku “History of Java” yang berisi tentang sejarah dan adat 

istiadat jawa,. 
b. Menemukan bunga bangkai “Rafflesia Arnoldi” 
c. Mendirikan lembaga ilmu pengetahuan “Bataviaasoh Genooschap” 
d. Istri Raffles yang bernama Olivia Marianne merupakan perintis 

berdirinya Kebun Raya Bogor 
6. Tokoh-tokoh penentang sistem Tanam Paksa  

- Douwes Dekker, yang mengungkapkan penderitaan rakyat Lebak 
Bantem lewat bukunya yang berjudul Max Havelaar. 

- Baron Van Hoevel, seorang pendeta belanda yang menuntut 
pemerintahan pusat dan Gubernur jenderal agar memperhatikan nasib 
dan kepentingan rakyat. 

- Fransen Van de Putte menulis buku berjudul Suiker Contracten 
(kontrak-kontrak gula) sebagai protes menentang sistem tanam paksa 
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SOAL – SOAL POS-TEST 
Mata Belajaran   : Sejarah 
Kelas                    : VIII/I 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat 
! 
 
1. Penguasaan Inggris atas Pulau jawa dimulai sejak tahun 1811 yang ditandai dengan 

penandatanganan perjanjian…… 
a. Perjanjian London c. Perjanjian Kalijati 
b. Kapitulasi Tuntang d. Perjanjian Linggajati 

2. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Raffles di bidang 
pemerintahan adalah…. 
a. Membentuk wilayah-wilayah otonom di Pulau Jawa 
b. Memperkenalkan system demokrasi dalam pemerintahan 
c. Membubarkan badan-badan pengadilan yang dibentuk oleh Daendels 
d. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan 

3. Pada zaman pemerintahan Inggris (1811-1816) di Indonesia terjadi perubahan penting 
di bidang politik, salah satu contohnya adalah……. 
a. mempersempit areal pertanian rakyat 
b. memperkecil kekuasaan para bupati 
c. memperkecil pemungutan pajak tanah 
d. membebaskan rakyat dari tanam paksa 

4. Sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Indonesia 
disebut... 
a. Tanam paksa 
b. Land rente 
c. Vervlichte leverentie 
d. Rodi 

5. Pelayaran dengan menggunakan kapal kora-kora yang dilakukan oleh Belanda untuk 
mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan VOC diebut 
pelayaran 
a. pelayaran hongi 
b. pelayaran Bongaya 
c. pelayaran ekspedisi 
d. pelayaran kora-kora 

6. berikut ini adalah dewan penasehat Raffles dalam menjalankan pemerintahannya di 
Indonesia, kecuali... 
a. Gillespie 
b. Duboykes 
c. Cransen 
d. Montinghe 

Lampiran 11 
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7. History of Java adalah sebuah buku hasil karya raffles yang berisi tentang... 
a. Aturan-aturan pajak di jawa 
b. Cara-cara pemerintahan yang baik 
c. Sistem kekerabatan masyarakat jawa 
d. Sejarah kebudayaan dan keindahan jawa 

8. perintis berdirinya kebun raya Bogor adalah itri Raffles yang bernama.... 
a. Olivia Clarina  c. Mariane Olivie 
b. Olivia Mariane d. Mariane Livia 

9. Sistem pajak tanah yang diberlakukan Raffles di Indonesia meniru politik Inggris di 
negara.... 
a. India 
b. Mesir 
c. Australia 
d. Afrika Selatan 

10. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-undang Agraria dan Undang-undang Gula... 
a. Meningkatkan ekspor gula 
b. Menguasai perekonomian di Indonesia 
c. Melindungi hak milik petani pribumi atas tanahnya dari penguasa asing 
d. Memperluas daerah jajahan 

11. latar belakang kemunculan Land rente adalah... 
a. Bubarnya VOC 
b. Kekosongan kas negara Belanda 
c. Timbulnya Liberalisme 
d. Kritikan Douwes Dekker 

12. Raffles berkuasa di Indonesia dari tahun 
a. 1812 – 1819 
b. 1711-1813 
c. 1814-1818 
d. 1811 - 1816 

13. tujuan pembuatan jalan daru Anyer-Panarukan adalah... 
a. memperlancar perdagangan 
b. memperlancar lalu lintas umum 
c. memperlancar pengawasan daerah di pulau Jawa 
d. memperlancar distribusi barang ke daerah lain 

14. Dibawah ini merupakan asas-asas pokok paham liberal, kecuali... 
a. Pemerintah boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat 
b. Kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan corak dan 

gayanya sendiri-sendiri 
c. Pamah liberal menuntut agar faktor-faktor penghambat kehidupan ekonomi rakyat 

dihapuskan, misalnya sistem Tanam Paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan 
d. Suiker contracten 

