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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian teori

2.1.1. Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar

Menurut Piaget dalam Heruman (2007:1), Anak SD berada pada fase

operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan

dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun

masih terikat dengan objek yang bersifat konkret.

Menurut Powler dalam Usman Samatowa (2010:2), IPA merupakan ilmu

yang berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang

tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari observasi,

eksperimen, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan

demikian seterusnya kait mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain.

menurut Abdullah (1998:2), IPA merupakan pengetahuan teoritis yang

diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori,

eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait mengkait antara cara yang

satu dengan cara yang lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran IPA di SD

merupakan pembelajaran yang berhubungan dengan alam yang tersusun secara

teratur dengan memperhatikan kondisi siswa dan harus disesuaikan  dengan

karakter siswa. Dalam pembelajaran IPA di SD pemilihan metode dan

pengetahuan karekteristik siswa sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran.

Kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan

karakteristik dan kebutuhan siswa.

Sedangkan SK dan KD yang akan dipergunakan dalam peenelitian ini

adalah :

SK : Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu

karya/model.

KD : Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.



7

Materi esensial.

Cahaya adalah gelombang elektro magnetik yang dapat ditangkap oleh

mata. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: (1) cahaya merambat lurus, (2)

cahaya dapat menembus benda bening, (3) cahaya dapat dipantulkan, (4) cahaya

dapat dibiaskan. Berbagai macam alat optik diantaranya adalah: (1) mata, (2)

mikroskop, (3)lup, (4)teleskop, (5)kamera.

2.1.2. Metode pembelajaran Group Investigation

Metode belajar group investigation merupakan salah satu metode

pembelajaran cooperative learning. Menurut David dkk (2009: 234) group

investigation merupakan pembelajaran yang menempatkan siswa bersama

kedalam tiga sampai enam kelompok untuk menyelidiki atau menyelesaikan

beberapa masalah umum.

Menurut Miftahul Huda (2011:16)  Group investigation diklasifikasikan

kedalam metode investigasi kelompok karena tugas-tugas yang diberikan sangat

beragam, mendorong siswa untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasidari

beragam sumber, komunikasinya bersifat bilateral dan multilateral, serta

penghargaan yang diberikan sangat implisit. Dalam  pembelajaran dengan metode

group investigation setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas kontribusi

yang mereka berikan pada kelompoknya, dan diskusi menjadi sarana kelompok

untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama.

Menurut Richard (2008:14) Group Investigation merupakan metode yang

melibatkan siswa dalam merencanakan topik-topik yang akan dipelajari dan

bagaimana cara menjalankan investigasinya. Guru yang meggunakan metode

group investigation biasanya membagi kelasnya menjadi kelompok-kelompok

heterogen yang masing-masing beranggota lima atau enam orang. Siswa memilih

topik-topik untuk dipelajari, melakukan investigasi mendalam terhadap sub-sub

topik yang dipilih, dan kemudian menyiapkan dan mempresentasikan laporan

kepada seluruh kelas.
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Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa metode group

investigation merupakan salah satu metode cooperative learning yang melibatkan

siswa baik dalam perencanaan pembelajaran, investigasi atau penyelidikan dan

sampai ke laporan hasil penyelidikan kepada seluruh kelas. Seluruh anggota

bertanggung jawab atas kontribusinya masing-masing kepada kelompok yang

nantinya kontribusi tersebut dipakai untuk memecahkan masalah secara bersama-

sama.

Pembelajaran dengan metode Group investigation merupakan salah satu

metode cooperative learning yang menuntut keaktifan dari semua anggota

kelompok. Menurut David (2009:236) terdapat lima langkah pembelajaran group

investigation :

1. Pemilihan topik. Siswa memilih topik untuk diselidiki dalam satu

bidang umum.

2. Perencanaan kooperatif. Siswa dengan bantuan guru, merencanakan

bagaimana mengumpulkan data dan aktivitas pembelajaran lain

3. Penerapan. Siswa melaksanakan rencana yang telah mereka buat,

dengan menggunakan strategi-strategi pembelajaran dan sumber data

yang berbeda.

4. Analisis dan sintesis. Siswa menganalisis dan mengolah informasi yang

telah mereka kumpulkan untuk dipresentasikan pada kelompok lain.

5. Penyajian hasil akhir. Siswa membagi dan mendiskusikan informasi

yang telah mereka kumpulkan.

