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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teori 

Pada bagian ini diuraikan dengan jelas kajian teori dan pustaka 

yang menumbuhkan gagasan yang mendasari usulan rancangan 

penelitian tindakan. Dalam penelitian tindakan kelas ini penulis 

mengutip dari beberapa ahli yang berhubungan dengan pendidikan. 

 

2.1.1 Hakekat Hasil Belajar 

Hasil belajar digunakan guru sebagai ukuran atau kriteria dalam 

mencapai suatu tujuan pendidikan. Hasil belajar merupakan apa yang 

diperoleh siswa dari proses belajar dan pengalaman memperoleh 

pembelajaran. Ukuran hasil belajar dapat diperoleh dari aktivitas 

pengukuran. Dalam pengukuran memperoleh nilai berupa angka, perlu 

sebuah alat ukur yang disebut dengan instrumen. Dalam dunia 

pendidikan instrumen yang sering digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa seperti tes, lembar observasi, skala sikap dan angket.  

2.1.1.1   Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono, 2011: 

5). Menurut Sudjana (2012: 22), hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya.  

Howard Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap 

dan cita-cita.  Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan 

bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gagne 

membagi lima kategori hasil belajar,  yakni (a) informasi verbal, (b) 

keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap (e) keterampilan 

motorik.  
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Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan 

ranah psikomotoris. 

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli  dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah objek penilaian pada hakikatnya menilai 

penguasaan siswa berupa keterampilan kognitif, afektif dan 

psikomotorik, setelah menerima pengalaman belajarnya.    

 

2.1.1.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2003: 54-72) faktor-faktor  yang 

mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan 

menjadi dua golongan saja, yaitu : 

1) Faktor-faktor Intern, terdapat tiga faktor, yaitu : 

Pertama, faktor jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan dan cacat 

tubuh. Kedua, faktor psikologis yang meliputi inteligensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Ketiga, faktor 

kelelahan. 

2) Faktor-faktor Ekstern, terdapat tiga faktor yang disebutkan berikut 

ini Pertama, faktor keluarga mempengaruhi siswa berupa cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian keluarga, dan latar belakang kebudayaan. 

Kedua, faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Ketiga, faktor 

masyarakat yang mempengaruhi belajar siswa antara lain ; kegiatan 

siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Dari pendapat ahli yang telah diuraikan maka penulis 

menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  
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siswa merupakan hambatan yang perlu diketahui seperti faktor intern 

meliputi jasmaniah (cacat tubuh) dan psikologis (perhatian, minat), 

selain itu juga faktor ekstern mencakup faktor lingkungan keluarga 

(faktor ekonomi dan perhatian orang tua), lingkungan sekolah (metode 

pembelajaran, relasi terhadap guru dan siswa) dan lingkungan 

masyarakat (teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat). 

 

2.1.2 Hakekat  Pembelajaran  Bahasa Indonesia 

Menurut Komalasari (2010 : 3) pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik 

/pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan 

dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif. Pembelajaran 

merupakan proses pengubahan  perilaku siswa, dari tidak tahu menjadi 

tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari  tidak bisa menjadi bisa 

dan seterusnya. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan proses 

pengubahan perilaku berbahasa siswa. Dalam proses tersebut guru 

mengajarkan bahasa sesuai tujuan pembelajaran bahasa.    

 

2.1.2.1 Latar Belakang Pembelajaran Bahasa Indonesia   

 Sebagian besar anak Indonesia lahir dan mulai kehidupannya 

sebagai anak daerah. Mereka berkembang dan belajar mengenali 

sekitarnya melalui bahasa daerahnya. Namun, disamping itu mereka 

juga juga anak Indonesia yang harus tumbuh dan berkembang menjadi 

warga negara Indonesia yang baik. Karena itu, fungsi utama pendidikan 

sekolah dasar ialah mengindonesiakan mereka. Dalam proses 

pengindonesiaan itu sangat pentinglah peranan bahasa Indonesia. 

Melalui pembelajaran bahasa Indonesia guru harus dapat menjadikan 

anak-anak daerah menjadi anak-anak atau siswa Indonesia yang 

berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anak Indonesia yang baik. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar,  
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baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia.  

Standar kompetensi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan 

sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 

 

2.1.2.2 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam segala fungsinya, 

yaitu sebagai saran komunikasi, sarana berpikir/ bernalar, sarana 

persatuan, dan sarana kebudayaan. Sehubungan dengan tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SD , di dalam Pedoman Pelaksanaan 

Kurikulum Program Prajabatan guru (D- II) melalui LPTK terpadu 

dinyatakan sebagai berikut : 

1) Pendidikan bahasa di SD bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan/ keterampilan serta sikap berbahasa. 