15. Tugas pokok Herman Willem Daendels dikirim ke Indonesia adalah untuk... 
a. Mempertahankan pulau jawa dari ancaman Inggris 
b. Memimpin rakyat pulau jawa melaksanakan kerja rodi 
c. Membangun jalan raya dari demak- anyer 
d. Mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada VOC 
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16. Contoh perubahan penting bidang politik di Indonesia pada zaman penjajahan 
Inggris......  
a. menjual tanah petani kepada pengusaha swasta 
b. mengadakan peraturan bidang perpajakan 
c. membagi Jawa dan madura menjadi 16 karesidenan 
d. mengahpus sistem perbudakan dan kerja rodi 

17. Tujuan pelaksanaan politik etis yang sebenarnya adalah untuk kepentingan... 
a. Pemerintah Kolonial Belanda 
b. Rakyat Indonesia 
c. Perkebunan-perkebunan swasta 
d. Golongan terpelajar 

18. Yang diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan Indonesia kepada 
Belanda adalah 
a. John Fendall 
b. Lord Minto 
c. Van der Capellen 
d. Buyskes  

19. Peristiwa meninggalnya ribuan budak yang dikirim Raffles ke luar Jawa terkenal 
dengan nama.......  
a. Minder Welvaarts 
b. Poenale Santie 
c. Banjaemasin Enormity 
d. The Tragedi of Black Cabin 

20. Jasa Daendels yang masih bisa dimanfaatkan sampai sekarang adalah... 
a. Pemberantasan korupsi 
b. Jalan raya 
c. Kantor urusan tanah 
d. Wajib militer 

21. Sejak tahun 1816 pemerintah Hindia Belanda berkuasa kembali di Indonesia. 
Gubernur jenderal Hindia Belanda mulai tahun 1816 dijabat oleh  
a. Van den Bosch c. Daendels 
b. Van der Carpellen d. Raflles 

22. Siapakah tokoh yang mencetuskan dilaksanakannya tanam paksa di Indonesia 
a. Jan Pieterzon coen  c. Herman Wilhem Daendels 
b. Van den Bosch  d. Thomad Stamford Raflles 

23. Pada Tahun berapakah sistem tanam paksa mulai dilaksanakan di Indonesia 
a. 1799  c. 1870  
b. 1830  d. 1900 

24. Berikut ini ketentuan-ketentuan dalam sistem tanam paksa, kecuali  
a. Penduduk diharuskan menyediakan sebagian tanahnya untuk tanaman yang laku 

dijual (di eksport) ke Eropa. 
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b. Waktu untuk memelihara tanaman tidak melebihi waktu yang diperlukan untuk 
memelihara tanaman padi. 

c. Tanah yang dipergunakan tidak melebihi 1/5 tanah yang dimiliki penduduk desa 
d. Bila hasil bumi melebihi nilai pajak yang harus dibayar rakyat maka kelebihan hasil 

bumi tersebut tidak diberikan kepada rakyat 
25. Maskapai dagang yang didirikan oleh Belanda untuk mengangkut hasil tanam paksa 

disebut…. 
a. Veredigde Oast Indische Compagnie 
b. Cultur telsel Maatschappij 
c. Nederlandsche Handels Maatschappij 
d. Cultur telsel Nederlandsche Maatschappij 

26. Antara tahun 1832 – 1867 pihak belanda berhasil memperoleh keuntungan dari sistem 
tanam paksa sebesar….. 
a. 967 juta gulden c. 867 juta gulden 
b. 769 juta gulden d. 997 juta gulden 

27. Daerah yang paling parah akibat dari diberlakukannya tanam paksa adalah… 
a. Jayakarta, cirebon, lamongan 
b. Cirebon, demak, semarang 
c. Cirebon, Grobogan, Demak 
d. Demak, Semarang, jayakarta    

28. Akibat pelaksanaan tanam paksa oleh Belanda di Indonesia, antara lain… 
a. Rakyat indonesia mengenal berbagai jenis tanaman 
b. Kemakmuran rakyat indonesia bertambah 
c. Timbulnya sikap satria untuk mengusir penjajah belanda 
d. Menambah kesengsaraan dikalangan rakyat Indonesia 

29. Dalam usahanya menentang sistem Tanam paksa di Indonesia Baron van Hoevel 
dibantu oleh.... 
a. Multatuli   c. Douwes Dekker 
b. Fransen Van de Putte  d. Thomas Stamford Raffles 

30. Salah satu nilai positif yang dapat dipetik dari sistem tanam paksa di Indonesia 
adalah… 

a. Indonesia terkenal sebagai negara pengekspor 
b. Melimpahnya hasil pertanian indonesia 
c. Banyaknya penduduk yang menerima cultur procenten 
d. Masuknya teknik pertanian barat di Indonesia 

