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BAB  IV 

HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

 

4.1    Pelaksanaan  Tindakan 

Pada bagian ini dijelaskan pelaksanaan penelitian pada setiap siklus 

dengan langkah seperti: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

4.1.1 Deskripsi Kondisi Awal (Pra Siklus)  

Penelitian ini berawal dari rendahnya hasil belajar siswa SD Negeri 

Pojoksari. Data yang diperoleh guru dari analisis hasil belajar  Bahasa 

Indonesia tentang menulis pantun pada tes formatif dengan Kompetensi 

Dasar: membuat pantun anak yang menarik dengan tema tertentu sesuai 

pada ciri-ciri pantun, nilai tertinggi 80, nilai terendah 48, nilai rata-rata 64,7 

dengan KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 64, siswa yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) , hanya 14 siswa (58,3%) 

dari 24 siswa. Analisis nilai hasil tes formatif pra siklus/ kondisi awal dapat 

dilihat pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1  

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus 

Nilai 

KKM 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Keterangan Rata-

rata 

≥ 64 14 58,3 Tuntas      64, 7 

< 64 10 41,7 Belum  Tuntas 

 

Hal ini menunjukkan bahwa selama ini pemahaman yang diterima 

siswa tentang materi yang disampaikan belum tercapai. Oleh karena itu, 

peneliti berkolaborasi dengan guru untuk bersama-sama mengidentifikasi 

kekurangan pembelajaran bahasa Indonesia yang telah dilaksanakan. 

Dari hasil tes formatif yang ada pada kondisi awal penelitian atau 

prasiklus, dapat dilihat dalam diagram, yaitu sebagai berikut : 
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Gambar Diagram 4.1 Persentase Perbandingan Siswa yang 

Tuntas  dan Belum Tuntas Pada Kondisi Awal. 

Sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas biasanya disebut 

kondisi awal atau pra siklus, dengan rincian data lengkap pada tabel 4.2 

destribusi frekuensi hasil belajar sebagai berikut : 

Tabel  4.2 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Kondisi Awal (Pra Siklus) 

No. Interval Nilai Frekuensi % Keterangan 

1. 48 – 55 4 17 % Belum 

Tuntas 

2. 56 – 63 6 25 % Belum 

Tuntas 

3. 64 – 71 11 46 % Tuntas 

4. 72 – 79 1 4 % Tuntas 

5. 80 – 87 2 8 % Tuntas 

6. 88 – 95  - -  

7. 96 – 100 - -  

Jumlah 24 100 %  

Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah 48 

Rata-rata 64, 7 

 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, hasil belajar bahasa Indonesia kurang 

berhasil, masih banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari KKM 64. 

Diketahui antara nilai 48 – 55 terdapat 4 siswa dengan persentase 17%,  

 

41.7% 

58.3% Belum Tuntas

Tuntas
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nilai 56-63 sebanyak 6 siswa dengan persentase 25%, nilai 64 – 71 sebanyak 

11 siswa dengan persentase 46%, nilai 72-79 hanya 1 siswa dengan 

persentase 4%, dan  nilai 80 – 87 sebanyak 2 siswa dengan persentase 8%. 

Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 80, sedangkan nilai terendah 

yaitu, 48. Nilai rata-rata pada Pra siklus adalah 64,7. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat gambar diagram destribusi frekuensi berikut : 

 

 

     

Gambar Diagram 4.2 Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Kondisi     

Awal 

4.1.2   Deskripsi Siklus  I 

Pelaksanaan siklus I pada bulan April dari tanggal 4 april 2013 sampai 

dengan  tanggal  12 April 2013. Dilaksanakan 3 kali pertemuan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

terhadap siswa kelas 4 SD Negeri Pojoksari Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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1)   Perencanaan Tindakan 

Pertemuan ke-1  

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

menulis pantun dengan menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang mengandung eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, peneliti 

memfokuskan pada permasalahan yang ada sebelum penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Dalam hal ini peneliti 

menyusun model pembelajaran yang tepat agar siswa aktif mengikuti 

pembelajaran. Siklus I dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan ke-

1 dilaksanakan pada hari Kamis, 4 April 2013 jam 07.00 sampai 08.10 

selama ± 2 jam pelajaran. Standar Kompetensi: Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk pantun anak. 

Kompetensi Dasar: Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan) sesuai dengan ciri-ciri pantun. Indikator: 

Menyebutkan ciri-ciri pantun. Tujuan pembelajaran : Dengan mengamati 

contoh pantun di depan kelas dengan cara melakukan kegiatan kelompok 

investigasi, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pantun. Langkah-langkah 

pembelajaran pada pertemuan ke-1, Kegiatan Awal adalah: Mempersiapkan 

rencana pembelajaran, alat peraga berupa kertas karton warna yang 

ditempeli contoh pantun dan lembar kerja kelompok tentang topik 

permasalahan (mengidentifikasi ciri-ciri pantun), mengatur tempat duduk 

yang memungkinkan siswa dapat memperhatikan dengan jelas, 

menyampaikan tujuan pembelajaran.  Apersepsi dilakukan dengan cara 

tanya jawab ciri-ciri pantun menunjukkan contoh pantun yang ditempel pada 

papan tulis. Guru memberikan motivasi dengan cara membimbing siswa 

menyanyikan contoh pantun yang ada di papan tulis dengan nada rasa 

sayang-sayange.  

