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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
 

Pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun 

bagi semua anak usia sekolah, agar terbebas dari buta aksara dan buta 

angka Program pemerintah ini di dukung dengan sekolah gratis dan 

bantuan biaya sekolah bagi siswa yang tidak mampu. 

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, 

karena melalui pendidikan dapat  menciptakan manusia yang berpotensi 

kreatif dan memiliki ide cemerlang sebagai bekal untuk memproleh masa 

depan yang lebih baik. 

 Dalam undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 butir 

3 : butir 3 dijelaskan : “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan 

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional.” Selanjutnya, pada bab II pasal 3 disebutkan  

bahwa fungsi dan tujuan pendidikan adalah  mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia, sehat, cakap, cerdas, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.1 

Sebagaimana pendidikan diatur dalam Undang - Undang Sistem 

Pendidikan Nasional ( UUSPN ) Nomor 20 tahun 2003 yang menetapkan 

bahwa pendidikan Nasional berpungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa pada tuhan yang maha ESA, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang 

hendak dicapai semua satuan pendidikan.2  Satuan pendidikan yang 

dimaksud di sini adalah satuan pendidikan yang dikelola oleh sekolah. 

Sekolah memiliki suatu sistem pendidikan yang terdiri atas tujuan 

pendidikan, peserta didik, pendidik, alat atau media pendidikan dan 

lingkungan.1 

 

                                                           
1
 2 UU RI No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Nasipnal pasal 1 dan 3 dalam Himpunan 

Perundang-untdangan RI Tentang Guru dan Dosen (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006) hlm, 98 – 

102. 

2 Hisbullah, cp cit, hlm, 125 

3 Ibid 
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Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan eksak dan  

terorganisir secara sistematis.. Seperti halnya ilmu yang lain, Matematika 

memiliki sfek kreatif dan juga aspek terapan atau praktek. Diberikannya 

matematika di jenjang pendidikan dasar antara lain untuk mempersiapkan 

siswa agar tanggap menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan 

di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar 

pemikiran secara logis, nasionalis, kritis, cermat, jujur efektif dan efesien 

serta mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan 

pola piker matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan 

Matematika merupakan mata pelajaran utama di sekolah-sekolah 

mulai dari .tingkat dasar sampai dengan tingkat atas. Banyak problem 

yang dikeluhkan guru di sekolah dasar sehubungan dengan pelajaran 

matematika. Keluhan tersebut pada umumnya sama, yaitu tentang 

rendahnya hasil belajar siswa, baik pada saat tes formatif, tes tengah 

semester, tes semester maupun pada saat ujian. 

Problematika yang terjadi pada MI Tarbiytul Ula Palembang, 

khususnya bagi siawa kelas VI. Berdasar hasil analisis evaluasi dari  23 

siswa pada umumnya masih berada di bawah criteria ketuntasan minimal. 

Rendahnya hasil belajar tersebut adalah akibat penalaran anak terhadap 

materi  masih bersifat abstrak. Dalam pelaksanaan pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual ini guru memberikan kesempatan secara luas 

kepada siswa untuk berperan langsung secara aktif dalam pembelajaran 
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melalui pengamatan, pemecahan masalah secara kelompok serta diskusi 

klasikal.  

Pembelajaran matematika  pada dasarnya merupakan mata 

pelajaran yang berkesinambungan, tapi kenyataannya pembelajaran yang 

selama ini dilaksanakan oleh guru ternyata belum menunjukkan hasil yang 

sesuai dengan harapan . Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

pada saat ulangan harian, banyak siswa kelas VI MI Tarbiyatul Ula 

Palembang yang mendapat nilai kurang dairi 6. 

Rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan pada umumnya siswa 

masih belum memahami konsep materi pelajaran yang sedang dipelajari.. 

Oleh karena itu, guru perlu mengkaji latar belakang kurang berhasilnya 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengkajian tersebut dapat 

berupa latar belakang siswa, situasi dan kondisi saat pembelajaran 

berlangsung, metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan guru 

saat menyajikan materi yang selama ini menggunakan  berbagai macam 

metode diantaranya metode ceramah, metode demonstrasi, metode 

diskusi dan sebagainya tetapi hasilnya masih belum memuaskan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan strategi 

pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

secara optimal. Kompetensi untuk memunculkan pembelajaran yang 

mampu mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa baik secara 

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Guru harus dapat menemukan 

strategi yang bijak untuk mengatasi masalah ini. Dalam upaya ini siswa 
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perlu mendapatkan bimbingan dari guru sebagai pengarah dan 

pembimbing. 

