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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi perkembangan perwujudan 

individu. Pendidikan merupakan suatu proses yang berkembang dalam kehidupan 

manusia. Atau dapat juga dikatakan seluruh proses kehidupan manusia adalah 

proses pendidikan. Pada prinsipnya pendidikan diselenggarakan sebagai suatu 

proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 

hayat dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran1.  Allah 

berfirman dalam surat al- Baqarah ayat 31 yang berbunyi:   

                          

        

Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-
Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" 

Dari ayat al-Qur’an di atas pendidikan itu dimulai dari manusia pertama 

yaitu nabi Adam. Hal yang pertama yang dilakukan setelah nabi Adam diciptakan 

adalah mengenalkan nama-nama benda2 . Dalam surat al- Qashash :77 

                                                           

      
1 Permendiknas, Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), (Jakarta :Sinar 

Grafika, 2011), hlm. 7      
      

2 Zuhdiyah, Psikologi Agama, ( Palembang :Rafah Press, 2010), hlm. 58-59  
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 “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” 

 Dari firman Allah di atas bahwa jika manusia ingin mengetahui apa yang 

telah diberikan Allah kepadanya maka carilah anugerah itu. Mencari anugerah dan 

kebahagiaan  di akhirat  tetapi tidak melupakan kebahagiaan yang di dunia. Untuk 

mencari kebahagiaan keduanya tersebut manusia memerlukan pendidikan yaitu 

sebagaimana nabi bersabda . Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki 

dan muslim perempuan. (HR.Ibnu Adil Barr). 

Ketika berbicara tentang pendidikan, pasti tidak terlepas dari sosok guru. 

Guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki tugas dan 

tanggungjawab membentuk karakter generasi bangsa. Di tangan gurulah tunas-

tunas bangsa ini membentuk sikap dan moralitasnya sehingga mampu memberikan 

yang terbaik untuk negeri ini di masa datang3. Seorang yang berprofesi sebagai 

guru mempunyai tugas utama sebagai pendidik dan pengajar karena guru 

memegang peranan penting untuk keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar. 

perhatikan firman Allah swt:  

 

                                                           

      
3 Isjoni, Guru Sebagai Motivator Perubahan, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 3 
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 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat”.( An-Nisaa : 58) 
 

Dari ayat al-Qur’an di atas bahwa seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya harus profesional baik secara akademis maupun kepribadian. Seorang  

guru harus dituntut memiliki multi kompetensi agar dapat melakukan 

tanggungjawabnya dengan baik4. Setiap guru memiliki kepribadian yang sesuai 

dengan latar belakang mereka sebelum menjadi guru, kepribadian dan pandangan 

guru serta latar belakang pendidikan pengalaman belajar sangat mempengaruhi 

kualitas pembelajaran. Dengan demikian sosok guru tersebut haruslah mampu 

dalam berbagai bidang. Guru adalah pendidik propesional, pendidik adalah 

individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam situasi pendidikan 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan pendidik dalam Islam adalah orang 

yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi anak didik baik potensi afektif, kognitif, maupun 

psikomotorik5. Seperti hadits yang artinya” Allah telah mendidikku, maka menjadi 

baiklah akhlakku”. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan peserta didik 

                                                           

      
4 Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Palembang: Grafika Tellindo Press, 2011), hlm. 102  

    
5
 Ibid.,hlm. 13 
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terlibat dalam interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya dalam 

interaksi itu peserta didiklah yang lebih aktif bukan guru, guru hanya  memberikan 

sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah sedangkan peserta  

didik sebagai sentral pembelajaran. Keaktifan anak didik tentu mencakup kegiatan 

fisik dan mental individual dan kelompok. Oleh karena itu interaksi dikatakan 

maksimal bila terjadi antara guru dengan sesama peserta didik, peserta didik 

dengan guru, antara sesama peserta didik, peserta didik dengan bahan dan media 

pembelajaran, bahkan peserta didik dengan dirinya sendiri, namun tetap dalam 

kerangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama 6. Guru hanya sebagai 

fasilitator dan pengontrol, yang memfasilitasi, mengarahkan dan mengawasi 

peserta didik sehingga merekalah yang berperan aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar   