Dalam Kegiatan Inti : Siswa menyebutkan ciri-ciri pantun dengan 

mengamati contoh pantun di papan tulis. Kemudian guru bersama siswa 

menentukan topik permasalahan yang akan diinvestigasi secara kelompok, 

guru membagi siswa menjadi 4 kelompok (dengan nama warna), guru 

membagi lembar kerja kelompok, siswa diberikan penjelasan prosedur  
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menjawab pertanyaan pada lembar kerja Setelah itu siswa diminta 

melaksanakan investigasi di luar dan di dalam kelas dengan waktu yang 

ditentukan, sehingga siswa berlomba dengan waktu semakin aktif berusaha 

mencari informasi dari sumber, jika sudah selesai mulai mempersiapkan 

presentasi tiap kelompok di depan kelas. 

Kegiatan Akhir :  Siswa diberi kesempatan untuk mecatat di bukunya 

masing-masing individu tentang pokok bahasan yang sudah dipelajari dalam 

kelompok investigasi dan guru memberitahukan materi yang akan dipelajari 

pertemuan berikutnya dan menutup dengan salam. 

Pertemuan ke-2 

Proses pembelajaran lebih difokuskan untuk perbaikan dari 

pembelajaran pertemuan ke-1. Pertemuan ke-2 dilaksanakan pada hari  

Sabtu, 6  April 2013, jam 07.00 sampai jam 08.10. Kompetensi Dasar : 

Membuat pantun anak yang menarik sesuai dengan ciri-ciri pantun. 

Indikator: Menyusun pantun yang acak. Kegiatan Awal berupa: 

Mempersiapkan rencana pembelajaran, dan lembar kerja kelompok tentang 

menyusun pantun yang acak, mengatur tempat duduk yang memungkinkan 

siswa dapat memperhatikan dengan jelas, menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Guru memberi apersepsi pada siswa  dengan berpantun. 

Kegiatan Inti: Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok dengan 

masing-masing tiap anggota 6 orang dengan kemampuan yang heterogen, 

guru memberi penjelasan garis besar tentang cara menyusun pantun yang 

acak, guru membagikan lembar kerja kelompok, guru memberi pengarahan 

cara melaksanakan investigasi kelompok dengan menentukan topik 

permasalahan bersama siswa. Guru juga memberi penjelasan bahwa kerja 

kelompok dilakukan di luar kelas dan waktu terbatas. 

Kegiatan Akhir : Siswa diberi tugas rumah menyusun pantun yang 

acak di papan tulis, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan guru menutup dengan salam. 

Pertemuan  ke-3 

Pertemuan ke-3 dilaksanakan pada hari Jum’at, 12 April 2013, jam 

07.35 sampai jam 08.10 selama ± 1 jam pelajaran. Kompetensi Dasar : 

Membuat pantun anak yang menarik sesuai dengan ciri-ciri pantun. 



                                                                                                                                                                             56 
 

  

Kegiatan Awal berupa: Mempersiapkan rencana pembelajaran, alat 

peraga dan lembar kerja, mengatur tempat duduk dan menyiapkan alat tulis 

sebelum pelajaran dimulai, mengulang kembali sedikit pokok bahasan 

pertemuan lalu. Guru memberi motivasi supaya siswa mengerjakan soal 

dengan teliti dan sungguh-sungguh, dan tidak bekerja sama dalam 

menyelesaikan soal tes tertulis.  

Kegiatan Inti: Guru membagi lembar soal kepada siswa secara 

individu, guru  mengawasi siswa mengerjakan soal.   

Kegiatan Akhir : Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya dan guru menutup dengan salam. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan ke-1 

Sebelum proses belajar dimulai, guru menyiapkan peralatan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, seperti alat peraga ( karton warna yang di 

tempel pantun), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Awal pembelajaran 

guru memberikan salam dan mengajak siswa untuk berdo’a dilanjutkan 

dengan mengecek daftar kehadiran siswa, kemudian pemberian apersepsi 

dan motivasi.  

Pada kegiatan inti, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

yaitu tentang pantun dengan menerapakan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation (kelompok investigasi). Siswa tampak antusias 

mengikuti pembelajaran. Namun, terjadi kegaduhan saat siswa di bagi 

menjadi 4 kelompok yang beranggotakan 6 orang, mereka saling berebut 

memilih tempat duduk yang nyaman untuk kelompoknya dan ada yang 

bingung mencari kelompoknya. Kelompok dibagi oleh guru, ada yang minta 

ganti kelompok, ada juga siswa perempuan yang terlihat tidak mau duduk 

sebelahan dengan siswa laki-laki saat dalam kelompok, karena teman  dalam 

satu kelompok tidak sesuai. Suasana tenang kembali setelah guru 

memberikan pengarahan dan nasihat kepada semua siswa. Dalam 

pelaksanaan kerja kelompok investigasi (group investigation), sebagian 

besar siswa terlibat aktif, meskipun masih ada siswa yang bercanda sendiri 

karena belum terbiasa belajar di luar kelas.  

 



                                                                                                                                                                             57 
 

 

Dalam menyelesaikan lembar kerja sudah terdapat kerjasama dan aktif  

mencari sumber untuk menjawab lembar kerja yang terlihat antar anggota 

dalam satu kelompok  meskipun belum menyeluruh pada semua kelompok. 

Lembar kerja kelompok mereka jawab dengan baik dan tidak ada yang 

kosong. Pada saat maju presentasi terdapat 1 siswa laki-laki yang tidak mau 

ditunjuk temannya untuk mewakili kelompok presentasi di depan kelas, 

dengan alasan malu tidak biasa maju depan kelas disaksikan teman sekelas. 

Meskipun sudah dibujuk pelan-pelan oleh guru, tetap saja siswa tidak mau 

sampai akhirnya digantikan teman lain. 

Pada akhir pembelajaran siswa diberi tindak lanjut berupa tugas di 

rumah mencari contoh pantun, guru memberitahukan materi pada pertemuan 

selanjutnya, dan menutup dengan salam. 

Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2, guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai 

dengan perencanaan. Dalam kegiatan awal guru mengucap salam, mengajak 

siswa berdo’a, dan mengecek kehadiran siswa. Lalu guru memberi apersepsi 

dengan mengucapkan pantun.  

Dalam kegiatan inti, guru memberikan contoh pantun di papan tulis 

kemudian menunjuk siswa maju depan kelas untuk berpikir mengangan-

angan menyusun/mengurutkan pantun yang letak sampiran dan isinya 

diacak. Saat Kegiatan Belajar Mengajar berlangsung, siswa tampak senang 

dan antusias mengikuti pembelajaran, hal itu dapat dilihat dari keaktifan 

siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru, dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan, tetapi ada beberapa siswa yang masih mengalami sedikit 

kesulitan dengan bertanya pada guru saat melaksanakan kerja kelompok. 

Saat semua kelompok selesai mengerjakan lembar kerja, siswa menyiapkan 

anggota untuk mewakili masing-masing kelompok untuk maju presentasi. 

Siswa yang pertemuan lalu tidak mau maju pun akhirnya mau menampilkan 

dirinya di depan kelas, mungkin pertemuan lalu setelah melihat teman-

temannya maju, dia juga punya  keinginan seperti temannya. Guru juga 

meluruskan jawaban siswa yang salah, selain itu juga memberi penghargaan 

berupa tepuk tangan untuk kelompok yang menjawab paling baik.  
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Pada kegiatan akhir guru memberi pengarahan agar siswa belajar 

tentang materi yang sudah dipelajari, dan menutup dengan salam. 

 

Pertemuan ke-3 

Pada pertemuan ke-3, guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai 

dengan perencanaan. Urutan kegiatan yang dilaksanakan mulai kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir.  

Dalam kegiatan awal guru mengulang kembali sedikit pokok bahasan 

pertemuan lalu tentang ciri-ciri pantun dan menyusun pantun yang acak. 

Guru juga memberikan motivasi berupa nasihat untuk tidak menyontek dan 

kerja sendiri untuk mengukur kemampuan. Dalam kegiatan inti, guru 

membagikan soal-soal yang dikerjakan secara individu kepada siswa. 

Meminta siswa megerjakan soal untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa. Dalam mengawasi siswa yang megerjakan, peneliti ikut 

berkolaborator mengawasi siswa. Hasil evaluasi dianalisis baik berupa 

kegagalan dan keberhasilan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan 

pada siklus selanjutnya.  

 

3) Hasil  Tindakan 

Siklus I dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Pada pertemuan yang 

ke-3 diadakan tes tertulis, dengan waktu ± 1 jam pelajaran. Soal-soalnya 

hanya membahas tentang  ciri-ciri pantun dan menyusun pantun yang acak. 

Hasil tes tersebut, diperoleh siswa kelas 4 SD Negeri Pojoksari dengan nilai 

tertinggi 89 dan nilai terendah 51, nilai rata-rata 73,2. Siswa yang mencapai 

ketuntasan 19 siswa (79,2%), sedangkan siswa yang belum mencapai 

ketuntasan 5 siswa (20,8%). Analisis hasil tes tertulis dapat dilihat pada 

tabel 4.3 berikut ini : 

                 Tabel 4.3 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

 

 

 

Nilai 

KKM Frekuensi Persentase (%) Keterangan Rata-rata 

≥ 64 19 79,2% Tuntas 73,2 

< 64 5 20,8% Belum Tuntas 
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Tabel 4.3 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar menulis 

pantun dibandingkan sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation dalam pembelajaran bahasa Indonesia.  

Jika hasil tes siklus I disajikan dalam bentuk diagram, dapat dilihat seperti 

gambar diagram 4.3 berikut : 

 

Gambar Diagram 4.3 Persentase Hasil Belajar Siklus I 

Data hasil belajar pada siklus I diperoleh dari nilai tes formatif yang 

dilakukan pada pertemuan ke-3 atau di akhir siklus I. Data hasil tes formatif 

pada siklus I diperoleh data yang disajikan pada tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus I 

No. Interval Nilai Frekuensi % Keterangan 

1. 48 – 55 3 12 % Belum Tuntas 

2. 56 – 63 2 8 % Belum Tuntas 

3. 64 – 71 7 29 % Tuntas 

4. 72 – 79 4 17 % Tuntas 

5. 80 – 87 4 17 % Tuntas 

6. 88 – 95 4 17 % Tuntas 

7. 96 – 100 - - - 

Jumlah 24 100 %  

Nilai Tertinggi 89 

Nilai Terendah 51 

Rata-rata 73,2 

 

 

20.8% 

79.2% 

Belum Tuntas

Tuntas
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Berdasarkan data tabel 4.4, pembelajaran bisa dikatakan cukup 

berhasil. Diketahui nilai 48-55 sebanyak  3 siswa dengan persentase 12%, 

nilai 56-63 sebanyak 2 siswa, nilai 64-71 sebanyak 7 siswa dengan 

persentase 29 %, nilai 72-79 sebanyak 4 siswa dengan persentase 17%, 

untuk nilai 80-87 dan nilai 88-95 sama masing-masing 4 siswa. Nilai 

tertinggi 89, dan nilai terendah adalah 51. Nilai rata-rata pada siklus I, yaitu 

73,2. 