Menurut Huda (2011) langkah-langkah pembelajaran menggunakan

metode Group Investigation terdiri dari:

1. Siswa dibentuk kedalam kelompok kecil secara heterogen

2. Masing-masing kelompok diberi tugas/ proyek

3. Setiap anggota berdiskusi dan menentukan informasi apa yang akan

dikumpulkan, bagaimana mengolahnya, bagaimana menelitinya, dan

bagaimana menyajikan hasil penelitian didepan kelas.
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4. Selama proses penelitian atau investigasi siswa akan terlibat dalam

aktivitas berpikir tingkat tinggi, seperti sintesis, meringkas, hipotesis,

dan kesimpulan.

5. Menyajikan laporan akhir

Berdasarkan langkah-langkah yang dikemukakan diatas peneliti

menyimpulkan langkah-langkah pembelajaran group investigation yaitu:

1. Tahap persiapan

a) Menyusun RPP dengan materi pembelajaran cahaya dan

sifat-sifatnya.

b) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa

benda- benda nyata yang berkaitan dengan pembelajaran

2. Tahap pelaksanaan

a. Kegiatan awal

a) Guru memberi salam, berdoa, dan melakukan absensi

b) Guru memberikan apersepsi dengan memberikan

pertanyaan

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru menyampaikan metode yang digunakan dalam

pembelajaran

b. Kegiatan inti.

a) Guru mengeksplorasi pengetahuan siswa

b) Guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil

c) Siswa diminta mencari informasi berkaitan dengan materi

yang dipelajari melalui sumber-sumber dan media realia

yang sudah disediakan.

d) Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok

c. Kegiatan akhir

a) Guru memberikan konfirmasi berkaitan dengan presentasi siswa

b) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan

c) Guru dan siswa membuat evaluasi

d) Guru menutup pembelajaran.
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Selain langkah-langkah yang dikemukakan diatas metode Group

investigation juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan

kelemahan metode group investigation  Menurut Miftahul Huda (2011:17).

Kelebihan.

Pembelajaran dengan metode group investigation performa siswa lebih

efektif  dibandingkan dengan mereka yang bekerja dalam suasana tradisional

ruang kelas yang mengikutsertakan seluruh anggotanya. Hal itu disebabkan para

siswa yang bekerja pada kelompok-kelompok kecil memiliki rasa tanggung jawab

yang lebih besar untuk membantu siswa-siswa lain daripada mereka yang bekerja

dalam kelompok-kelompok besar.

Kelemahan.

Pembelajaran group investigation memerlukan waktu yang cukup lama

dan memerlukan koordinasi yang baik dari guru dikarenakan siswa mencari

informasi-informasi yang mereka butuhkan baik tidak hanya dari buku namun

juga melalui internet maupun sumber-sumber lain diluar kelas.

2.1.3. Media Pembelajaran Realia

Menurut Martinis (2007:176) Media adalah kata jamak dari medium

berasal dari kata latin yang memiliki arti perantara. Secara definisi media adalah

suatu perangkat yang dapat menyalurkan informasi dari sumber ke penerima

informasi. Komunikator merupakan seseorang yang menyampaikan informasi,

komunikan merupakan orang yang menerima informasi, pesan merupakan isi

yang disampaikan dalam berkomunikasi dan media merupakan perangkat

penyalur informasi.

Menurut Nana sujana (1990:207) penggunaan benda nyata di dalam proses

belajar mengajar terutama bertujuan untuk memperkenalkan suatu unit pelajaran

tertentu, proses kerja suatu objek studi tertentu, atau bagian-bagian serta aspek-

aspek lain yang diperlukan. Benda-benda nyata dapat memegang peranan penting

dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar. Nana Sujana juga

menambahkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih media

pembelajaran yaitu : (1) Benda-benda atau makhluk hidup apakah yang mungkin

dimanfaatkan di kelas secara efisien. (2) Bagaimana caranya agar semua benda itu
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berkesesuaian terhadap pola belajar siswa. (3) Darimana sumbernya untuk

memperoleh benda-benda tersebut.

Menurut Oemar Hamalik (1980:163) benda sebenarnya adalah alat

peragaan visual jenis tiga dimensi yang besar nilainya bagi pendidikan sebagai

alat bantu pengajaran bagi guru. Kelas akan memperoleh manfaat dari alat-alat

tersebut asalkan guru dapat mempergunakanya secara efektif. Bahkan dalam

situasi tertentu alat-alat ini lebih efisien daripada alat-alat peraga lainya aslkan

mengikuti prinsip-prinsip yang ada sebagai pedoman pelaksanaanya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran realia

merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk membantu menyampaikan

informasi kepada murid dengan menggunakan benda-benda asli. Penggunaan

media belajar realia akan sangat bermanfaat asalkan guru mampu memanfaatkan

media tersebut dengan benar dan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan.