Upaya guru untuk memilih model pembelajaran yang tepat dalam mendidik 

peserta didiknya harus pula di sesuaikan dengan tuntunan dan karakteristik peserta 

didiknya. Sukses atau tidaknya suatu pembelajaran seringkali ditentukan dari segi 

model pembelajaran yang digunakan walaupun masih banyak komponen lain yang 

harus diperhitungkan. Ia harus mengusahakan agar pelajaran yang diberikan 

kepada peserta didiknya mudah diterima. Ada hadits yang diriwayatkan oleh 

Bukhori yang berbunyi   ََمْن َجَد َوَجد” siapa yang bersungguh-sungguh akan 

berhasil." Dalam hal ini, guru harus pandai-pandai memilih model pembelajaran 

                                                           

       
6
 Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strtategi Belajar Mengajar,  (Bandung: Refika 

Aditama, 2007),  hlm. 14-15  
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yang cocok untuk digunakan sehingga cocok dengan bahan ajar atau materi yang 

akan disampaikan. Dengan adanya kesungguhan dari guru untuk menentukan 

model atau metode yang akan digunakan pasti pembelajaran yang diharapkan 

dapat terlaksana karena tidak semua model pembelajaran yang digunakan cocok 

dengan semua bahan ajar. Model pembelajaran dapat ditentukan oleh guru dengan 

memperhatikan tujuan dan materi pembelajaran. Pertimbangan pokok dalam 

menentukan model pembelajaran terletak pada efektifitas proses pembelajaran. 

Jadi, metode pembelajaran yang digunakan pada dasarnya hanya berfungsi sebagai 

bimbingan agar siswa belajar7.  

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik memilih judul penerapan  

model pembelajaran kooperatif tipe Group Inverstigation untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 

Madarasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 Palembang.  

B. Permasalahan 

a. Identifikasi Masalah 

Penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber guru mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Ibu Elianah, S.H.I. Wawancara 

yang dilakukan pada hari selasa 14 Oktober 2014 membahas tentang respon 

siswa terhadap pelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dari 

hasil wawancara tersebut Ibu Elianah, S.H.I mengungkapkan banyak kendala 

untuk mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Al-Hikmah SU 

                                                           

       7 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, ( Bandung: CV Wacana Prima, 2012), hlm. xiii   
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1 Palembang dengan berbagai faktor yaitu: metode yang selama ini digunakan 

monoton seperti metode ceramah, tanya jawab, penugasan, yang membuat 

siswa jenuh untuk belajar. Oleh karena itu penulis akan mencoba 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah SU 1 palembang.      

b. Batasan Masalah 

Untuk lebih memudahkan dan lebih terarah permasalahan dalam penelitian 

ini, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan. Batasan yang 

dimaksud penelitian adalah:  

1. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan materi “ Berorganisasi” 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation adalah model 

pembelajaran kooperatif  yang menekankan pada partisipasi dan 

aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang 

akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia 

c. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigati

on terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 Palembang? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada mata pelajaran 
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Pendidikan Kewarganegaraan kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU 1 Palembang? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas V di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 Palembang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation terhadap Hasil Belajar Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas V di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 Palembang  

b. Untuk melihat hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU 1 Palembang kelas V pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan sebelum dan sesudah diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

c. Untuk melihat adakah perbedaan sebelum dan sesudah 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 Palembang? 
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2. Adapun Kegunaan Penelitian adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bergunakan di dunia pendidikan 

sebagai salah satu jalan alternatif untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V di  

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 Palembang melalui model pem

belajaran kooperatif tipe Group Investigation. 

b. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan bahan 

pertimbangan bagi guru dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V di Madrasah  