Untuk lebih jelas data destribusi tersebut disajikan dalam gambar 

diagram berikut ini : 

 

 

Gambar Diagram 4.4 Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus I 

 

Hasil Lembar Kerja Kelompok 

Pada pembelajaran Siklus I siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 6 orang. Pada hasil kerja kelompok Siklus I 

pertemuan ke-1, semua kelompok mencapai KKM 64. Kelompok 1 (nilai 

67), kelompok 2 (nilai 77), kelompok 3 (nilai 83), dan kelompok 4 (nilai 

70). Hasil kerja kelompok pada siklus I pertemuan ke-2 semua kelompok 

sudah mencapai KKM 64, siswa dalam kelompok memperoleh nilai berikut 

ini : kelompok biru (nilai 100), kelompok merah (nilai 67), kelompok 

kuning (nilai 67), dan kelompok hijau (nilai 100).   
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Hasil observasi kinerja guru pada siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 

2 dengan aspek pengamatan/indikator dan ketentuan yang sama, yaitu Skor 

1 (sangat kurang), skor 2 (kurang), skor 3 (cukup), skor 4 (baik), dan skor 5 

(amat baik). Kroteria penilaiannya jika jumlah skor nilai antar 113-132 

kualifikasi A, jumlah skor 97-112 kualifikasi B, jumlah skor 81-96 

kualifikasi C, dan jika skor kurang dari 81 kualifikasi D. Hasil pengamatan 

kegiatan guru disajikan  pada tabel 4.5  berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  

 

Indikator 

 

No.Item 

Siklus I 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor Skor 

1. Penyampaian guru saat 

Pra Pembelajaran 

1  

14 

 

14 
2 

3 

2. Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

4  

14 

 

14 5 

6 

3. Menyajikan/menyampa

ikan materi 

7  

16 

 

 

14 8 

9 

10 

4. Mengorganisasikan 

siswa dalam kelompok 

investigasi 

11  

13 

 

13 12 

13 

5. Membimbing siswa 

pada kerja kelompok 

investigasi 

14  

17 

 

21 15 

16 

17 

18 

6 Penghargaan kelompok 19  

6 

 

8 20 

7. Evaluasi 21 4 4 

8. Melakukan refleksi dan 

pemberian tindak lanjut 

terhadap siswa 

22  

4 

 

6 

23 

Jumlah Skor 88 94 

Persentase 76,5 % 81,7 % 

Kualifikasi C C 
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Hasil analisis observasi kinerja guru siklus I pertemuan ke-1diperoleh 

kinerja 76,5% dengan kualifikasi C . Pada pertemuan ke-2 hasil analisis 

observasi kinerja guru meningkat menjadi 81,7% dengan kualifikasi C.  

Pada hasil observasi kegiatan siswa diamati dengan ketentuan  skor 1 

jika tidak ada siswa aktif atau sebanyak 20% siswa aktif dari seluruh jumlah 

siswa, skor 2 jika siswa aktif  sebanyak 21% - 40% dari seluruh jumlah 

siswa, skor 3 jika siswa aktif sebanyak 41% - 60% dari seluruh jumlah 

siswa, skor 4 jika siswa aktif sebanyak 61% - 80%  dari seluruh jumlah 

siswa, dan skor 5 jika siswa aktif sebanyak 81% - 100% dari seluruh jumlah 

siswa. Untuk taraf keberhasilan  persentase nilai rata-rata ≥ 90 % - 100% 

kualifikasi baik sekali, 80 % - 90 % kualifikasi baik, 70%- 80% kualifikasi 

cukup baik, 60%-70% kualifikasi kurang, dan jika persentase nilai rata-rata 

0%-60% kualifikasi kurang sekali. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Indikator / Aspek yang Diamati Siklus I 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor Skor 

1. Memperhatikan penejelasan guru 4 4 

2. Menjawab pertanyaan guru 2 4 

3. Bekerja sama dalam kelompok dan 

aktif dalam kegiatan kelompok 

investigasi 

12 17 

4. Presentasi hasil kerja dan aktif 

menanggapi kelompok lain 

4 8 

5. Mampu membuat kesimpulan 3 3 

6. Mampu mengerjakan soal evaluasi  4 4 

 Jumlah  29 40 

 Persentase 58 % 80 % 

 Kualifikasi Kurang Cukup Baik 

 

Hasil analisis observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation siklus I 
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 pertemuan ke-1 adalah 58 %  dengan kualifikasi kurang, sedangkan pada 

pertemuan ke-2 diperoleh 80 %  dengan kualifikasi cukup baik. 

4) Hasil Belajar Aspek Kognitif 

Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation, hasil belajar aspek kognitif siswa kelas 4, SD Negeri 

Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang mengalami 

peningkatan. Meningkatnya hasil belajar, dapat dilihat dari hasil tes tertulis 

kondisi awal, dan hasil  tes pada siklus I. 

5) Refleksi 

Penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation telah mampu meningkatkan hasil belajar menulis pantun 

siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari  ketuntasan belajar siklus I 

yang dicapai siswa yakni 79,2 % atau 19 siswa sudah memperoleh nilai 

lebih dari KKM 64, sedangkan  masih ada 5 siswa atau 20,8 % yang belum 

mencapai ketuntasan.  Jika dilihat dari indikator kinerja, yaitu penelitian 

dianggap berhasil bila siswa yang mencapai ketuntasan ≥ 80%, maka hasil 

belajar pada siklus I ini dianggap belum berhasil. Untuk itu, peneliti akan 

melanjutkan pada siklus II. 

 

4.1.3  Deskripsi Siklus  II 

Pelaksanaan siklus II merupakan perbaikan dari siklus sebelumnya 

yang dilaksanakan  pada bulan April  mulai tanggal 18 april 2013 sampai 

dengan  tanggal  25 April 2013. Pada siklus II ini dilakukan 3 kali 

pertemuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation terhadap siswa kelas 4 SD Negeri Pojoksari, Ambarawa. 