2) Pendidikan bahasa di SD tidak hanya sekedar memberikan 

kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga harus dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa (Direktorat 

Pendidikan Tinggi, 1992 : 10).   

Selanjutnya mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis. 

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara. 

3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat 

dan kreatif untuk berbagai tujuan. 
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4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan  intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

2.1.2.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen keterampilan berbahasa yang meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut : 

1) Keterampilan mendengar/ menyimak (listening skills) 

2) Keterampilan berbicara (speaking skills) 

3) Keterampilan membaca  (reading skills) 

4) Keterampilan menulis  (writing skills) 

2.1.2.4 Peran Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia mempunyai peranan yang penting 

dalam membentuk kebiasaan, sikap, serta kemampuan dasar yang 

diperlukan siswa untuk perkembangan selanjutnya. Selain itu 

pembelajaran tersebut harus dapat membantu siswa dalam 

pengembangan kemampuan berbahasa yang diperlukannya, bukan saja 

untuk berkomunikasi, melainkan juga untuk menyerap berbagai nilai 

serta pengetahuan yang dipelajarinya. Menurut Akhadiah (1993 : 2) 

peranan bahasa dapat diuraikan seperti  berikut : 

1)  Bahasa merupakan sarana utama untuk berpikir dan bernalar. 

Dengan bahasa siswa dapat menyampaikan hasil pemikiran atau 

penalaran, sikap, serta perasaannya. 

2) Peranan yang penting lainnya ialah sebagai alat penerus dan 

pengembang kebudayaan. Melalui bahasa nilai-nilai dalam  
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masyarakat dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. 

3) Di dalam masyarakat  bahasa mempunyai peranan yang penting 

dalam mempersatukan anggotanya.     

 

2.1.3 Hakekat Menulis Pantun 

Pada dasarnya menulis merupakan cara berkomunikasi secara 

tidak langsung untuk mengungkapkan pikiran dengan jelas. Menulis 

harus jelas tujuan dan maksudnya, supaya pesan yang disampaikan 

mudah dipahami. Seperti halnya dengan pantun yang juga mempunyai 

fungsi untuk menyampaikan pesan dan mengungkapkan perasaan.     

 

2.1.3.1 Pengertian Menulis 

Keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. 

Menulis dapat mengungkapkan pikiran atau gagasan untuk mencapai 

maksud dan tujuannya.  

Tarigan (1983: 3) menyatakan bahwa menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis 

merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Menulis adalah  

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga 

orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut 

kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Menulis 

merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan – kesatuan ekspresi 

bahasa. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan 

para pelajar berpikir, dapat juga membantu berpikir secara kritis, juga 

dapat memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-

hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan 

masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman 

(Tarigan, 1983: 21-22). 
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa menulis adalah melukiskan lambang-lambang yang 

menggambarkan suatu bahasa dapat digunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung dan dapat mengungkapkan pikiran seseorang. 

 

2.1.3.2 Tujuan  Menulis 

Menurut Peck dan Schulz, 1969 : 67 (dalam Tarigan, 1983 :9) 

tujuan-tujuan menulis antara lain, yaitu : 

1)  Membantu para siswa memahami bagaimana caranya 

mengekspresikan tulisan dengan menciptakan situasi-situasi di 

dalam kelas yang jelas memerlukan karya tulis dan kegiatan 

menulis.  

2)  Mendorong para siswa mengekspresikan diri mereka secara 

bebas dalam tulisan. 

3)  Mengajar para siswa menggunakan bentuk yang tepat dan serasi 

dalam ekspresi tulis. 

4)  Mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam menulis dengan 

cara membantu para siswa menulis sejumlah maksud dengan 

sejumlah cara dengan penuh keyakinan pada diri sendiri secara 

bebas. 

  

2.1.3.3 Pengertian Pantun 

Liaw Yock Fang (1993: 195) menyatakan bahwa pantun pada 

mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Sampai 

sekarang masih dinyanyikan. Dia menjelaskan bahwa dalam 

kesusastraan, pantun pertama kali muncul dalam sejarah melayu dan 

hikayat-hikayat populer yang sezaman. Tentang asal-usul kata pantun, 

berbagai pendapat telah dikemukakan. Pantun dianggap sebagai bentuk 

krama dari kata Jawa parik yang berarti pari, artinya paribasa atau 

peribahasa dalam bahasa Melayu.  