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 Palembang 

D.  Tinjauan Pustaka  

Skripsi yang berjudul Meningkatkan kemampuan Reading Teks murid 

melalui model  pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris kelas V MI Islamiyah Suka Negara Lahat yang di tulis 

oleh Liza Trikurnia 0804236 program studi Pendidikan Agama Islam tahun 2010 

menunjukkan peningkatan setelah menerapkan model  pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation dengan menggunakan tiga siklus dengan teknik 

persentase yang menggunakan analisis secara deskriptip. Pada siklus I 

menunjukkan 4 orang yang tuntas dengan nilai rata-rata 55,76%. Pada siklus II 

menunjukkan 5 murid yang belum tuntas dengan nilai rata-rata 64,99%. 
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Sedangkan pada siklus III dengan nilai rata-rata 75,53%. Penelitian yang 

berlangsung pada bulan maret sampai bulan juni 2010 menggunakan penelitian  

tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

tes,observasi, dan wawancara yang melalui 4 tahap yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Model pembelajaran ini menekankan pada 

partisipasi dan aktivitas murid untuk mencari sendiri-sendiri materi. Hal ini 

terbukti model Group Investigation mampu meningkatkan reading teks pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris kelas V MI Islamiyah Suka Negara Lahat8. Setelah 

diperhatikan skripsi yang di buat oleh Liza Trikurnia mempunyai persamaan 

dengan peneliti yakni sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation. Selain itu teknik pengumpulan data yang menggunakan 

observasi, tes dan wawancara. Perbedaaan skripsi dari yang peneliti buat yaitu 

menggunakan siklus sampai pada tahap 3 siklus. Sedangkan yang peneliti buat 

menggunakan jenis penelitian pretes dan postest. 

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Ahmad Zaki 0803332 Program Studi 

Pendidikan Agama Islam pada tahun 2010 dengan judul skripsi Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di MTs Ma’riful 

Ulum Banyuasin. Hal ini dilatarbelakangi masalah rendahnya penguasaan materi 

dan prestasi belajar siswa kelas VIII MTs Ma’riful Ulum Banyuasin setelah 
                                                           

      8 Liza Trikurnia, Meningkatkan Kemampuan Reading Teks Murid Melalui Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Group Investigation Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris kelas V MI Islamiyah 
Suka Negara Lahat. (Palembang: Refah Press, 2010), hlm. 7 



10 

 

 

 

dilakukannya penelitian tindakan kelas (PTK) mengalami peningkatan prestasi 

belajar siswa hal ini telihat pada siklus I dari sampel 23 siswa terdiri 17 laki-laki 

dan 6 perempuan ada 9 siswa yang mendapat nilai 60. Sedangkan pada siklus II 

dari 23 siswa sudah mendapat nilai 60 keatas. Berarti jika dipersentasekan pada 

siklus pertama berjumlah 63,26 naik menjadi 73,9 pada siklus kedua menggunakan 

4 tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi 

sedangkan alat pengumpul datanya menggunakan tes dan observasi9. Persamaan 

skripsi yang dibuat oleh Ahmad Zaki yaitu latarbelakang permasalahan rendahnya 

penguasaan materi sehingga tergerak untuk menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation, selain itu alat pengumpul data menggunakan 

tes dan observasi. Setelah dilihat terdapat juga perbedaan dengan skripsi peneliti 

yaitu menggunakan Penelitian eksperimen sedangkan Ahmad Zaki menggunakan 

Peneitian Tindakan Kelas.  

Kemudian skripsi yang disusun oleh Imam Sya’roni 0904028 pada tahun 

2011 program studi Pendidikan Agama Islam dengan judul skripsi Upaya 

peningkatan hasil belajar pelajaran Pendidikan kewarganegaraan melalui 

penggunaan metode bermain peran dikelas V MI Nurul Huda Sri Mulyo 

kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Oku Timur. Penelitian yang dilakukan 

secara PTK (Penelitian Tindakan Kelas) menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpul data berupa tes, observasi dan 

                                                           

      
9 Ahmad Zaki,  Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di MTs 
Ma’riful Ulum Banyuasin, (Palembang: Refah Press, 2010), hlm. 11 
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wawancara yang di kumpulkan tiap persiklus yang terdiri dari 4 tahap pada 

prasiklus menunjukkan hasil belajar siswa terdapat 7 siswa yang tuntas dan belum 

tuntas terdapat 14 siswa dari 27 siswa. Pada siklus I rata-rata nilai 55,5 atau 15 

orang yang tuntas. Keberhasilan baru terlihat pada siklus II terdapat 18 orang yang 

berhasil dengan nilai 69,5, sedangkan target nilai yang ditetapkan 70. Sedangkan 

pada siklus III diperoleh nilai 73,8. Penerapan metode ini mendorong siswa 

mampu mengekspresikan diri sesuai dengan tingkat perkembangan siswa10. 