1) Perencanaan 

Pertemuan ke-1 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

menulis pantun, peneliti memfokuskan pada permasalahan yang ada 

sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 

Dalam hal ini peneliti menyusun strategi yang tepat agar siswa aktif  
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mengikuti pembelajaran. Siklus II dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. 

Pertemuan ke-1 dilaksanakan pada hari Kamis, 18 April 2013 jam 07.00 

sampai 08.10 selama ± 2 jam pelajaran. Standar Kompetensi: 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk pantun anak. Kompetensi Dasar: Membuat pantun anak yang 

menarik tentang berbagai tema (persahabatan, ketekunan) sesuai dengan 

ciri-ciri pantun. Indikator: Melengkapi pantun. Tujuan pembelajaran : 

Dengan mengamati contoh pantun di depan kelas dengan cara melakukan 

kegiatan kelompok investigasi, siswa dapat melengkapi pantun. Langkah-

langkah pembelajaran pada pertemuan ke-1, Kegiatan Awal adalah: 

Mempersiapkan rencana pembelajaran, alat peraga (karton warna warni 

dihias menarik diberi gambar sesuai isi contoh pantun) , dan lembar kerja 

kelompok (melengkapi pantun pada sampiran dan isi), mengatur tempat 

duduk yang memungkinkan siswa dapat memperhatikan dengan jelas, 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memberi apersepsi dengan 

mengungkapkan pantun. 

Kegiatan Inti : Guru  memberi penjelasan tentang melelngkapi pantun, 

siswa diminta untuk melengkapi contoh pantun yang belum terisi baris ke-4 

ditempel di papan tulis. Kemudian guru bersama siswa menentukan topik 

permasalahan yang akan diinvestigasi secara kelompok, guru membagi 

siswa menjadi 4 kelompok, guru membagi lembar kerja kelompok, siswa 

diberikan penjelasan prosedur menjawab pertanyaan pada lembar kerja 

Setelah itu siswa diminta melaksanakan investigasi di luar kelas dengan 

waktu yang ditentukan, setelah selesai mengerjalan lembar kerja, siswa 

mulai mempersiapkan presentasi tiap kelompok di depan kelas. 

Kegiatan Akhir :  Siswa diberi tugas rumah untuk lebih meningkatkan 

pemahamandan  berlatih lebih sering tentang melengkapi pantun, guru 

memberi tahukan materi yang akan dipelajari pertemuan berikutnya dan 

menutup dengan salam. 

Pertemuan ke-2 

Proses pembelajaran lebih difokuskan untuk perbaikan dari 

pembelajaran pertemuan ke-1. Pertemuan ke-2 dilaksanakan pada hari 

Senin, 22  April 2013, jam 07.00 sampai jam 08.10 (2 jam pelajaran).  
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Kompetensi Dasar : Membuat pantun anak yang menarik sesuai dengan ciri-

ciri pantun. Indikator: Membuat  pantun yang menarik dengan tema tertentu 

sesuai ciri-ciri pantun. Kegiatan Awal berupa: Mempersiapkan rencana 

pembelajaran, dan lembar kerja kelompok (membuat pantun dengan tema 

disiplin dan persahabatan), mengatur tempat duduk yang memungkinkan 

siswa dapat memperhatikan dengan jelas, menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Guru memberi apersepsi pada siswa pernahkan kalian 

membuat pantun karya  sendiri. Guru memberikan motivasi dengan cara 

mengajak siswa menyanyikan contoh pantun yang ditempel di depan kelas 

menggunakan nada cucak rowo. 

Kegiatan Inti: Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok dengan 

masing-masing tiap anggota 6 orang dengan kemampuan yang heterogen, 

guru memberi penjelasan garis besar tentang cara menyusun pantun yang 

acak, guru membagikan lembar kerja kelompok, guru memberi pengarahan 

cara melaksanakan investigasi kelompok dengan menentukan topik 

permasalahan bersama siswa. Guru juga memberi penjelasan bahwa kerja 

kelompok dilakukan di luar kelas dan waktu terbatas. 

Kegiatan Akhir : Siswa diberi diberi kesempatan untuk mencatat 

tentang pokok bahasan yang sudah dipelajari, guru memberi tindak lanjut 

berupa tugas rumah menyusun pantun yang acak di papan tulis, guru 

menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan 

guru menutup dengan salam. 

Pertemuan ke-3 

Pertemuan ke-3 dilaksanakan pada hari Kamis, 25  April 2013, jam 

07.35 sampai jam 08.10 selama ± 1 jam pelajaran. Kompetensi Dasar : 

Membuat pantun anak yang menarik sesuai dengan ciri-ciri pantun. 

Kegiatan Awal berupa: Mempersiapkan rencana pembelajaran, soal-soal 

evaluasi, mengatur tempat duduk dan menyiapkan alat tulis sebelum 

pelajaran dimulai, mengulang kembali sedikit pokok bahasan pertemuan 

lalu. Guru memberi motivasi supaya siswa mengerjakan soal dengan teliti 

dan sungguh-sungguh, dan tidak bekerja sama dalam menyelesaikan soal tes 

tertulis.  
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Kegiatan Inti: Guru membagi lembar soal kepada siswa secara 

individu, guru  mengawasi siswa mengerjakan soal.  

Kegiatan Akhir : Guru  menutup pembelajaran dengan salam penutup. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan ke-1 

Sebelum proses belajar dimulai, guru menyiapkan peralatan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, seperti alat peraga, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. Awal pembelajaran guru memberikan salam dan mengajak 

siswa untuk berdo’a dilanjutkan dengan presensi kemudian pemberian 

apersepsi.  