Dr.R. Brandstetter, seorang ahli perbandingan bahasa bangsa 

Swiss (dalam Liaw Yock Fang 1993: 195) berkata bahwa kata pantun 

berasal dari akar kata tun,  
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yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara, misalnya dalam bahasa 

Pampanga, tuntun yang berarti teratur, dalam bahasa Tagalog ada 

tonton yang berarti bercakap menurut aturan tertentu, dalam bahasa 

Jawa Kuno, tuntun yang berarti benang dan atuntun yang berarti teratur 

dan matuntun yang berarti memimpin, dalam bahasa Toba pula ada kata 

pantun yang berarti kesopanan, kehormatan.   

Menurut Zaidan, Abdul Rozak ( 2000: 143 ) pantun adalah jenis 

puisi lama yang terdiri atas empat larik dengan rima akhir abad. Selain 

itu Van Ophuysen ( dalam Widya, Wendi 2008: 9 )  menyatakan bahwa 

pantun berasal dari daerah Tapanuli (Batak). Ia juga menjelaskan bahwa 

pantun dahulu merupakan bahasa rahasia yang digunakan oleh dua 

orang kekasih. Bahasa rahasia itu menggunakan daun-daun kayu. Nama 

daun kayu itu menyatakan isi pantun.  

Pantun dapat dijadikan sebagai alat pemelihara bahasa. Pantun 

membuat orang memiliki kemampuan menggunakan kata dan kalimat 

dengan baik. Selain itu, pantun membuat orang lebih bijaksana sebab 

akan lebih banyak berpikir dahulu sebelum mengucapkan kata-kata.  

Widya (2008:1) menyatakan bahwa pantun diciptakan untuk 

menyampaikan pikiran dan perasaan terhadap seseorang. Pantun dapat 

digunakan untuk menyindir, bersenda gurau, memberi nasihat, dan 

bersenang-senang. Pantun merupakan  salah satu jenis puisi lama asli 

Indonesia. Seperti layaknya karya sastra lama yang lain, pantun juga 

bersifat anonim. 

  

2.1.3.4 Ciri-ciri dan Langkah-langkah  Membuat  Pantun   

Pantun mempunyai ciri-ciri yang ditetapkan, berikut ini 

merupakan ciri-ciri pantun ( Widya,  2008: 16) 

a. Tiap bait ( kumpulan larik dalam pantun) terdiri atas empat larik 

(baris atau deret). 

b. Tiap baris terdiri atas empat sampai enam kata. 

c. Tiap baris terdiri atas delapan sampai dua belas suku kata. 

d. Baris  pertama dan kedua merupakan sampiran. 
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e. Baris  ketiga dan keempat merupakan isi 

f. Rima (persamaan bunyi atau persajakan) akhir baris bersajak abab. 

g. Bunyi akhir baris pertama dan ketiga harus sama. Bunyi akhir baris   

     kedua dan keempat juga harus sama.  

h. Isi pantun mengungkapkan perasaan. 

 

Menurut Widya (2008: 47)  membuat pantun tidaklah sulit. Hanya 

perlu mengikuti langkah-langkah berikut : 

Langkah 1 : Menentukan dahulu topik atau tema pantun 

Tema pantun dapat dari berbagai bidang kehidupan, tema 

juga dapat berasal dari pengalaman pribadi,  perasaan hati, 

peristiwa yang dilihat, atau didengar. Misalnya mengambil 

tema tentang transportasi, cinta, budi pekerti, atau 

pekerjaan. 

Langkah 2 : Memilih jenis pantun yang akan dibuat 

Pilihlah jenis pantun yang sesuai dengan tema yang 

dipilih. Dapat memilih pantun sukacita, dukacita, 

perkenalan ataupun berkasih-kasihan. Bisa juga 

mengambil pantun nasihat atau pantun budi pekerti. Tema-

tema yang sudah dipilih sebelumnya dapat diterapkan 

dalam jenis pantun yang dipilih. Misalnya untuk tema 

transportasi dapat memilih jenis pantun sukacita, untuk 

tema kebaikan pilih jenis pantun budi pekerti.  