2.1.4. Metode Group Investigation dengan Media Realia

Menurut Richard (2008:14) Group Investigation merupakan metode yang

melibatkan siswa dalam merencanakan topik-topik yang akan dipelajari dan

bagaimana cara menjalankan investigasinya. Guru yang meggunakan metode

group investigation biasanya membagi kelasnya menjadi kelompok-kelompok

heterogen yang masing-masing beranggota lima atau enam orang. Siswa memilih

topik-topik untuk dipelajari, melakukan investigasi mendalam terhadap sub-sub

topik yang dipilih, dan kemudian menyiapkan dan mempresentasikan laporan

kepada seluruh kelas.

Menurut Martinis (2007:176) Media adalah kata jamak dari medium

berasal dari kata latin yang memiliki arti perantara. Secara definisi media adalah

suatu perangkat yang dapat menyalurkan informasi dari sumber ke penerima

informasi. Komunikator merupakan seseorang yang menyampaikan informasi,

komunikan merupakan orang yang menerima informasi, pesan merupakan isi

yang disampaikan dalam berkomunikasi dan media merupakan perangkat

penyalur informasi.

Menurut Nana sujana (1990:207) penggunaan benda nyata di dalam proses

belajar mengajar terutama bertujuan untuk memperkenalkan suatu unit pelajaran
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tertentu, proses kerja suatu objek studi tertentu, atau bagian-bagian serta aspek-

aspek lain yang diperlukan. Benda-benda nyata dapat memegang peranan penting

dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode

Group investigation dan media realia merupakan perpaduan yang dapat saling

melengkapi sehingga pembelajaran lebih efektif karena media realia membantu

menyajikan informasi langsung kepada siswa dan siswa tidak perlu lagi mencari

informasi tambahan di luar kelas atau bahkan diluar sekolah. Metode Group

investigation dengan media realia akan menjadikan pembelajaran lebih berpusat

pada siswa dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dimana nantinya siswa

dituntut untuk dapat menemukan sendiri informasi-informasi yang dibutuhkan

dengan cara menghadirkan benda nyata di dalam pembelajaran.

2.1.5.Hasil Belajar

Menurut Agus Suprijono (2009:5)Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya satu aspek

potensi kemanusiaan saja.

Menurut pemikiran Gagne dalam Suprijono (2009:5), hasil belajar berupa:

(1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan

dalam bentuk bahasa, lisan, maupun tertulis.

(2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan

konsep dan lambang.

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahakan

aktivitas kognitifnya sendiri.

(4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian

gerak jasmani.

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut.
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Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi hasil belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang

merupakan bukti dari usaha yang telah dilakukan.

Menurut Rusman (2012:122) hasil belajar adalah sejumlah pegalaman

yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Belajar bukan hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tetapi juga

penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial,

macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan, dan harapan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi dalam

Rusman (2012:124) meliputi faktor internal dan eksternal yaitu:

a. Faktor internal

1. Faktor fisiologis

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kondisi kesehatan yang prima,

tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat

jasmani, dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhisiswa

dalam menerima materi pelajaran.

2. Faktor psikologis.

Setiap individu dalam hal ini siswa pada dasarnya memiliki kondisi

psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut

mempengaruhihasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi

intelegensi(IQ), perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, kognitif, dan

daya nalar siswa.

b. Faktor eksternal

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor

lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban, dan lain-lain. Belajar

pada tengah hari di ruang yang memiliki ventilasi udara yang kurang

tentunya akan berbeda suasana belajarnya dengan yang belajar di pagi



14

hari yang udaranya masih segar dan di ruang yang cukup mendukung

untuk bernafas lega.

2. Faktor instrumental.

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan

penggunaanyadirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan.

Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana ntuk

tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah direncanakan. Faktor-

faktor instrumental ini berupa kurikulum, sarana, dan guru.

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar merupakan

hasil akhir dari proses kegiatan belajar siswa yang dinyatakan dalam bentuk nilai

atau skor yang berupa angka. Hasil akhir dari proses kegiatan belajar siswa

merupakan hasil dari seluruh kegiatan siswa dalam mengikuti pembelajaran di

kelas, kemudian dalam akhir pembelajaran siswa diberikan tes atau evaluasi

dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar dari siswa. Dalam penelitian ini

hasil belajar siswa didapat setelah kegiatan pembelajaran dengan model

pembelajaranmenggunakan model pembelajaran Group investigation dengan

memberikan tes pada siswa yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor.