31.  Akibat pelaksanaan Cultute Procent bagi rakyat Indonesia adalah 
a. Rakyat menderita karena tenaganya diperas 
b. Kehidupan rakyat meningkat karena menerima komisi dari kasil tanaman 
c. Para pegawai gembira karena mendapat hadiah dari pemrintah 
d. Rakyat terbebas dari pajak 

32. Tanaman perdagangan faforit di Eropa adalah 
a. Karet   c. gula   
b. Kelapa  d. Lada  

33. Salah satu perlawanan menentang tanam paksa di Indonesia adalah..... 
a. Perlawanan para petani jagung di Pasuruan pada tahun 1833 
b. Perlawanan para perani tebu di Pasuruan pada tahun 1833 
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c. Perusakan tanaman tebu oleh para pekerja belanda pada tahun 1846 
d. Perlawanan para petani singkong di Demak pada tahun 1843 

34. Buku berjudul Suiker Contracten (kontrak-kontrak gula) yang dibuat untuk menentang 
Tanam paksa disusun oleh.... 
a. Daendels 
b. Max Havellar 
c. Baron van Hoevel 
d. Vasco da Gama 

35. Buku yang melukiskan penderitaan rakyat indonesia akibat dari pelakanaan tanam 
paksa dan berisi tentang celaan-celaan terhadap pemerintah Hindia Belanda karangan 
Edward Douwes Dekker brjudul..... 
a. Imago mundi   c. cultur procent 
b. belalang dan tikus d. Max havellar 

36. Tujuan utama kaum liberalis menghapus sistem tanam paksa…. 
a. Ingin ikut mengelola tanah jajahan agar dapat menghasilkan uang seperti telah 

dikerjakan oleh VOC, namun dengan cara yang lebih leluasa 
b. Ingin mengambil alih tanah jajahan agar dapat menghasilkan uang seperti telah 

dikerjakan oleh VOC, namun dengan cara yang lebih leluasa 
c. Ingin Agar pemerintah kolonial Belanda berhenti ikut campur tangan dalam 

kegiatan ekonomi 
d. Menginginkan sistem pemerintahan dikuasai oleh kaum liberal 

37. Politik pintu terbuka yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda mempunyai 
arti.... 
a. Politik luar negeri Hindia Belanda untuk menerima siapapun yang hendak bekerja 

sama 
b. Memberi kebebasan kepada petani menanam tanaman yang diinginkan  
c. Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing 
d. Membuka kesempatan kepada penduduk pribumi untuk menjadi pegawai 

pemerintah  
38. tahun 1870 akhirnya sistem tanam paksa dihapuskan secara keseluruhan atas 

desakan dari…. 
a. Kaum Nasionalis c. kaum bangsawan  
b. Kaum politik  d. Kaum liberal  

39. Tanam paksa di Indonesia dijalankan pada tahun 1830-1870. pada tahun 1870 tanam 
paksa dihapus, kemudian lahirlah di Indonesia…. 
a. Kapitalisme yang berjiwa liberalisme 
b. Paham individualisme 
c. Sistem pajak tanah 
d. Perjuangan pergerakan nasional 

40. Tugas Negara (pemerintah) setelah kaum liberal berkuasa adalah 
a. menentukan tanah yang dapat disewakan 
b. menegakan hukum agar ekonomi berjalan lancar 
c. menangani kegiatan ekonomi rakyat 
d. menarik pajak 

 
“SELAMAT MENGERJAKAN” 
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KISI-KISI SOAL POST-TEST 

  

Satuan pendidikan : SMP N 2 Susukan 

Mata pelajaran : IPS Sejarah 

Kelas : VIII 

Tahun pelajaran : 2008/2009 

Alokasi waktu : 45 menit 

Jumlah butir : 40 soal 

 

No  Indikator  Pokok bahasan  No soal 

1 Mengidentifikasi 

pelaksanaan 

kebijakan-

kebijakan 

pemerintah 

Kolonial Belanda 

• System penyerahan wajib 

oleh VOC 

• System kerja wajib (kerja 

Rodi) oleh H.W. 

Daendels 

• System sewa tanah 

(Lande lijk stelsel) oleh 

T.S. Raffles 

• Sistem tanam paksa 

(Cultur Stelsel) oleh J. 