Langkah 3 :  Menulis dahulu isi pantun 

Setelah memilih jenis pantun, lalu berpikirlah untuk 

menulis isi pantun sesuai dengan tema yang dipilih. Isi 

pantun harus mencerminkan tema yang sudah dipilih. Isi 

pantun yang ditulis dapat digunakan untuk menasihati, 

menghibur, atau menjelaskan sesuatu. Isi pantun juga bisa 

merupakan ungkapan perasaan hati. 
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Langkah 4 :  Membuat kalimat sampiran 

Sampiran berfungsi untuk menarik orang lain agar 

membaca pantun. Untuk itu, sampiran harus menggunakan 

kalimat yang menarik. Usahakan dengan membaca 

sampiran orang akan lebih tertarik untuk memahami isi 

pantun. Pada bunyi akhir baris pertama sama dengan 

bunyi akhir baris ketiga. Bunyi akhir baris kedua sama 

dengan bunyi akhir baris keempat. Jadi, buatlah sampiran 

dengan bunyi akhir yang sama dengan isi yang telah 

dibuat. Kalimat sampiran juga tidak harus berhubungan 

dengan kalimat isinya, boleh menuliskan kalimat apa saja, 

yang penting kedua baris sampiran harus berhubungan. 

Selain itu, bunyi akhir sampiran harus sama dengan bunyi 

akhir kalimat isi.  

Langkah  5 : Menggabungkan isi dan sampiran pantun yang sudah 

dibuat. 

Sesudah menulis isi pantun dan membuat sampiran 

pantun, yang terakhir langkahnya yaitu menggabungkan 

keduanya. Letak sampiran itu diatas isi pantun.  

Namun harus diperhatikan juga bahwa baris pertama dan 

kedua pada pantun harus berhubungan. Begitu pula 

dengan baris ketiga dan keempat. Penulisan pantun pada 

baris pertama dan ketiga diawali dengan huruf kapital 

diakhiri tanda koma sedangkan pada baris kedua dan baris 

keempat diawali huruf kecil dan diakhiri tanda titik. 

Berdasarkan uraian di atas, menulis dapat diartikan sebagai cara 

untuk melukiskan lambang-lambang yang menggambarkan suatu 

bahasa dapat digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan 

dapat mengungkapkan pikiran seseorang yang bermanfaat salah satunya 

untuk mendorong kita aktif bernalar mencari informasi, sedang pantun 

merupakanpuisi lama asli Indonesia yang dapat juga menyampaikan 

pikiran perasaan seseorang dengan ciri tertentu sehingga memacu untuk 

berpikir kreatif.  
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Jadi, penulis menyimpulkan menulis pantun adalah cara 

menyampaikan pikiran dan ide  yang dituangkan melalui pantun atau 

puisi karya sastra lama Indonesia dengan ciri tertentu, sehingga melatih 

berpikir kreatif dan mengungkapkan gagasan.  

 

2.1.4 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  Group Investigation 

Suprijono (2011: 54) menjelaskan bahwa, pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan 

untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, 

menerima keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Untuk 

mencapai hasil belajar itu model pembelajaran kooperatif menuntut 

kerja sama dan interdepensi siswa dalam struktur tugas, struktur tujuan, 

dan struktur reward-nya. 

Komalasari (2010: 57) menyatakan bahwa model pembelajaran 

pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Pembelajaran 

kooperatif adalah model  pembelajaran yang mengorganisir 

pembelajaran dengan menggunakan kelompok besar kecil di mana 

siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran ( Bern dan 

Erickson, 2001: 5 dalam Komalasari, 2010: 62).  

Pembelajaran yang baik mempunyai tujuan yang dapat memberi 

perubahan positif dalam kegiatan belajar mengajar yang berkenaan 

dengan siswa. Menurut Suprijono (2011: 59) tujuan pembelajaran 

kooperatif adalah membentuk semua anggota kelompok menjadi 

pribadi yang kuat serta tanggung jawab, tanggung jawab perorangan 

merupakan kunci untuk menjamin anggota yang diperkuat oleh kegiatan 

belajar bersama.     

Penelitian yang paling luas dan sukses dari metode-metode 

spesialisasi tugas adalah Group Investigation,  
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sebuah bentuk pembelajaran kooperatif yang berasal dari jamannya 

John Dewey (1970), tetapi telah diperbaharui dan diteliti pada beberapa 

tahun terakhir oleh Shlomo dan Yael Sharan, serta Rachel-Lazarowitz 

di Israel.  

Slavin (2005: 24) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation (GI), yaitu kelompok investigasi. 

Group Investigation dikembangkan oleh Shlomo dan Yael Sharan  di 

Universitas Tel Aviv, merupakan perencanaan pengaturan kelas yang 

umum di mana para siswa bekerja dalam kelompok kecil menggunakan 

pertanyaan kooperatif, diskusi kelompok, serta perencanaan dan proyek 

kooperatif (Sharan 1992, dalam Slavin 2005: 24). 

Menurut ahli lain yaitu Eggen dan Kauchak (dalam Maimunah, 

2005: 21) http://www.kajianpustaka.com/2012/10/model-pembelajaran-

group-investigation.html (diunduh oleh Muchlisin Riadi pada 13 

Oktober 2012)  mengemukakan Group Investigation adalah strategi 

belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk 

melakukan investigasi terhadap suatu topik. 