Persamaan dengan skripsi peneliti variabel Y menggunakan hasil belajar selain itu 

alat pengumpul data menggunakan berupa tes, wawancara, dan observasi. 

Kemudian mata pelajarannya pun juga sama yaitu mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. Selain terdapat kesamaan juga terdapat perbedaan yaitu pada 

model pembelajaran yang digunakan selain itu juga analisis data yang digunakan 

yaitu kuantitatif dan kualitatif.  

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Sahil 0803161 tahun 2011 Program 

Studi Pendikan Agama Islam yang berjudul Peningkatan hasil belajar dan 

kerjasama siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas V SDN Lebak Sementor 

Kecamatan Jejawi OKI. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan hasil 

belajar SDN Lebak Sementor Kecamatan Jejawi OKI dengan menggunakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) jumlah subjek 20 orang dengan menggunakan 

                                                           

    10 Imam Sya’roni, skripsi Upaya Peningkatan Hasil Belajar Pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan Melalui Penggunaan Metode Bermain Peran Di Kelas V MI Nurul Huda Sri 
Mulyo kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Oku Timur, (Palembang: Refah Press , 2011), hlm. 15    
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teknik pengumpul data dengan tes, pengamatan dan wawancara sedangkan analisis 

data mennggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pada siklus pertama rata-

rata nilai 2,0 dengan ketuntasan belajar 55% pada siklus ini masih belum terlihat 

sedangkan pada siklus kedua sudah mulai terlihat dan menunjukkan hasil yang 

signifikan. hal ini terlihat dari hasil observasi terhadap guru dan siswa mulai 

terbiasa menggunakan Group Investigation  dengan ketuntasan belajar 75%. Jadi 

dengan menerapkan model pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami atau menguasai materi Pendidikan Agama 

Islam. Selain itu juga dapa meningkatkan kerja sama saat pembelajaran 

berlangsung dan bagi guru menambah wawasan dalam memilih strategi 

digunakan11. Dilihat dari tinjauan pustaka diatas terdapat kesamaan dengan skripsi 

yang akan peneliti buat yaitu menggunakan hasil belajar siswa sebagai  variaabel 

X, kemudian menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation kemudian alat pengumpul data menggunakan observasi dan 

wawancara. Kemudian terdapat juga perbedaan yaitu penelitian dilaksanakan 

melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sedangkan peneliti melaksanakan 

penelitian melalui eksperimen. Kemudian perbedaan selanjutnya menggunakan 

analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif.  

                                                           

   11Muhammad Sahil, Peningkatan Hasil Belajar Dan Kerjasama Siswa Melalui Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
kelas V SDN Lebak Sementor Kecamatan Jejawi OKI, (Palembang: Refah Press, 2011), hlm. 8  
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Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rian Marcus Chandra 09270029 pada 

tahun 2013 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah berjudul Upaya dalam 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe 

Numbered Head Together kelas IV MI Hijriah II Palembang. Dalam penelitian 

tersebut ditemukan hasil upaya guru pendidikan kewarganegaraan dalam proses 

pembelajaran harus bervariasi agar pembelajaran yang akan diberikan tidak 

membuat siswa jenuh. Selain itu faktor pendukung guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan model Numbered Head Together.  Jadi penelitian tersebut dikatakan 

berhasil karena dilihat dari jumlah sampel siswa sebanyak 52 orang yang 

dilakukan peneliatian terhadap minat yaitu 10% siswa dikategorikan tinggi,  80 % 

dikategorikan sedang dan 10%dikategorikan rendah. Jenis data yang digunakan 

adalah kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

dokumentasi, wawancara, dan angket12. Dalam skripsi yang ditulis oleh Rian 

Marcus Chandra terdapat persamaan pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. Kemudian alat pengumpul data juga memiliki persamaan yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Perbedaan dalam skripsi yang 

akan dibuat peneliti jenis data yang digunakan menggunakan kualitatif. Sedangkan 

peneliti menggunakan kuantitatif.     
                                                           

      12 Rian Marcus Chandra,  Upaya dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  
tipe Numbered Head Together kelas IV MI Hijriah II Palembang, (Palembang: Refah Press, 2013), 
hlm. 14 
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Berdasarkaan penelitian yang dilakukan oleh Liza Trikurnia, Ahmad Zaki, 