2.1.6 Hubungan Metode Group Investigation Dengan Media Realia dan Hasil

Belajar Siswa.

menurut Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang standar isi pembelajaran

IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu

pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar

secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan

sikap ilmiah.

Menurut Richard (2008:14) Group Investigation merupakan metode yang

melibatkan siswa dalam merencanakan topik-topik yang akan dipelajari dan

bagaimana cara menjalankan investigasinya. Guru yang meggunakan metode

group investigation biasanya membagi kelasnya menjadi kelompok-kelompok

heterogen yang masing-masing beranggota lima atau enam orang. Siswa memilih
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topik-topik untuk dipelajari, melakukan investigasi mendalam terhadap sub-sub

topik yang dipilih, dan kemudian menyiapkan dan mempresentasikan laporan

kepada seluruh kelas.

Menurut Nana sujana (1990:207) penggunaan benda nyata di dalam

proses belajar mengajar terutama bertujuan untuk memperkenalkan suatu unit

pelajaran tertentu, proses kerja suatu objek studi tertentu, atau bagian-bagian serta

aspek-aspek lain yang diperlukan. Benda-benda nyata dapat memegang peranan

penting dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar.

Menurut Rusman (2012:122) hasil belajar adalah sejumlah pegalaman

yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Belajar bukan hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tetapi juga

penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial,

macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan, dan harapan.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara

pembelajaran IPA, metode group investigation dengan bantuan media realia dan

hasil belajar siswa karena karakteristik IPA yang cenderung dilaksanakan dengan

model inquiri dapat dilaksanakan dengan metode group investigation karena

metode tersebut juga merupakan metode dengan prinsip investigasi atau

penemuan. Dengan bantuan media realia sebagai sumber informasi langsung

maka dapat meminimalisir kekurangan dari metode group investigation yang

memerlukan waktu cukup lama untuk mencari informasi di luar kelas. Dengan

pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa maka akan membantu dalam

pemahaman materi dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan hasil

belajar siswa.

2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan yang pertama adalah penelitian yang

dilakukan oleh Yulia Devi Anggurina dengan judul  Peningkatan Keaktifan Siswa

dan Hasil Belajar Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group

Investigation Mata Pelajaran Kewirausahaan Kelas XI.6 di SMK Kristen Salatiga.

Setelah dilakukan penelitian ternyata pembelajaran yang menggunakan

metode Group investigation pada penelitian ini hasilnya adalah keaktifan siswa
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pada siklus I menunjukkan nilai empat atau kategori baik dan pada siklus II

menunjukkan nilai lima atau kategori sangat baik. Sebelum tindakan rata-rata

hasil belajar yang disapai siswa sebesar 63,08 dan ketuntasan belajar sebesar

36,00 % . Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 87,88 dan ketuntasan

belajar sebesar 96,00 %. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II sebesar 94,92

dan ketuntasan belajar sebesar 100%. Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation dapat meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa pada

Mata Pelajaran kewirausahaan pokok bahasan Menganalisis Peluang Usaha kelas

XI.6 Program Keahlian Multi Media Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 SMK

Kristen Salatiga.

Hasil penelitian yang relevan yang ke-dua adalah penelitian yang

dilakukan oleh Untari dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan

Alam Pokok Bahasan Energi Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group

Investigation pada Siswa Kelas IV SD Negeri Madyogondo 03 Kecamatan

Ngablak Kabupaten Magelang Semester II Tahun Ajaran 2011 / 2012.

Setelah dilakukan penelitian ternyata hasilnya Siklus I dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation terjadi

peningkatan yang cukup signifikan yaitu terdapat 26 siswa (72,22%) memenuhi

KKM dan 10 siswa (27,78%) belum memenuhi KKM yang ditetapkan. Kemudian

pada siklus II terjadi peningkatan sangat signifikan yaitu 34 siswa (94,44%) yang

sudah memenuhi KKM dan hanya ada 2 siswa (5,56%) yang belum memenuhi

KKM. Ini berarti bahwa penelitian telah berhasil, dibuktikan dengan indikator

pencapaian yang diharapkan oleh peneliti yaitu sebanyak 80% siswa telah

mencapai nilai ≥ 60. Disimpulkan bahwa dengan diterapkannya model

pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan hasil belajar

IPA pokok bahasan energi pada siswa kelas IV SD Negeri Madyogondo 03

Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Semester II Tahun Ajaran 2011/2012.

Hasil penelitian yang relevan yang ke-tiga adalah penelitian yang

dilakukan oleh Vierwinto dengan judul Pengaruh Penggunaan Model
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Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Terhadap Hasil Belajar

Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas IV SD Negeri Gendongan 03.