Sebuah metode investigasi-kooperatif dari pembelajaran di kelas 

diperoleh dari premis bahwa baik domain sosial maupun intelektual 

proses pembelajaran sekolah melibatkan nilai-nilai yang didukungnya. 

Bentuk investigasi kelompok sering dipandang sebagai model yang 

paling kompleks, metode ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik 

dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui 

investigasi. Metode ini menuntut para siswa untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi ataupun dalam 

keterampilan proses kelompok. Pembelajaran dengan metode Group 

Investigation dimulai dengan pembagian kelompok. Selanjutnya guru 

beserta siswa memilih topik-topik tertentu dengan permasalahan-

permasalahan yang dapat dikembangkan dari topik-topik itu. 

Komunikasi dan interaksi kooperatif di antara sesama teman sekelas 

akan mencapai hasil terbaik apabila dilakukan dalam kelompok kecil,  

 

http://www.kajianpustaka.com/2012/10/model-pembelajaran-group-investigation.html
http://www.kajianpustaka.com/2012/10/model-pembelajaran-group-investigation.html
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di mana pertukaran di antara teman sekelas dan sikap-sikap kooperatif 

bisa terus bertahan. Aspek rasa sosial dari kelompok, pertukaran 

intelektualnya, dan maksud dari subjek yang berkaitan dengannya dapat 

bertindak sebagai sumber-sumber penting maksud tersebut bagi usaha 

para siswa untuk belajar. Para guru yang menggunakan metode 

investigasi kelompok umumnya membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok beranggotakan 5 hingga 6 siswa dengan karakteristik 

heterogen, dapat berdasarkan kesenangan berteman, kesamaan minat, 

umur atau jenis kelamin. 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan model kooperatif tipe Group Investigation, yaitu :            

(Slavin, 2005: 215-218) Pertama, menguasai kemampuan kelompok, 

yaitu dalam kelompok kesuksesan implementasi dari Group 

Investigation sebelumnya menuntut pelatihan dalam kemampuan 

komunikasi dan sosial. Fase ini disebut sebagai meletakkan landasan 

kerja atau pembentukan tim. Kedua, perencanaan kooperatif, yaitu 

perencanaan siswa secara bersama-sama dalam kelompok atas apa yang 

dituntut dari mereka. Anggota kelompok mengambil bagian dalam 

merencanakan berbagai dimensi dan tuntutan dari proyek mereka. 

Bersama mereka menentukan apa yang mereka ingin investigasikan 

sehubungan dengan upaya mereka untuk menyelesaikan masalah yang 

mereka hadapi, sumber apa yang mereka butuhkan, siapa yang akan 

melakukan apa, dan bagaimana mereka akan menampilkan proyek 

mereka yang sudah selesai ke hadapan kelas. Biasanya ada pembagian 

tugas dalam kelompok yang mendorong tumbuhnya interdependensi 

yang bersifat positif di antara anggota kelompok. Ketiga, peran guru 

dalam kelas yang melaksanakan proyek Group Investigation guru yang 

bertindak sebagai nara sumber dan fasilisator. Guru tersebut berkeliling 

di antara kelompok-kelompok yang ada dan, untuk melihat bahwa 

mereka bisa mengelola tugasnya, dan membantu tiap kesulitan yang 

mereka hadapi dalam interaksi kelompok, termasuk masalah dalam  
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kinerja terhadap tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan proyek 

pembelajaran. Keempat, implementasi, yaitu dalam Group 

Investigation, para siswa bekerja melalui enam tahap langkah. Guru 

tentunya perlu  mengadaptasikan pedoman-pedoman ini dengan latar 

belakang, umur, dan kemampuan murid, sama halnya dalam penekanan 

waktu namun pedoman ini cukup bersifat umum untuk dapat 

diaplikasikan dalam skala kondisi kelas yang luas. 

Slavin (2005: 218-228) mengemukakan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation,  yaitu sebagai berikut: 

Tahap 1:  Mengidentifikasikan Topik dan Mengatur Siswa dalam 

Kelompok 

Tahap ini secara khusus ditujukan untuk masalah pengaturan. 