Imam Sya’roni, Muhammad Sahil, dan Rian Marcus Chandra adanya perubahan 

yang dan peningkatan setelah menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

yang sangat membantu siswa dalam menerima pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. Oleh karena itu saya tertarik menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 

Palembang. Dengan menggunakan penelitian kuantitaif sedangkan untuk alat 

pengumpul data menggunakan observasi, angket,wawancara, tes, dan dokumentasi 

E. Kerangka Teori  

1. Model pembelajaran kooperatif 

Menurut Udin Winata Putra dan M. Nur model adalah kerangka 

konseptual yang ideal dan melukiskan prosedur yang sistematika dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan 

berfungsi untuk memudahkan merencanakan aktivitas pembelajaran. Pembelajaran 

kooperatif artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling 

membantu satu sama lainnnya sebagai satu kelompok atau satu tim13.  

Sedangkan menurut Slavin pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok 

                                                           

      
13 Isjoni, Cooperative Learning, cet. Ke-4,(Bandung: Alfabeta,  2010),  hlm. 15  
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heterogen. Selanjutnya menurut Anita Lie menyebut istilah pembelajaran 

kooperatif dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain  

dalam tugas-tugas yang terstruktur. Lebih jauh dikatakan pembelajaran kooperatif 

berjalan kalau sudah terbentuk kelompok yang didalamnya siswa bekerja secara 

terarah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan jumlah anggota 

kelompok pada umumnya terdiri dari 4-6 orang saja14. Model pembelajaran 

kooperatif lebih sekedar belajar kelompok karena dalam belajar kooperatif ada 

struktur dorongan yang memungkinkan persepsi fositif tentang apa yang dilakukan 

siswa untuk mencapai keberhasilan belajar berdasarkan kemampuan dirinya15. 

Beberapa ahli menyatakan bahwa model ini tidak hanya unggul dalam membantu 

siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangatt berguna untuk 

menumbuhkan kemampuan yang berfikir kritis, bekerjasama dan membantu 

teman. Tujuan dalam pembelajaran kooperatif agar peserta didik dapat belajar 

secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai 

pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan 

gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok16. Ciri 

umum dari model pembelajaran kooperatif yaitu: 

 

 
                                                           

      14 Ibid., hlm. 16  
      

15
 Yunus, Abidin, Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013, cet. Ke-1 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2014),  hlm. 241  

      
16

 Loc.Cit., hlm 21  
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1. Tujuan kelompok 
Tujuan kelompok adalah tujuan yang akan dicapai melalui proses 
kerja sama dalam menguasai sesuatu konsep yang dipelajari.tujuan 
ini dicapai melalui usaha bersama semua anggota kelompok. 

2. Interaksi Sosial 
Setiap anggota kelompok akan berinteraksi secara langsung dalam 
kelompok. Interaksi ini dimaksudkan agar setiap anggota kelompok 
dapat berhubungan, saling membantu, toleran, dan berkomunikasi 
secara efektif. 

3. Ketergantungan Fositif 
Keberhasilan kelompok berhasil bergantung pada keberhasilan 
individu sebagai anggota kelompok. Setiap anggota mempunyai 
tanggunng jawab untuk mencapai keberhasilan kelompok.  
 
 

2. Group  Investigation 

Usaha guru dalam membelajarkan siswa merupakan bagian yang sangat 
penting dalam mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran yang sudah 
direncanakan. Oleh karena itu pemilihan berbagai model, metode, strategi, 
pendekatan, serta teknik pembelajaran merupakan suatu hal yang utama17. Group 
Investigation pertama kali dirancang oleh Hebert Tellen. Model ini disempurnakan 
oleh Sharan dan rekan sejawatnya di Tev Aviv University. Group 
Investigation merupakan  salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif  yang 
menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi 
(informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia18.  
 