Setelah dilakukan penelitian hasilnya dilihat dari nilai rata-rata posttest

yaitu dengan nilai rata-rata hasil belajar untuk kelas eksperimen sebesar 68,7.

Data skor hasil belajar ini dengan nilai terendah yaitu 40 dan nilai tertinggi 93.

Sedangkan untuk kelas kontrol rata-rata nilai hasil belajar sebesar 61,3 dengan

data nilai terendah yaitu 33 dan nilai tertinggi 80. Dari perbedaan nilai rata-rata

untuk posttest dari kedua kelompok sampel, lebih baik kelas eksperimen dari pada

kelas kontrol, artinya bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

group investigation lebih baik untuk diterapkan dari pada model ceramah untuk

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas IV SD Negeri Gendongan 03

Salatiga. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh positif

dan signifikan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe group

investigation dengan model ceramah terhadap hasil belajar Pendidikan

Kewarganegaraan siswa kelas IV di SD Negeri Gendongan Salatiga.

Dari ketiga penelitian di atas sudah menunjukkan keberhasilan dari

penelitian yang dilakukan, namun ketiga penelitian tersebut belum mencari solusi

dari kelemahan metode group investigation yaitu diperlukanya waktu yang relatif

lama karena siswa masih mencari informasi yang mereka butuhkan baik melalui

internet, perpustakaan, maupun sumber-sumber lain diluar kelas. Hendaknya

ketiga penelitian diatas mengunakan bahan atau media yang dapat langsung

dijadikan sumber informasi sebagai tambahan untuk mengatasi kelemahan dari

metode Group investigation yang memerlukan waktu yang lama karena  harus

mencari informasi di luar kelas bahkan diluar sekolah.

2.3. Kerangka Berpikir

Pembelajaran di SDN 2 Wonocoyo masih menggunakan metode yang

kurang bervariatif. Guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam

kegiatan belajar mengajar. Kondisi tersebut mengakibatkan siswa menjadi pasif

dan kurang bersemangat karena pembelajaran berpusat kepada guru. Metode

ceramah masih kurang menunjang keaktifan siswa dan penguasaan materi siswa

sehingga hasil belajar siswa masih rendah.
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Peranan metode sangat berpengaruh terhadap suatu pembelajaran.

Pemilihan metode yang baik dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan hasil

belajar siswa. Pemilihan metode pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan

materi dan karakteristik siswa. Metode yang cocok digunakan dalam mata

pelajaran IPA salah satunya adalah metode group investigation. Metode group

investigation cocok digunakan untuk mata pelajaran IPA karena menurut

Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang standar isi menerangkan bahwa

pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiri untuk menumbuhkan

kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah.

Sedangkan media realia digunakan untuk meminimalisir kelemahan dari

metode group investigation yaitu sebagai sumber informasi langsung sehingga

dapat menghemat waktu. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode group

investigation dengan bantuan media realia yaitu : (1) Pemilihan topik. Siswa

memilih topik untuk diselidiki dalam satu bidang umum. (2) Perencanaan

kooperatif. Siswa dengan bantuan guru, merencanakan bagaimana mengumpulkan

data dan aktivitas pembelajaran lain. (3) Penerapan. Siswa melaksanakan rencana

yang telah mereka buat, dengan menggunakan strategi-strategi pembelajaran dan

sumber data yang berbeda dan salah satu diantaranya yaitu media realia. (4)

Analisis dan sintesis. Siswa menganalisis dan mengolah informasi yang telah

mereka kumpulkan untuk dipresentasikan pada kelompok lain. (5) Penyajian hasil

akhir. Siswa membagi dan mendiskusikan informasi yang telah mereka

kumpulkan.

Melalui penggunaan metode group investigation dengan media realia

diharapkan pembelajaran IPA akan lebih aktif dan efisien sehingga dapat

menunjang pemahaman siswa terhadap materi dan hasil belajar siswa SDN 2

Wonocoyo Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung tahun pelajaran

2012/2013.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: pada kondisi awal, guru

belum menerapkan metode group investigation dengan bantuan media realia

dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar IPA siswa rendah. Setelah dirancang

dengan menerapkan metode group investigation dengan bantuan media realia,
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diharapkan siswa merasa senang, aktif dan tidak bosan sehingga akan

membangkitkan minat siswa untuk belajar. Jika minat belajar dan aktivitas siswa

dalam menerima pelajaran optimal, maka hasil belajar siswa akan meningkat.

2.4 Hipotesis penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah pembelajaran dengan metode group

investigation dengan bantuan media realia dapat meningkatkan hasil belajar siswa

pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SDN 2 Wonocoyo.