Guru mempresentasikan serangkaian permasalahan atau isu  

dan para siswa mengidentifikasikan dan memilih berbagai 

macam subtopik untuk dipelajari, berdasarkan pada 

ketertarikan dan latar belakang mereka. Tahap ini dimulai 

dengan perencanaan kooperatif yang melibatkan seluruh 

kelas, yang dapat dijabarkan sebagai berikut : Pertama, guru 

mempresentasikan sebuah permasalahan kepada siswa 

seluruh kelas dan bertanya. Tiap siswa memberikan 

pertanyaan mengenai aspek-aspek dari masalah tersebutyang 

ingin mereka investigasi. Kedua, para siswa berkumpul 

dalam diskusi menuliskan semua gagasan dan kemudian 

melaporkannya kepada seluruh kelas. Diskusi singkat seluruh 

kelas akan menghasilkan daftar usulan bersama mengenai 

subtopik yang akan menjadi bahan investigasi. Ketiga, 

perencanaan dimulai dengan setiap siswa menuliskan 

usulannya, dan dilanjutkan dalam kelompok yang semakin 

besar, mulai dari kelompok yang beranggotakan dua orang 

sampai yang beranggotakan empat bahkan delapan siswa. 

Pada tiap tahap anggota kelompok membandingkan daftar 

mereka, menghilangkan usulan yang sama, dan 
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mengimplikasikan satu daftar bersama. Daftar akhir ini 

mewakili ketertarikan dari seluruh anggota.     

Tahap 2:  Merencanakan Tugas yang akan Dipelajari 

Setelah mengikuti kelompok-kelompok penelitian mereka 

masing-masing, para siswa mengalihkan perhatian mereka 

kepada subtopik yang mereka pilih, pada tahap ini siswa 

dalam kelompok memutuskan bagaimana melaksanakannya, 

menentukan sumber-sumber mana yang akan dibutuhkan 

untuk melakukan investigasi tersebut. 

Tahap 3: Melaksanakan  Investigasi 

Dalam tahap ini tiap kelompok melaksanakan rencana yang 

telah diformulasikan sebelumnya. Selama tahap ini para 

siswa, satu per satu atau berpasangan mengumpulkan, 

menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membuat 

kesimpulan-kesimpulan, dan mengaplikasikan pengetahuan 

baru yang menjadi bagian mereka untuk menciptakan sebuah 

resolusi  atas masalah yang diteliti kelompok. Ketika individu 

atau berpasangan telah  menyelesaikan porsi mereka atas 

tugas kelompok, maka kelompok tersebut akan berkumpul 

kembali dan membagi pengetahuan mereka. Kelompok boleh 

memilih satu anggota untuk mencatat hasil kesimpulan 

mereka dapat. Namun, perhatikan juga dalam melaksanakan 

investigasi harus ada batas waktu dan guru harus 

mengupayakan berbagai cara untuk memungkinkan sebuah 

proyek kelompok berjalan tanpa terganggu sampai 

investigasinya selesai atau paling tidak sampai sebagian besar 

investigasinya selesai. 

Tahap 4: Menyiapkan Laporan Akhir 

Pada tahap kesimpulan dari investigasi guru meminta tiap 

kelompok untuk menunjuk satu wakil sebagai anggota panitia 

acara. Panitia ini akan mendengarkan masing-masing rencana 

kelompok untuk laporan mereka. Panitia akan mencatat 

semua permintaan, mengkoordinasikan jadwal waktu, dan  
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memastikan bahwa gagasan-gagasan presentasi yang akan 

dilakukan cukup realistis dan menarik. Guru melanjutkan 

dengan mengambil peran sebagai penasihat, membantu 

panitia apabila diperlukan dan memastikan bahwa tiap 

rencana kelompok memungkinkan tiap anggota untuk 

terlibat. 

Tahap 5: Mempresentasikan Laporan Akhir 

Pada tahap ini masing-masing kelompok mempersiapkan diri  

untuk mempresentasikan laporan akhir mereka kepada kelas. 

Laporan akhir ini menghasilkan sebuah pengalaman 

emosional mendalam. Semua anggota kelas dapat 

berpartisipasi lebih dari satu banyak presentasi, dengan 

menampilkan tugas mereka atau menjawab pertanyaan, 

presentasi tersebut bukan hanya sekedar masalah latihan 

peran untuk tampil dan membacakan tulisan. 

Tahap 6: Evaluasi Pencapaian 

Dalam kelas group investigation, guru harus membuat 

evaluasi siswa yang dapat diandalkan yang didasarkan pada 

percakapan dan observasi yang sering dilakukan terhadap 

aktivitas akademik siswa. Apabila memang menginginkan 

dilakukan tes, tes tersebut harus mempertimbangkan 

perbedaan tingkat atau tipe pembelajaran. 