Dalam model Group Investigation ini anggota kelompok yang 
beranggotakan 4-5 orang. Kelompok dapat dibentuk berdasarkan perkawanan atau 
berdasasarkan pada keterkaitan akan sebuah materi. Siswa memilih sub topik yang 
biasanya telah ditentukan guru, selanjutnya siswa dan guru merencanakan tujuan, 
langkah-langkah belajar berdasarkan sub topik dan materi yang dipilih. Kemudian 
siswa mulai belajar dengan berbagai sumber belajar baik di dalam ataupun diluar 
sekolah, setelah proses pelaksanaan belajar selesai mereka menganalisis, 
menyimpulkan, dan membuat kesimpulan untu mempersentasikan hasil belajar 
mereka di depan kelas19.   
 
 
 
                                                           

      
17 Daryanto, Inovasi  Pembelajaran  Efektif,  cet. Ke-1, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 

412  
      

18
 Yunus, Abidin, Desain Sistem. . . , hlm. 245 

      
19

  Isjoni, Cooperative . . . , hlm. 59 
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3. Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan 

masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa kata “belajar” sudah tidak asing lagi 

bahkan sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari semua kegiatan mereka 

dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal20. Banyak definisi para ahli 

tentang belajar, diantaranya sebagai berikut:  

1. Skinnner( dalam Barlow,), mengartiakan belajar sebagai suatu proses 
adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara 
progresif. 

2. Hilgard dan Bower dalam bukunya Theories of Learning 
mengemukakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah 
laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh 
pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, dimana 
perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar 
kecendrungan respon pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan 
sesaat seseorang21 

3. M.Sobry Sutikno dalam bukunya Menuju Pendidikan Bemutu, 
mengartikan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh 
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

4. C.T Morgan dalam Introduction to Psychology merumuskan belajar 
sebagai suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku 
sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu. 

5. Thursan hakim dalam bukunya Belajar Secara Efektif , mengartikan 
belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, 
dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas 
dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, 
sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya fikir dan lain-lain 
kemampuannya.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar pada 

hakikatnya adalah “ perubahan “ yang terjadi didalam diri seseorang setelah 

melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataanya tidak semua perubahan 

                                                           

      
20 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Banjarmasin, PT. Rineka Cipta, 2000), hlm.12  

      
21

 M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, cet. 3, ( Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007),  hlm.  54    
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termasuk kategori belajar. Dalam belajar yang terpenting adalah proses bukan pada 

hasil yang diperolehnya. Artinya, belajar harus diperoleh dengan usaha sendiri, 

adapun orang lain itu hanya sebagai perantara atau penunjang dalam kegiatan 

belajar agar belajar itu dapat berhasil dengan baik22.  

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Hasil( product) menunjuk pada suatu 

perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional23. Hasil belajar merupakan perbuatan belajar 

yang termanifestasi dari kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berfikir asosiatif, 

berfikir rasional dan kritis24. Menurut soedijarto mendefinisikan hasil belajar 

sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan25. Sedangkan 

menurut Dymiati dan Mudjiono hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang 

dicapai siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat 

keberhasilan tersebut kemudian ditandi dengan skala nilai berupa huruf atau kata 

atau simbol. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan 

sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan 

dan pengembangan yang lebih baikdibandingkan dengan sebelumnya hal ini 

                                                           

      
22

 Pupuh Faturrahman, dan Sobry Sutikno, Strategi . . . , hlm. 5   

      
23

 Asep Jihad, dan Abdul Haris,  Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta, Multi Pressindo, 2012), 
hlm. 14  
      24 Departemen Agama RI,  Metodologi Pendidikan Agama Islam,  (Jakarta:, t.p,  2001.), hlm. 46  
      

25 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Surakarta, Pustaka Pelajar, 2013),  hlm.46  
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menurut Hamalik26. Hasil belajar adalah pola-pola, perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran 

Gagne, hasil belajar berupa:  

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 
bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuannya merespon 
secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 
memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 
aturan.  

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 
dan lambang. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 
aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 
konsep dan kaidah dalam pemecahan masalah. 

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 
jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 
gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 
penilaian terhadapa objek tersebut. 

 

Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik27. Ranah kognitif meliputi: pengetahuan( knowladge), pemahaman 

(comprehension), penerapan( application), analisis( analysis), sintesis( synthesis), 

dan evaluasi (evaluation)28. Sedangakan pada ranah afektif meliputi: 

receiving (sikap menerima), responding(memberikan respon), organization (organi

sasi),characterization (karakteristik). Pada ranah psikomotorik meliputi persepsi, 

                                                           

      
26 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang, Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 38   

      
27 Anas Sujiono, Cooperative Learning, cet.ke-1,  (Surabaya, Pustaka Pelajar, 2009), hlm.5-6   

      
28

 Lukmanul Hakim, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung, CV Wacana Prima, 2012), hlm. 
171  



20 

 

 

 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan komplek, dan kreativitas 

dan keaslian29. 