Salah satu metode pembelajaran yang diharapkan mampu 

memberikan bantuan pemecahan masalah dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran group investigation. Model 

pembelajaran group investegation dianggap cocok untuk diterapkan dalam 

pembelajaran siswa, karena selain mampu mengembangkan kreatifitas, 

model pembelajaran keliling kelompok juga dapat melatih siswa untuk 

berinteraksi dengan baik terutama memberikan tanggung jawab untuk diri 

sendiri dan temannya. 

Bertitik tolak dari fenomena di atas, peneliti ingin meningkatkan 

hasil belajar matematika, khususnya materi segi banyak dengan 

menggunakan model pembelajaran group investigation. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka 

permasalahan penelitian ini adalah  “Apakah dengan menggunakan model 

pembelajaran group investegation dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VI  MI Tarbiyatul Ula Palembang?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika di kelas VI MI Tarbiyatul Ula 

Palembang melalui metode pembelajaran group investigation. 

 
D.  Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa 

dan sekolah. 

 
1. Bagi Guru 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

memperbaiki proses pembelajaran dan mengembangkan kreatifitas 

2. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan minat dan motivasi serta dapat meningkatkan 

tarap penguasaan materi, sehingga hasil belajar menjadi lebih baik. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini juga akan sangat berharga bagi sekolah, 

terutama dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pembelajaran. 

 
E. Kajian Pustaka 

 

Sebagai bahan   referensi dalam      penyusunan PTK,  berikut     ini     

penulis mencantumkan beberapa  penelitian  yang  telah dilakukan     oleh  

peneliti sebelumnya. 
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 Aslu Wahidah dengan judul PTK  “Upaya meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas V SDN Tangkil Sari 1 Kecamatan Tajinan 

melalui model group investegation”. Peneliti menyimpulkan bahwa dengan 

menerapkan model pembelajaran group investigation maka aktifitas siswa 

dan guru lebih kondusif serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika. 

 Hermawan Putranusantara dengan judul PTK “Penerapan metode 

pembelajaran cooperative learning tipe group inestegation dalam 

pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri Merdeka Suka Asih Kab. Jayakarta tahun 2012”. Peneliti 

mentikpulkan pembelajaran model group investigation pada  mata 

pelajaran IPS membuat siswa lebih aktif dalm berkomunikasi dan 

bersosialisasi. 

 Muhammad Karwapi “Penerapan pembelajaran kooperatif Model 

group investigation untuk meningkatkan pemehaman siswa kelas VI SDN 

No. 104 Abbanuange tentang ekosistem. tahun 2012”. Peneliti 

menyimpulkan bahwa dengan model group investigation siswa lebih aktif 

dan lebih memahami tentang ekosistem. 

 Sugiyanto “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Menggunakan 

Model pembelajaran Group Investegation Pada Siswa Kelas V SD Negeri 

3 Rejosari Kecamatan Groogan Kabupaten Grobogan Semester II Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Peneliti menyimpulkan bahwa dengan 
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menggunakan model Group Investegation membuat siswa lebih aktif, 

kreatif dan penuh semangat dan tidak cepat bosan.. 

 Dari uraian di atas, persamaan antara peneliti sebelumnya adalah 

sama-sama menggunakan model group investigation., sedangkan 

perbedaannya adalah terletak pada mata pelajaran. 

F. Kerangka Teori  

1.  Pengertian Hasil Belajar 

  Untuk memperoleh pengertian yang objektif tentang hasil belajar 

perlu dijabarkan secara jelas dari kata tersebut. Secara etimologi hasil 

belajar terdiri dari dua kata yakni hasil dan belajar. 

  Menurut kamus bahasa Indonesia, hasil bearti sesuatu yang ada 

(terjadi) oleh suatu kerja, berhasil sukses4. 

Sementara menurut R. Gagne hasil dipandang sebagai 

kemampuan internal yang dimiliki sseseorang setelah melakukan 

sesuatu5. Istilah hasil belajar biasanya digunakan untuk menunjukkan 

sesuatu pencapaian atau keberhasilan dalam tujuan yang  dibutuhkan 

suatu rencana atau strategi.52  

Djamarah  mengemukakan bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga  untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

                                                           
4
  Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta:Reneka Cipta 1996), hlm 53 

5 Winkel,Psikologi Pengajaran (Jakarta:Grafido 1991), hlm 100 
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sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik6.  