 

Pendapat lain, Komalasari  (2010: 75-76) menyatakan bahwa 

deskripsi mengenai langkah-langkah metode investigasi kelompok 

sebagai berikut : 

a) Seleksi topik 

Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah 

umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. Para 

siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok 

yang berorientasi pada tugas yang beranggotakan 2-6 orang.  
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Komposisi kelompok heterogen, baik dalam jenis kelamin, etnik, 

maupun kemampuan akademik.    

b) Merencanakan kerja sama 

Para siswa beserta guru merencanakan berbagai prosedur belajar 

khusus, tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai 

topik dan subtopik yang telah dipilih dari langkah telah diuraikan di 

atas.   

c) Implementasi 

Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada 

langkah b). Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan 

keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa 

untuk menggunakan berbagai sumber, baik yang terdapat di dalam 

maupun di luar sekolah. Guru secara terus menerus mengikuti 

kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan.   

d) Analisis dan sintesis 

Para siswa menganalisis dan menyintesis berbagai informasi yang 

diperoleh pada langkah c), dan merencanakan agar dapat 

diringkaskan dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. 

e) Penyajian hasil akhir 

Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari 

berbagai topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas 

saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai 

topik tersebut. Presentasi kelompok dikoordinir oleh guru. 

f) Evaluasi  

Guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap 

kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. 

Evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok  

atau keduanya. 

Merujuk pendapat ahli, Setiawan (2006: 9) http://kelebihan-

model-pembelajaran-kooperatif-tipe-group-investigation.html (diunduh 

4 Maret 2013) mendeskripsikan beberapa kelebihan dari pembelajaran 

GI, yaitu sebagai berikut: 

http://kelebihan-model-pembelajaran-kooperatif-tipe-group-investigation.html/
http://kelebihan-model-pembelajaran-kooperatif-tipe-group-investigation.html/
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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 menulis pantun 

2)    Secara Sosial  

a. meningkatkan belajar bekerja sama 

b. belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru 

c. belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis 

d. belajar menghargai pendapat orang lain 

e. meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan 

3)    Secara Akademis 

a. siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang    

    diberikan 

b. merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya 

c. mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat 

d. selalu berfikir tentang cara atau strategi yang digunakan 

sehingga   

    didapat suatu kesimpulan yang berlaku umum. 

 

2.1.5  Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi 

menulis pantun dapat membuat siswa aktif dan senang dalam mengikuti 

pelajaran karena tidak membosankan. Mereka diberi kebebasan 

berpendapat dalam kelompok dan menginvestigasi topik pembahasan di 

luar kelas.  

Peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
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a. Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation tersebut 

dimungkinkan mengembangkan belajar siswa yang aktif dan kreatif 

dalam mencari informasi berkaitan dengan topik materi. 

b. Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation yang 

disesuaikan dengan konteks, atau kerja kelompok, tujuannya untuk 

melatih siswa bekerja sama dan berpikir menyelesaikan tugas 

sebagai tanggung jawab kelompok. 

Langkah-langkah dalam menggunakan model pembelajaran tipe 

group investigation, yaitu sebagai berikut : 

a) Guru mengidentifikasikan topik yang akan diinvestigasi siswa 

secara kelompok.  

b) Guru membagi siswa untuk berkelompok yang bersifat heterogen. 

c) Siswa merencanakan tugas yang akan dipelajari dalam kelompok. 

d) Guru mengarahkan siswa untuk melaksanakan investigasi 

kelompok di luar ruang kelas. 

e) Setiap kelompok mencatat dan mengerjakan seluruh soal dalam 

lembar kerja. 

f) Siswa maju presentasi dengan perwakilan masing-masing 

kelompok 2 orang. 

g) Guru memberikan evaluasi secara lisan kepada tiap kelompok 

yang presentasi. 

  

Dari pendapat beberapa ahli, maka penulis menyimpulkan, bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation merupakan 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok yang 

dalam pelaksanaannya guru hanya sedikit memberi penjelasan dan 

siswa diberi pilihan penuh untuk merencakan apa yang akan ingin 

dipelajari, namun sebelumnya siswa dibentuk kelompok-kelompok 

kecil yang dalam kelompoknya setiap anggota berdiskusi, 

mengumpulkan informasi dan mengolah hasil akhir sehingga dapat 

menyajikan presentasi di depan kelas. 
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2.2 Penelitian  yang  Relevan 