Van den Bosch  

• Pelaksanaan politik 

kolonial liberal  

1, 2, 4, 5,6, 7,  

 

 

13,15,16,20 

 

3, 8, 9, 11, 

12,18,19 

 

21,22,23,24,25,26 
27,28,29,30,32,33 
34,35,38 
 
 
10, 14, 17, 36, 37, 
39, 40 
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KUNCI JAWABAN  
POST-TEST 

 
1. C 11. C 
2. B 12. D 
3. B 13. D 
4. C 14. A 
5. C 15. A 
6. D 16. C 
7. A 17. A 
8. B 18. A 
9. A 19. D 
10. C 20. B 
 
21. C  31. C 
22. B 32. D 
23. B 33. D 
24. C 34. B 
25. C 35. A 
26. D 36. C 
27. A 37. C 
28. B 38. A 
29. D 39. D 
30. B 40. C 
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ANALISIS TARAF KESUKARAN SOAL 
Kelompok atas Kelompok bawah 

No  Kode  Skor (soal no 1) No Kode  Skor (soal no 1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 

R10 
R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R18 
R19 
R20 
R21 

 

1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
 

R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 
R28 
R29 
R30 
R31 
R32 
R33 
R34 
R35 
R36 
R37 
R38 
R39 
R40 
R41 
R42 

0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 

  16   12 
 
JK= JBA + JBB 
       JSA + JSB 
JK = 18 + 12 
 21 + 21 
JK : 30/42 
JK = 0.7142 
Berdasarkan hasil perhitungan taraf kesukaran soal, maka soal no 1 mempunyai 
criteria sedang hal ini juga berlaku untuk perhitungan no selanjutnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 18 
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ANALISIS DAYA PEMBEDA SOAL 

Kelompok atas Kelompok bawah 
No  Kode  Skor (soal no 1) No Kode  Skor (soal no 1) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 

R10 
R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R18 
R19 
R20 
R21 

 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
 

R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 
R28 
R29 
R30 
R31 
R32 
R33 
R34 
R35 
R36 
R37 
R38 
R39 
R40 
R41 
R42 

0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 

  18   12 
 
JK= JBA - JBB 
             JSA 
JK = 18 - 12 
     21 
JK : 6/21 
JK = 0.2857 
Berdasarkan hasil perhitungan soal no 1 mempunyai criteria ci sedang hal ini juga 
berlaku untuk perhitungan no selanjutnya 

 
 
 
 

 

Lampiran 19 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 2 SUSUKAN 
Desa Gumelem Wetan Telp.0281 7638117 

SUSUKAN 53475 
 

 
DATA SISWA SMP NEGERI 2 SUSUKAN 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
 

NO KELAS L P JML WALI KELAS 
1 7A 

7B 
7C 
7D 
7E 
7F 
7G 

18 
16 
18 
16 
16 
16 
17 

20 
22 
20 
22 
22 
21 
20 

38 
38 
38 
38 
38 
37 
37 

Siti Rokhatun, A.Md 
Diah Permata Winci, S.Pd 
Fitri Musfiroh, S.Pdi 
Eni Supriyatin, S.Pdi 
Drs. Paryono 
Ari Triwinarsih, S.P 
Banatul M, S.Sos 

JUMLAH 117 147 264  
2 8A 

8B 
8C 
8D 
8E 
8F 

22 
22 
22 
22 
22 
22 

20 
20 
20 
20 
19 
20 

42 
42 
42 
42 
41 
42 

Prianto, S.Pd 
Wasito, BA 
Dwi Sayekti M, S.Pd 
Widia Hastuti, S.Pd 
Wisnu Manuhoro, SE 
Palupi Utami, S.Pd 

JUMLAH 132 119 251  
3 9A 

9B 
9C 
9D 
9E 
9F 

20 
20 
20 
19 
19 
20 

20 
19 
20 
20 
20 
19 

40 
39 
40 
39 
39 
39 

Setyo Winarsih 
Drs. Subur 
Rusmiyati, S.Pd 
Toto Aji Priyanto, S.Pd 
Dra. Zahriah 
Arita Prich Utami, S.Pd 

JUMLAH 118 118 236  
JML TOTAL 367 584 751  

 
Keterangan 

NSS  : 201030401040 

GUDEP : 04.01- 203/204 

NSPN  : (NOMOR POKOK SEKOLAHAN NASIONAL) : 20303996 

NPWP  : 00.383.937.1.521.000 
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Gambar. 1 
SMP Negeri 2 Susukan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar.2 
Suasana pembelajaran dikelas kontrol 
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Gambar.3 
Siswa mengerjakan soal Pre-test 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar.4 
Siswa mengerjakan soal post-test 
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Gambar.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar.6 
 

Mahasiswa menyampaikan materi yang akan dipelajari 
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Gambar.7 
Mahasiswa peneliti membagi kelompok diskusi kelas eksperimen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar.8 
Mahasiswa peneliti memberikan pengarahan  
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Gambar.9 

Suasana diskusi kelompok  
 

 

 
 

Gambar.11 
Mahasiswa peneliti memberikan pengarahan kepada siswa 
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Gambar.12 
Suasana diskusi kelompok investigasi di kelas eksperimen (VIIIB) 

 
 

 
 

Gambar 13. 
Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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