Menurut Winkel dalam Darsono belajar adalah suatu aktivitas 

mental/psikis dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan  

perubahan dalam pengetahuan pemahaman, keterampilan7 

Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses 

pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. Hasil belajar merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau 

pencapaian tujuan dari proses belajar yang telah dilaksanakan yang pada 

puncaknya diakhiri dengan suatu evaluas  

Istilah hasil belajar biasanya digunakan untuk menunjukkan 

sesuatu pencapaian atau keberhasilan dalam tujuan yang  dibutuhkan 

suatu rencana atau strategi.  

Hasil belajar merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan 

belajar karena kegiatan belajar merupakan proses sedangkan hasil belajar 

adalah sebagian hasil yang  dicapai seseorang setelah mengalami proses 

belajar dengan terlebih dahulu mengandakan evaluasi dari proses belajar 

yang dilakukan 

3 

 

                                                           
6
 Djamarah, Teori belajar  (Jakarta: 2002), hlm 13 

7 Winkel, Teori belajar (Jakarta; 2000), hlm 4 
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Sutratinah Tirtonegoro menjelaskan  bahwa yang dimaksud dengan 

hasil belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan yang dinyatakan dalam 

bentuk angka, huruf atau symbol yang dapat mencerminkan hasil yang 

telah dicapai oleh siswa dalam priode tertentu8. 

Hasil belajar merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan 

belajar karena kegiatan belajar merupakan proses sedangkan hasil belajar 

adalah sebagian hasil yang  dicapai seseorang setelah mengalami proses 

belajar dengan terlebih dahulu mengandakan evaluasi dari proses belajar 

yang dilakukan 

Mengenai hasil belajar ini Howard Kingsley membagi hasil belajar, 

antara lain.  

1. Keterampilandan kebiasaan 

2. Pengetahuan dan pengertian 

3. Sikap  

 Beberapa pakar menyebutkan beberapa jenis perilaku (sikap) 

sebagai  hasil belajar, antara lain9 

 Lindgren menyebutkan bahwa isi pembelajaran    terdiri atas : 

1. Kecerdasan 

2. Informasi4 

5 

                                                           
8
 Sutratinah Tirtonegoro, Teori belajar Bandung: 2000), hlm 10 

5
 Howard Kingsley, Teori belajar (Jakarta 2003), hlm 2 
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3. Pengertian 

4. Sikap10 

 6Benyamin Bloom menyebutkan ada tiga kawasan perilaku sebagai 

hasil pembelajaran, yaitu11: 

1. Kognitif 

2. Afektif 

3. Psikomotor 

7R.M. Gagne mengemukakan bahwa hasil pembelajaran ialah 

berupa kecakapan manusiawi (human capabilities) yang meliputi:12 

1.   Informasi verbal 

2.  Kecakapan intelektual 

3.  Strategi Kognitif 

4. . Sikap 

5.  Kecakapan motorik 

 Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan yang terjadi akibat adanya sebuah proses 

pembelajaran yang mampu menghasilkan seb uah kecakapan dalam 

beberapa ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

                                                           

 

10 Sumadi suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada1996) 

11 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan pengajaran (Bandung: Pustaka bani 

quraisy 2004), hlm 17 

 

12 Oemar Hamalik, Cip Ocit hlm 57 
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2.  Pembelajaran Matematika 

 Pembelajaran diartikan dengan suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi dengan cara membaca buku, belajar 

di kelas atau di sekolah karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi 

antara berbagai komponen yang sangat berkaitan untuk pembelajran 

peserta didik.,  

 Matematika adalah bahasa symbol, ilmu deduktif, ilmu tentang 

keteraturan, ilmu tentang struktur yang terorgnisasi mulai dari unsur yang 

tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postutat 

dan akhirnya ke dalil.13 

Sutrisman Murtadho dan tambunan mendefinisikan matematika 

sebagai ilmu yangl dapat membantu manusia menafsirkan secara eksak 8 

berbagai ide dan kesimpulan-kesimpulan serta dalam mengambil 

keputusan. Pada hakekatnya pengajaran matematika di sekolah memliki 

kegunaan yang kompleks, yakni kegunaan untuk kepentingan matematika 

sendiri dalam kehidupan sehari-hari di bidang non-matematika. 

 Pembelajaran matematika tidak lagi mengutamakan pada 

penyerapan melalui pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan 

pada pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi. Untuk itu 

aktivitas peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas 

                                                           
13 

Rusefendi, E.T. Pendidikan matematika 3 Modul 1-5 (Jakarta: Universitas Terbuka 

1993), hlm 12 
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matematika dengan bekerja kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide 

kepada orang lain.  