F. Variabel Penelitian 

 Agar tergambar dengan jelas apa yang penulis maksudkan maka variabel 

dalam penelitian adalah: 

Variabel X           Variabel Y 

 GROUP INVESTIGATION                  HASIL BELAJAR 

 

G. Definisi Operasional 

1. Penerapan  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia( KBBI) penerapan berarti 

perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli penerapan berarti 

merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu 

kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelulmnya. Jadi 

penerapan adalah melakukan atau mempraktekkan sesuatu metode tertentu yang 

dilakukan oleh peneliti. 

2. Model Pembelajaran Group Investigation 

Model pembelajaran Group Investigtion merupakan suatu model pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. yang 

                                                           

      29 Fajri Ismail, Evaluasi . . . ,hlm. 53-61 
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menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi 

(informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia.  

Dalam model Group Investigation ini anggota kelompok yang 
beranggotakan 4-5 orang. Kelompok dapat dibentuk berdasarkan perkawanan atau 
berdasasarkan pada keterkaitan akan sebuah materi. Siswa memilih sub topik yang 
biasanya telah ditentukan guru, selanjutnya siswa dan guru merencanakan tujuan, 
langkah-langkah belajar berdasarkan sub topik dan materi yang dipilih. Kemudian 
siswa mulai belajar dengan berbagai sumber belajar baik di dalam ataupun diluar 
sekolah, setelah proses pelaksanaan belajar selesai mereka menganalisis, 
menyimpulkan, dan membuat kesimpulan untu mempersentasikan hasil belajar 
mereka di depan kelas. 

 
 

3.  Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Menutut Nawawi hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran disekolah yang dinyatakan 

dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran 

tertentu. Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut 

kemudian ditandi dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Hasil 

belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang 

dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan 

keterampilan. Jadi hasil belajar adalah perubahan yang dilakukan siswa setelah 

mendapatkan pelajaran atau pendidikan dari pendidik. 
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H. Metodologi Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 Palembang 

menggunakan jenis penelitian Ekperimen one group pretest-posttest desaign. 

Karena menggunakan jenis penelitian ini objek yang akan diteliti yaitu kelas V 

terdapat satu kelas oleh karena itu menggunakan pretest yaitu melakukan test 

sebelum diberi perlakuan dengan menggunakan metode ataupun model yang 

sering digunakan dan setelah itu akan diketahui hasilnya lebih akurat setelah diberi 

perlakuan dengan menggunkan model pembelajaran Group Investigation yang 

kemudian dapat dibandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan30. 

Desaign gambarnya seperti dibawah ini: 

O1 X O2 

O1 = nilai Pretest( sebelum diberi perlakan) 

O2= nilai postest( setelah diberi perlakuan) 

b. Jenis dan Sumber data 

1. Jenis data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berkenaan 

dengan angka berdasarkan tindakan atau perilaku yang diamati dari 

                                                           

      
30Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

cet. Ke- 11, (Bandung: Alfabeta,  2010), hlm. 111   
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sampel dan kemudian mengolah data tersebut dengan analisis 

berbentuk angka. 

2. Sumber Data  

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari siswa kelas V 

MI Al-Hikmah SU 1 Palembang   yang berjumlah 19 siswa  

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan, 

kepala sekolah, dewan guru, dan orang tua murid. 

3. Populasi dan Sampel  

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudin ditarik kesimpulan31. Populasi 

penelitian sebanyak 19 siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah SU 1 

Palembang terdiri dari  12 siswa dan 7 siswi. Mengingat  jumlah 

populasi urang dari 100 responden maka, seluruh populasi dijadikan 

sampel karena itu penelitian ini dinamakan penelitian populasi.    

4. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian digunakan beberapa metode yaitu: 

a. Metode Observasi yaitu untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya, 

kondisi sekolah, sarana dan prasarana, jumlah siswa dan jumlah guru dan 

kebiasaan siswa sehari-hari sehingga dapat mendukung hasil penelitian. 