Pada kegiatan inti, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

yaitu tentang pantun dengan menerapakan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation (kelompok investigasi). Siswa tampak antusias 

mengikuti pembelajaran. Saat siswa di bagi menjadi 4 kelompok yang 

beranggotakan 6 orang, mereka sudah paham dan langsung berkumpul 

mencari anggota kelompok, kemudian mencari tempat di luar kelas dengan 

arahan guru. Kelompok dibagi oleh guru, sekarang pembagian kelompok 

lebih teratur, siswa sudah mulai terbiasa bekerja sam adalam kelompok.  

Dalam pelaksanaan kerja kelompok investigasi (group investigation), 

sebagian besar siswa terlibat aktif, meskipun masih ada 1 siswa yang 

semaunya sendiri tanpa pamit pergi ke WC lompat pagar dari tempat 

membuat kerja kelompok menuju WC siswa. Kemudian, anggota kelompok 

lain gaduh dan  melapor kepada guru, siswa tersebut dipanggil oleh guru 

diberi nasihat dan pengarahan oleh guru. Dalam menyelesaikan lembar kerja 

sudah terdapat kerjasama dan aktif  mencari sumber untuk menjawab lembar 

kerja yang terlihat antar anggota dalam satu kelompok. Lembar kerja 

kelompok mereka jawab dengan baik dan tepat waktu yang ditentukan 

sekitar 35 menit (1 jam pelajaran). Pada saat maju presentasi guru 

melibatkan siswa yang belum pernah maju presentasi, diharapkan melatih 

keberanian maju di depan kelas mewakili kelompoknya. 

Akhir pertemuan, guru merefleksi hasil presentasi siswa, memperbaiki 

jawaban siswa yang masih salah, dan menutup dengan salam. 
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Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2, guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai 

dengan perencanaan. Urutan kegiatan yang dilaksanakan mulai kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dalam kegiatan awal guru membuat 

apersepsi , lalu diberikan motivasi berupa menyanyikan contoh pantun yang 

ditempel papan tulis menggunakan nada cucak rowo. Saat Kegiatan Belajar 

Mengajar berlangsung, siswa tampak senang, tertawa riang saat guru 

mengajak menyanyikan pantun. siswa terlihat lebih antusias mengikuti 

pembelajaran, hal itu dapat dilihat dari keaktifan siswa menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru, dan menyelesaikan tugas yang diberikan, 

tetapi ada beberapa siswa yang masih mengalami sedikit kesulitan dengan 

bertanya pada guru saat melaksanakan kerja kelompok. Saat semua 

kelompok selesai mengerjakan lembar kerja  dengan sangat baik dan tepat 

waktu, siswa menyiapkan anggota untuk mewakili masing-masing 

kelompok untuk maju presentasi seperti biasanya, terlihat siswa tidak malu-

malu lagi, namun ada 2 siswa yang terlalu pelan membacakan hasil kerja 

kelompok. Guru juga meluruskan jawaban siswa yang salah,guru meminta 

siswa kelompok lain untuk menanggapi jawaban kelompok yang presentasi. 

selain itu juga memberi penghargaan berupa tepuk tangan untuk kelompok 

yang menjawab paling baik.  

Pada kegiatan akhir guru memberi pengarahan agar siswa belajar 

tentang materi yang sudah dipelajari, dan menutup dengan salam.  

Pertemuan ke-3 

Pada pertemuan ke-3, guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai 

dengan perencanaan. Urutan kegiatan yang dilaksanakan mulai kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dalam kegiatan awal guru 

mengulang kembali sedikit pokok bahasan pertemuan lalu tentang langkah-

langkah membuat pantun. Guru juga memberikan motivasi berupa nasihat 

untuk tidak menyontek, untuk tenang tidak berbicara sendiri dengan teman 

sebangku, dan kerja sendiri untuk mengukur kemampuan. Dalam kegiatan 

inti, guru membagikan soal-soal yang dikerjakan secara individu kepada 

siswa.  
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Meminta siswa megerjakan soal untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa. Dalam mengawasi siswa yang megerjakan, peneliti ikut 

berkolaborator mengawasi siswa.  

Pada akhir kegiatan pembelajaran guru mengucapkan terimakasih 

kepada semua siswa yang sudah berusaha mengikuti pembelajaran dengan 

baik dan mengucapkan salam penutup.   

 

3) Hasil Tindakan 

Siklus II dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Pada pertemuan yang 

ke-3 diadakan tes tertulis, dengan waktu ± 1 jam pelajaran. Soal-soalnya 

hanya membahas tentang  ciri-ciri pantun dan menyusun pantun yang acak. 

Hasil tes tersebut, diperoleh siswa kelas 4 SD Negeri Pojoksari dengan nilai 

tertinggi 97 dan nilai terendah 65, nilai rata-rata 85,5. Siswa yang mencapai 

ketuntasan  24 siswa sebesar 100 %. Analisis hasil tes tertulis dapat dilihat 

pada tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

 

 

 

 

 

Analisis pada tabel 4.7  menunjukkan peningkatan yang signifikan, 

jika disajikan dalam bentuk gambar diagram akan terlihat seperti gambar 

diagram berikut : 

 

Nilai 

KKM Frekuensi Presentase (%) Keterangan Rata-rata 

≥ 64 24 100 % Tuntas 85,5 

< 64 

- - 

Belum 

Tuntas 

 



                                                                                                                                                                             69 
 

 

Gambar Diagram 4.5 Persentase Hasil Belajar Siklus II 

Data hasil belajar pada siklus II diperoleh dari nilai tes tertulis ,yang 

dilakukan pada pertemuan ke-3,  rincian nilai  siswa  secara lengkap dapat 

dilihat pada tabel  berikut : 