Ada beberapa penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan 

dengan model kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, seperti yang diuraikan di bawah ini. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sri Qomariyah 

dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Pantun Melalui Model 

Kooperatif Tipe  Group Investigation Siswa kelas IV SDN 1 Platar, 

Jepara.  Penerapan metode pembelajaran Group Investigation dalam 

pembelajaran menulis pantun di kelas IV SDN 1 Platar, dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Hasil observasi aktivitas siswa pada 

setiap siklusnya mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan 

hasil observasi yang menunjukkan terjadi perubahan aktivitas siswa ke 

arah yang lebih aktif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan 

dan lebih bermakna. Penerapan metode pembelajaran Group 

Investigation juga dapat meningkatkan keterampilan/aktivitas guru 

dalam mengelola pembelajaran. Hasilnya terbukti dilihat dari hasil 

observasi aktivitas siswa siklus I menunjukkan bahwa rerata persentase 

seluruh indikator hasil observasi aktivitas siswa adalah sebesar 69% 

dengan kategori cukup/C, pada siklus II rerata persentase seluruh 

indikator hasil observasi aktivitas siswa adalah sebesar 86% dengan 

kategori sangat baik/A. Dengan demikian, terdapat  peningkatan yang 

signifikan dari hasil observasi keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran materi menulis pantun dengan menggunakan metode 

Group Investigation dapat diketahui bahwa tujuh indikator yang diamati 

pada setiap siklusnya memperoleh rerata presentase sebesar 68,75% 

masuk pada kategori cukup/C, pada siklus II diperoleh rerata presentase 

sebesar 85,71% masuk pada kategori sangat baik/A.  Berdasarkan hasil 

penelitian  tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dapat  meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang kemampuan 

menulis pantun melalui metode group investigation pada siswa kelas IV 

SDN 1 Platar, Jepara. 
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Penelitian tindakan kelas yang lain  oleh Mahnunin (2010) dengan 

judul  Peningkatan Kemampuan Menulis Pantun Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas IV SDN Sebani Kecamatan 

Pandaan Kabupaten Pasuruan. Rancangan penelitian dilakukan dengan 

penelitian tindakan kelas. Objek penelitian berjumlah 25 siswa kelas 

IV. Metode pengumpulan data melalui observasi, tes, dan wawancara. 

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation dapat meningkatkan kemampuan menulis 

pantun jenaka kelas IV SDN Sebani Kecamatan Pandaan Kabupaten 

Pasuruan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas siswa 

pada siklus I menunjukkan nilai (34%) dengan taraf keberhasilan baik. 

Sedangkan pada siklus II mengalami kenaikan menjadi (65%) dengan 

taraf keberhasilan baik. Nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 

mulai pada siklus I rata-rata (69,2), dan siklus II rata-rata (81,2). 

Tanggapan siswa sangat senang terhadap model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation, sebab menjadi pengalaman baru 

bagi siswa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan Group Investigation  dapat meningkatkan hasil belajar 

menulis pantun dalam  mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa 

kelas IV SDN Sebani  Kecamatan Pandaan Kabupaten Psuruan. 

 

2.3 Kerangka  Pikir 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation khususnya dalam pembelajaran keterampilan menulis 

pantun diduga mampu membantu siswa memahami pelajaran, agar 

pelajaran lebih jelas, agar pelajaran lebih menarik dan menyenangkan 

dan tujuannya pun akan lebih mudah tercapai. 

Group Investigation merupakan perencanaan pengaturan kelas 

yang umum di mana para siswa bekerja dalam kelompok kecil 

menggunakan pertanyaan kooperatif, diskusi kelompok, serta  
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perencanaan dan proyek kooperatif. Metode ini menuntut para siswa 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi ataupun 

dalam keterampilan proses kelompok. Menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation tersebut dalam 

pembelajaran akan diperoleh beberapa kelebihan yang memberi 

dampak positif. Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation, yaitu :  

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 menulis pantun 

2)    Secara Sosial  

a. Meningkatkan belajar bekerja sama 

b. Belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru  

c. Belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis 

d. Belajar menghargai pendapat orang lain 

e. Meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan 

3)    Secara Akademis 

a. Siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang     

    diberikan 

b. Merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya 

c. Mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat 

d. Selalu berfikir tentang cara atau strategi yang digunakan 

sehingga   

    didapat suatu kesimpulan yang berlaku umum. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat terlebih 

dalam pembelajaran menulis pantun mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Dapat dilihat dengan gambar sebagai berikut : 



                                                                                                                                                                             28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Gambar 2.1  Bagan Kerangka Pikir 

 

 

2.1 Hipotesis  Tindakan  

Hipotesis yang penulis ajukan adalah penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation diduga dapat 

meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia dalam materi menulis  

pantun siswa kelas 4  SD Negeri Pojoksari Kecamatan Ambarawa  

Kabupaten Semarang Semester II  Tahun Pelajaran 2012/2013.     
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