 

3 Model Pembelajaran Group Investegation 

a. Pengertian Model Pembelajaran Group Investegtion 

Model Group investigation seringkali disebut sebagai metode 

pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Hal ini disebabkan oleh 

metode ini memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan 

pandangan konstruktivistik, democratic teaching, dan kelompok belajar 

kooperatif. Berdasarkan pandangan konstruktivistik, proses pembelajaran 

dengan model  group investigation memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam 

proses pembelajaran mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari 

suatu topik melalui investigasi.  

Democratic teaching adalah proses pembelajaran yang dilandasi 

oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, 

menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan 

memperhatikan keberagaman peserta didik  

Group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan 

mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun 

dalam keterampilan proses kelompok (group process skills). Hasil akhir 

dari kelompok adalah sumbangan ide dari tiap anggota serta 
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pembelajaran kelompok yang notabene lebih mengasah kemampuan 

intelektual siswa dibandingkan belajar secara individual. 

Eggen & Kauchak mengemukakan Group Investegation adalah 

strategi belajar  kooperatif yeng menempatkan siswa ke dalam kelompok 

untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik14  

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode GI 

mempunyai fokus utama untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik 

atau objek khusus. 

9 

b. Kelebihan Model Pembelajaran Group Investigation 

Setiawan (2006:9) mendeskripsikan beberapa kelebihan dari 

pembelajaran GI, yaitu sebagai berikut: 

1)    Secara Pribadi 

 a)   dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas 

 b)   memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif 

 c)   rasa percaya diri dapat lebih meningkat  

   d)  dapat belajar untuk memecahkan, menangani suatu   masalah 

       e)  mengembangkan antusiasme dan rasa pada fisik 

2)    Secara Sosial a)meningkatkan belajar bekerja sama 

a)   belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun   guru 

b)   belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis  

c)   belajar menghargai pendapat orang lain  

                                                           
14 

Eggen & Kuchak, Model Pembelajaran (Jakarta: 2000), hlm 15 
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      d)     meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan 

3)     Secara Akademis 

a)    siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan  jawaban yang 

diberikan 

      b)    bekerja secara sistematis 

  mengembangkan dan melatih keterampilan fisika dalam  berbagai    

bidang  

          d)    merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya 

          e)    mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat 

      f)     Selalu berfikir tentang cara atau strategi yang   digunakan 

sehingga didapat suatu kesimpulan yang berlaku umum. 

 

G. Metodelogi Penelitian 

1) Subjek penelitian 

a. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Tarbiyatul Ula Jalan Pangeran Sido Ing lautan 36 Ilir Palembang . 

Di mulai bulan Juli 2014 sampai dengan September 2014. 

b. Siswa 

Siswa yang diteliti adalah siswa kelas Vi (enam) yang 

berjumlah 23 orang dan materi pembelajarannya tentang luas segi 

banyak dengan menggunakan model pembelajaran group 

investigation. 



                                  

16 

   

 

 

c Waktu Penelitian 

  Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 1 (satut) 

tahun pelajaran 2014/2015 selama kurang lebih 2 bulan, yaitu 

dimulai awal bulan Juli, Agustus, dan September 2014. 

2) Metode dan Alat Pengumpulan Data 

a. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, 

observasi dan diskusi, yaitu sebagai berikut: 

1. Tes, digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar 

siswa. 

2. Observasi, digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

belajar mengajar pokok pikiran menggunakan model 

pembelajaran keliling kelomok 

3. Diskusi antar teman sejawat, refleksi hasil siklus perbaikan 

pembelajaran. 

b. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, 

observasi dan diskusi sebagai berikut: 

1. Butir-butir soal 

2.  menggunakan butir soal /instrument soal untuk mengukur hasil 

belajar siswa. 
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3. Pedoman observasi menggunakan lembar observasi untuk 

mengukur  tingkat aktifitas siswa dan guru dalam proses belajar 

mengajar pada materi luas segi banyak. 