Tabel  4.8 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus II 

No. Interval Nilai Frekuensi % Keterangan 

1. 48 – 55 - - Belum Tuntas 

2. 56 – 63 - - Belum Tuntas 

3. 64 – 71 7 29 % Tuntas 

4. 72 – 79 - - Tuntas 

5. 80 – 87 2 8 % Tuntas 

6. 88 – 95 4 17 % Tuntas 

7. 96 – 100 11 46 % - 

Jumlah 24 100 %  

Nilai Tertinggi 97 

Nilai Terendah 65 

Rata-rata 85,5 

 

Berdasarkan data destribusi frekuensi siklus II tabel 4.8, untuk lebih 

jelas disajikan dalam diagram sebagai berikut : 

100% 
Tuntas
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Gambar Diagram 4.6 Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus II 

 

Hasil Lembar Kelompok  

Pembelajaran siklus 2, siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing-

masing kelompok beranggota 6 orang. Hasil lembar kerja siklus 2 pertemuan 

ke-1, semua kelompok dapat melampaui nilai tuntas. Kelompok I (nilai 77), 

Kelompok II (nilai 77), Kelompok III (nilai  83), Kelompok IV (nilai 93). 

Hasil lembar kerja siklus 2 pertemuan ke-2 ada 3 kelompok sudah mencapai 

nilai tuntas dengan memperoleh nilai Kelompok 1 (nilai 70), Kelompok 2 

(nilai 75), dan Kelompok 4 (nilai 80), sedangkan ada kelompok yang belum 

tuntas KKM 64, yaitu  Kelompok 3 (nilai 60).  

Hasil observasi kinerja guru pada siklus II pertemuan 1 dan pertemuan 

2 aspek yang diamati sama, dengan skor 1 menunjukkan kriteria sangat 

kurang, skor 2 (kurang), skor 3 (cukup), skor 4 (baik), dan skor 5 (amat 

baik). Penilaian pada observasi guru jika jumlah skor dengan rentang nilai 

113-132 kualifikasi A, nilai 97-112 kualifikasi B, nilai jumlah skor 81-96 

kualifikasi C, dan jika jumlah skor < 81 kualifikasi D. Hasil data observasi 

guru disajikan  pada tabel 4.9 berikut : 
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 Tabel 4.9 

Data Hasil observasi Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis observasi kinerja guru siklus II pertemuan ke-1 

diperoleh kinerja 82,6% dengan kualifikasi B, hasil analisis kinerja guru 

pada pertemuan ke-2 meningkat menjadi 95,6% dengan tingkat kualifikasi 

A. 

 

 

No.  

Indikator 

 

No. 

Item 

Siklus II 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor Skor 

1. Penyampaian guru 

saat Pra Pembelajaran 

1  

14 

 

15 2 

3 

2. Menyampaikan  

tujuan dan memotivasi 

siswa 

4  

12 

 

15 5 

6 

3. Menyajikan/ 

menyampaikan materi 

7  

19 

 

20 8 

9 

10 

4. Mengorganisasikan 

siswa dalam 

kelompok investigasi 

11  

15 

 

15 12 

13 

5. Membimbing siswa 

dalam kerja kelompok 

investigasi 

14  

 

25 

 

 

23 
15 

16 

17 

18 

6. Penghargaan 

kelompok 

19  

10 

 

8 20 

7. Evaluasi 21 5 5 

8. Melakukan refleksi 

dan pemberian tindak 

lanjut 

22  

9 

 

9 23 

Jumlah Skor 95 110  

Persentase 82,6 

% 

95,6 %  

Kualifikasi B A  
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Hasil observasi siswa pada siklus II pertemuan 1 dan 2, diamati 

dengan ketentuan  skor 1 jika tidak ada siswa aktif atau sebanyak 20% siswa 

aktif dari seluruh jumlah siswa, skor 2 jika siswa aktif  sebanyak 21% - 40% 

dari seluruh jumlah siswa, skor 3 jika siswa aktif sebanyak 41% - 60% dari 

seluruh jumlah siswa, skor 4 jika siswa aktif sebanyak 61% - 80%  dari 

seluruh jumlah siswa, dan skor 5 jika siswa aktif sebanyak 81% - 100% dari 

seluruh jumlah siswa. Untuk taraf keberhasilan  persentase nilai rata-rata ≥ 

90 % - 100% kualifikasi baik sekali, 80 % - 90 % kualifikasi baik, 70%- 

80% kualifikasi cukup baik, 60%-70% kualifikasi kurang, dan jika 

persentase nilai rata-rata 0%-60% kualifikasi kurang sekali. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Indikator / Aspek yang Diamati Siklus II 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor Skor 

1. Memperhatikan penjelasan guru 4 5 

2. Menjawab pertanyaan guru 4 5 

3. Bekerja sama dalam kelompok 

dan aktif dalam kegiatan 

kelompok investigasi 

16 20 

4. Presentasi hasil kerja dan aktif 

menanggapi kelompok lain 

8 9 

5. Mampu membuat kesimpulan 4 4 

6. Mampu mengerjakan soal 

evaluasi 

5 5 

 Jumlah 41 48 

 Persentase 82 % 96 % 

 Kualifikasi Baik Baik Sekali 

 

Hasil analisis observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation siklus II, 

pertemuan ke-1 adalah 82% dengan kualifikasi Baik, sedangkan pada 
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 pertemuan ke-2 nilai yang diperoleh siswa adalah 96 % dengan kualifikasi 

Baik Sekali. 