                                                           

        31 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta, Kencana, 
2013) ,hlm. 43 
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b. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Dalam hal ini angket digunakan untuk menilai guru yang dilakukan 

oleh siswa.  

c. Metode wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarg

anegaraan yang bersangkutan yaitu ibu Elianah, S.H.I  

d. Metode tes digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar 

siswa dengan cara memberikan serangkaian soal sebelum (pre test) dan  

sesudah(post test) setelah model Group Investigation digunakan dengan 

jumlah 10 soal pilihan ganda.   

e. Metode dokumentasi untuk mendapatkan data-data penting tentang gambaran 

umum Madrasah Al-Hikmah SU 1 Palembang berupa kondisi sekolah yang 

sudah bagus dan direnovasi sedangkan gurunya berjumlah 13 orang 

5. Teknik Analisis Data  

Dalam teknik analisis data terlebih dahulu data dikumpulkan kemudian 

direkapitulasi dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan cara membahas, 

menjabarkan dan menguraikan hubungan –hubungan masalah yang telah dianalisa 

kemudian ditarik kesimpulannya. Analisis penelitian ini menggunakan uji t atau 

yang sering dikenal dengan” test t” yang merupakan tes statistik yang digunakan 

untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang  menyatakan bahwa 

diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang 
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sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. “ tes t” yang digunakan adalah 

untuk dua sampel yang saling berhubung dengan dengan rumus32: 

Langkah-langkah yang ditempuh 

1. Mencari Mean Variabel X dan Variabel Y dengan rumus 

Mx=  
     dan      My = 

     

2. Mencari Standar Deviasi  X dan Standar Deviasi Y 

SDX = 
           dan      SDy = 

            

3. Mencari nilai tinggi, sedang, rendah dengan menggunakan rumus TSR 

sebagai berikut: 

 Tinggi 
M + 1.SD 
 Sedang 
M – 1.SD  
 Rendah  
 
Tinggi    = M + 1.SD 

Sedang   = M-1.SD s/d M + 1.SD 

Rendah   = M -1.SD 

4. Mencari rumus tes “t “ untuk dua sampel kecil yang saling berhubungan  

dengan langkah-langkah berikut : 

a) Mencari D (Difference = Perbedaan) antara variable X dengan Variabel Y  

D = X- Y 

                                                           

       32 Anas, Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 
hlm. 278  
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b) Menjumlahkan D, sehingga diperoleh   D 

c) Mencari Mean difference, dengan rumus : MD=  

d) Menguadratkan D: setelah itu lalu dijumlahkan sehingga diperoleh ∑D  

e) Mencari Deviasi Standar dari Difference (SDᴅ), dengan rumus: 

SDD=√ −   

f) Mencari Standard Error dari Mean Difference, dengan rumus: SEMD= S −  

g) Mencari tₒ dengan menggunakan rumus: to=S  

h) Memberikan Interpretasi terhadap “to” dengan cara: 

a. Df (Degress of Freedom) atau df (Derajat Bebas) = (N-R) 

b. Berkonsultasi pada tabel nilai “t” taraf signifikan 5% dan 1%. 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika penulisan pada Bab 1 pendahuluan yang berisikan 

latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah,  tujuan dan kegunaan 
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penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, variabel penelitian, definisi 

operasional, hipotesa penelitian, metodologi penelitian, teknik analisis data, 

dan sistematika penulisan. 

Sedangkan pada Bab II landasan teori berisikan tentang penerapan , 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, ciri-ciri dan 

kelemahan serta kelebihan dari metode itu sendiri,serta pengertian hasil 

belajar untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1  Palembang. 

Kemudian pada Bab III membahas tentang profil sekolah tentang 

kondisi umum Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU 1 Palembang yang 

berisikan visi dan misi sekolah, tujuan, struktur organisasi, keadaan guru 

dan tenaga administrasi, jumlah siswa, sarana dan prasarana kegiatan 

belajar mengajar. 

Selanjutnya pada Bab IV hasil pembahasan tentang analisis data 

penerapnn model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan hubungan antara model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikamh SU 1 Palembang.  

Teakhir Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran.  
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