3) Analisa Data 

  Yaitu dengan analisis kualitatif terhadap tingkat kemampuan siswa 

dalam menentukan pokok pikiran dengan menggunakan model 

pembelajaran keliling kelompok, juga analisis tingkat  dan hasil 

kemampuan siswa berupa data kuantitatif yang kemudian di ubah menjadi 

penjelasan-penjelasan dengan menggunakan rumus statistic sebagai 

berikut |; 

a. Untuk menentukan nilai rata-rata kelas dengan cara: 

Mx = ∑X 
          N 

Keterangan :  

Mx = mean yang dicari 

∑ = jumlah skor (nilai) yang ada 

N = number of casus (banyaknya skor) 

b. Untuk mengetahui persentase kemampuan siswa dengan cara  

        P  =  F   x 100% 

             N 

        Keterangan  

       P = angka persentase 
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F = number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya siswa)        

4) Deskripsi Persiklus 

  Prosedur penelitian akan dilaksanakan dalam empat tahap yakni 

perencanaan pelaksanaan. Pengamatan/pengumpulan data dan refleksi 

dalamtahap siklus dan akan berulang kembali pada siklus-siklus berikut: 

a. Siklus II  I                               

1.  Perencanaan 

  Penelitian ini dilaksanakan pada tangal 4 Agustus 2014. Sebelum 

melakukan kegiatan ada beberapa hal yang perllu disiapkan yaitu 

a. Menentukan strategi dan media pembelajaran yang akan  

dipakai 

b. Membuat RPP 

c. Menent ukan alat bantu yang akan digunakan dalam  

pembelajaran 

d. Melakukan kegiatan pembelajaran dalam siklus I     menjadi 

dua pertmuan                                                                                                              

e.    Melakukan evaluasi siswa 

2.  Tindakan 

 a.   Siswa melakukan kegiatan tentang proses menentukan pokok 

pikiran dengan menggunakan model pembelajaran keliling 

kelompok 

b.   Peneliti melakukan bimbingan dibantu satu orang pengamat 
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3. Pengamatan 

a    Aktifitas dan tingkah laku siswa selama proses pembelajaran  

berlangsung dicatat oleh peneliti danpengamat sebagai bahan 

diskusi. 

b.  Peneliti dan pengamat melakukan diskusi bersama untuk  

melakukan kegiatan selanjutnya 

4. Refleksi 

a. Catatan dari pengamat/observer dikaji kembali          

b.  Mengadakan remedial terhadap siswa yang mengalami    

keterlambatan belajar 

b.  Siklus II 

Pada siklus II ini dilaksanakan pada tanggal 4 September 2014 

dengan materi peelajaran menghitung luas segi banyak. Tindakan 

perbaikan pada siklus II adalah: 

1. Perencanaan 

a. Menentukan rencana pembelajaran untuk siklus II tentang  

menentukan pokok pikiran pada mata pelajaran bahasa 

indonesia 

b. Membuat RPP 

c. Menentukan alat bantu pembelajaran 
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d. Menyusun lembar kegiatan siswa 

e. Melakukan kegiatan pembelajaran untuk siklus II 

f. Melakukan evaluasi belajar siswa 

2. Tindakan 

a. Siswa mengerjakant ugas secara individual 

b. Peneliti dibantu pengamat membimbing siswa dalam 

melakukan pembelajaran 

3. Pengamatan 

a. Melakukan kegiatan pengamatan/obsevasi selama 

proses pembelajaran berlangsung 

b. Mencatat semua tingkah laku dan kegiatan siswa 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

c. Melakukan diskusi bersama pengamat 

4. Refleksi 

a. Melakukan kegiatan remedial terhadap siswa yang 

mengalami keterlambatan belajar 

b. Proses pembelajaran berlangsung aktif 

c. Hasil catatan pengamat dikaji kembali sebahai bahan 

tindakan selanjutnya 

 

H. Sistematika Pembelajaran 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari: 
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BAB I. Mengemukakan pendahuluan yang berisi Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodelogi Penelitian, 

dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II. Memuat landasan teori yang mengupas tentang 

Pengertian Pembelajaran bahasa Indonesia, fungsi dan  Tujuan 

Pengajaran bahasa indonesia Teori belajar bahasa indonesia,  

menentukan pokok pikiran, Model Pembelajaran keliling kelompok, 

Langkah-langkah Model keliling kelompok Kemampuan Siswa dan 

Hasil Belajar Siswa. 

BAB III. Memuat gambaran wilayah penelitian, memeparkan 

tentang gambaran dan sejarah berdirinya Madrasah   Ibtidaiyah 

(MI) Tarbiyatul Ula Palembang, Letak Gografis, Keadaan Guru dan 

Siswa, Sarana dan Prasarana. 

BAB IV. memaparkan tentang hasil yang diperoleh dari 

penelitian berdasarkan siklus. 

BAB V. memuat kesimpulan dan saran. 
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