4) Hasil Belajar Aspek Kognitif 

Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation, hasil belajar aspek kognitif siswa kelas 4, SD Negeri 

Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang mengalami 

peningkatan. Meningkatnya hasil belajar, dapat dilihat dari hasil tes siklus I 

dan tes siklus II. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa siklus I adalah 

79,2%. Pada siklus II, mengalami peningkatan menjadi 100 %. 

 

5) Refleksi 

Penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation telah mampu meningkatkan hasil belajar menulis pantun 

pada siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari ketuntasan belajar yang 

dicapai siswa yakni 100 % atau 24 siswa memperoleh nilai lebih dari KKM 

64. Jika dilihat dari indikator kinerja, yaitu penelitian dianggap berhasil bila 

siswa yang mencapai ketuntasan ≥ 80%, maka penelitian ini dianggap sudah 

berhasil. 

 

4.2  Hasil  Analisis  Data 

Data  temuan hasil penelitian diperoleh dari hasil perbaikan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada pembelajaran Siklus I dan Siklus 

II. Hasil analisis pengamatan tes pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada 

Siklus I hasil belajar siswa sejumlah 24 siswa mengalami peningkatan dari 

kondisi awal yang tuntas 14 siswa (58,3%), rata-rata nilai 64,7. Kemudian  

menjadi tuntas 19 siswa pada Siklus I, dengan presentase 79,2 %, rata-rata 

nilai 73,2. Peningkatan terlihat pada Siklus II persentase ketuntasan 100% 

dengan rata-rata 85,5. Hasil pelaksanaan penelitian dari kondisi awal, Siklus 

I, dan Siklus II dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini : 
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             Tabel 4.11 

Analisis Data Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar 

 Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II 

 

No

. 

Kategori Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Siswa 

Tuntas 

14 58,3 19 79,2 24 100 

2 Siswa 

Belum 

Tuntas 

10 41,7 5 20,8 - - 

3 Jumlah 24 100 24 100 24 100 

4 Nilai 

Maksimum 

80 - 89 - 97 - 

5 Nilai 

Minimum 

48 - 51 - 65 - 

6 Nilai Rata-

rata 

64,7 - 73,2 - 85,5 - 

 

 Peningkatan rata-rata kelas dan persentase  ketuntasan pada kondisi 

awal, Siklus I, dan Siklus II mengalami peningkatan dari rata-rata 64,7   

meningkat pada Siklus II dengan rata-rata nilai 85,5. Dapat dilihat pada 

grafik 4.6 dan gambar diagram 4.7berikut ini : 

 

 

 

Gambar Grafik 4.7 Rata-rata Kelas Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 
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Gambar 4.8  Persentase Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

Dengan demikian dalam penelitian tindakan kelas ini  menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat  

meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Negeri 

Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Semserter II Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

4.3 Pembahasan  

Berdasarkan analisis data  terdapat peningkatan yang signifikan pada 

hasil belajar siswa, setelah guru menerapkan model pebelajaran kooperatif 

tipe group investigation dalam pembelajaran. Persentase ketuntasan siswa 

pada siklus I mencapai 79,2 %, meningkat sebesar 20,9 % dari kondisi awal. 

Pada siklus II  ketuntasan siswa mencapai 100%, meningkat sebesar  20,8% 

dari siklus I. Nilai rata-rata pada siklus I 73,2, pada siklus II meningkat 

menjadi 85,5. Peningkatan hasil belajar pada siswa kelas 4 SD Negeri 

Pojoksari menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation  dapat menjadi salah satu alternatif model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 
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Dengan diterapkannya group investigation pada pembelajaran 

menulis pantun, ternyata perubahan juga terjadi pada guru sebagai fasilitator 

pembelajaran. Kualitas guru dalam mengajar terlihat lebih meningkat 

dibanding sebelum diadakan tindakan penelitian. Hasil penilaian kinerja 

guru, pada siklus II pertemuan ke-2 yang mencapai rerata persentase seluruh 

indikator  95,6 % dengan kualifikasi A. Hasil pengamatan sikap terhadap 

siswa terdapat peningkatan terbukti pada siklus II pertemuan ke-2 hasil 

observasi siswa mencapai jumlah skor sebanyak 48 diperoleh rerata 

persentase sepuluh indikator  sebesar 96% dengan kualifikasi Baik sekali, 

siswa lebih memperhatikan penjelasan guru  dan aktif dalam kegiatan 

kelompok investigasi di luar kelas, sehingga siswa tidak bosan mengikuti 

proses pembelajaran, yang pada akhirnya hasil belajar bahasa Indonesia  

meningkat. 

Pada pelaksanaan penelitian tindakan  kelas ini penulis hanya 

mempersiapkan hal-hal seperti membuat alat peraga, mempersiapkan RPP, 

lembar observasi siswa dan guru, lembar kerja siswa, soal-soal tes 

(instrumen) untuk evaluasi. Pada saat pembelajaran peneliti dibantu oleh 

satu guru kelas 4 bertindak sebagai kolaborator utama yang mengajarkan 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, dengan dibantu oleh seorang observer 

yaitu guru kelas 5 yang mengamati aktivitas siswa dan kinerja guru dalam 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa hasil aktivitas siswa 

setiap siklusnya mengalami peningkatan, begitu juga dengan kinerja guru 

sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun hambatan yang terjadi pada siswa yang belum terbiasa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

seperti dalam kerja kelompok. Saat pertama kali siswa dibagi kelompok, 

suasana kelas  menjadi gaduh dan ramai. Akan tetapi hal tersebut dapat 

teratasi oleh guru dengan memberikan pengertian bagaimana kerja 

kelompok yang baik dan memotivasi siswa dengan cara memberikan 

penghargaan pada kelompok. 


