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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan. Tujuan

itu bertahap dan berjenjang, mulai dari yang sangat operasional dan konkret yakni

tujuan pembelajatan khusus, tujuan pembelajaran umum, tujuan kurikuler, tujuan

nasional, sampai pada tujuan yang bersifat universal. Persepsi guru atau persepsi

siswa mengenai sasaran akhir kegiatan belajar mengajar akan mempengaruhi

persepsi mereka terhadap kegiatan belajar. “Keberhasilan belajar peserta didik

tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya, tetapi juga

ditentukan oleh minat, perhatian dan motivasi belajarnya”.1

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,

pasal 58 ayat 1 bahwa “ evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh

pendidik untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta

didik secara berkesinambungan”.2

Surapranata mengemukakan bahwa perubahan individu setelah belajar

meliputi:

(1) Sifat intensional yang merupakan perubahan karena pengalaman yang
dilakukan peserta didik; (2) Sifat positif aktif dimana positif pada perubahan
yang bermanfaat dan aktif yang berarti kegiatan pembelajaran dilakukan
oleh siswa sendiri; (3) Sifat efektif fungsional yang berarti memberikan

1 Ahmad Rohani, H.M, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),
h.170.

2 UURI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Cemerlang, 2005), h.
99.
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pengaruh dan manfaat bagi peserta didik secara pribadi dan dapat
dimanfaatkan kapanpun manakala dibutuhkan.3

Kebiasaan belajar baik dari segi cara belajar, waktu belajar, keteraturan

belajar, suasana belajar merupakan faktor penunjang keberhasilan belajar peserta

didik. Kebiasaan itu perlu diketahui oleh guru, bukan hanya untuk menyelesaikan

masalah pengajaran dengan kebiasaan yang menunjang prestasi atau sebaliknya.

Kebiasaan belajar yang salah harus diperbaiki dan ditinggalkan serta guru

mencoba mengembangkan kebiasaan belajar baru yang lebih bermakna. Untuk

memperoleh informasi mengenai kebiasaan belajar peserta didik, guru harus

menggunakan tekhnik observasi atau pengamatan terhadap cara belajar misalnya

cara belajar membaca buku, cara mengerjakan tugas, cara menjawab pertanyaan,

cara memecahkan masalah, cara diskusi dan sebaginya.

Menurut Hamalik hasil belajar adalah “bila sesorang telah belajar akan

terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu

menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti”.4 Sedangkan menurut

Djiwandono, penelitian prestasi belajar siswa memiliki lima tujuan yaitu: (a)

Sebagai perangsang ataudorongan untuk menambahkan usaha atau semangat

siswa; (b) Umpan balik bagi siswa; (c) Umpan balik bagi guru; (d)

Memperbaikiinformasi kepada orang tua; (e) Sebagai informasi untuk seleksi.5

Menurut Masrun dan Sri Mulyani Martinah bahwa hasil belajar adalah “

penilaian atau pengukuran untuk mengetahui apakah guru dalam menyajikan

3 Sumarna Surapranata, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: Armico, 2003),
h.27.

4Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 56.
5S.E.W. djiwondono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Gramedia Widyasarana Indonesia,

2002), h. 339.
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bahan pelajaran telah berhasil dengan baik, disamping itu juga untuk mengukur

seberapa jauh murid menangkap dan mengerti yang telah dipelajari”.6

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sudjana yang memberikan

penjelasan tentang hasil belajar bahwa “penilaian hasil belajar adalah upaya

memberi nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan

guru dalam  mencapai tujuan-tujuan pengajaran”.7

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama berlangsungnya proses belajar

mengajar dalam jangka waktu tertentu, umumnya hasil belajar dalam sekolah

berbentuk pemberian nilai (angka) dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauh

mana siswa telah menguasai materi pelajaran yang disampaikannya. Biasanya

hasil belajar ini dinyatakan dengan angka, huruf atau kalimat dan terdapat dalam

periode tertentu. Selanjutnya proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil

oleh setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filosofisnya.

Namun untuk menyatakan persepsinya terhadap penilaian hasil belajar harus tetap

berpedoman pada kurikulum.

2. Jenis-jenis hasil belajar

Perubahan yang terjadi pada siswa banyak sekalijenis dan bentuknya

sebagai hasil dari proses belajara. Oleh karena itu tidak semua jenis perubahan

tersebut dikatakan sebagai hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil hasil yang

dicapai oleh siswa dalam menuntut ilmu yaitu suatu hasil yang menunjukan taraf

6Masrun dan Sri Mulyani Martinah, Psikologi Pendidikan , (Yogyakarta: UGM, 2007 ),
h.12.

7Nana Sudjana, Penilaian Hasil Prosesbelajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005), h. 3.
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kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kurun waktu

tertentu.Bentuk perilaku sebagai hasil belajar digolongkan menjadi tiga

klasifikasi. Benyamin S, Bloom dan kawan-kawan sebagaimana yang dikutip oleh

Lukmanul Hakim, menamakan cara mengklasifikasi itu dengan “ the taxonomy of

education objective.” taksonomi tujuan pendidikan antara lain sebagai berikut:

a. Domain kognitif, berkenaan dengan perilaku yang berhubungan dengan

berfikir, mengetahui dan pemecahan masalah. Domain ini memiliki enam

tingkatan antara lain;

1) Mengingat (remember) yaitu mengeluarkan kembali (retrieve)

pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang (long term

memory) melalui kegiatan mengenali (recognize) dan mengingat kembali

(recall).

2) Memahami (understand) yaitu menyusun makna dari pesan-pesan

pembelajaran, mencakup komunikasi oral, tertulis dan grafis. Kemampuan

ini meliputi kegiatan menginterprestasikan, memberi contoh,

mengklasifikasi, merangkum, menyimpulkan, membandingkan dan

menjelaskan.

3) Menerapkan (Apply) yaitu menerapkan suatu prosedur dalam suatu

prosedur dalam situasi tertentu. Kegiatan ini meliputi kagiatan melakukan

dan mengimplementasikan.

4) Menganalisis (Analyze) yaitu menguraikan sesuatu kedalam bagian-bagian

dan menentukan bagaimana hubungan antara  bagian-bagian tersebut
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dengan struktur keseluruhan atau tujuan. Kemampuan ini meliputi

kegiatan  memisahkan, mengorganisasikan dan mengatribusikan.

5) Mengevaluasi (Evaluate) membuat penilaian berdasarkan suatu criteria

atau standar tertentu. Kemampuan ini meliputi kegiatan mengecek dan

mengkritik.

6) Menciptakan (Create) yaitu memadukan berbagai elemen untuk

membentuk sesuatu yang koheren atau berfungsi; mengorganisasikan

elemen-elemen kedalam suatu pola atau struktur. Kemampuan ini terdiri

dari generating, merencanakan dan memproduksikan.

b. Domain afektif, berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi dan

penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan-tingkatan dari domain ini terdiri dari

lima tingkatan antara lain :

1) Kemampuan menerima (receiving), merupakan kemampuan untuk

memperhatikan suatu gejala atau rangsangan tertentu seperti kegiatan

membaca buku, mendengar musik atau bergaul dengan orang yang

mempunyai ras berbeda.

2) Kemampuan menanggapi (responding), yaitu pastisipasi aktif dalam

kegiatan tertentu.

3) Berkeyakinan (valuing), berkenaan dengan kemampuan menerima sistem

nilai tertentu pada diri individu.

4) Penerapan karya (organization), berkenaan dengan penerimaan terhadap

berbagai nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu system nilai

yang lebih tinggi
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5) Ketekunan dan keteitian (characterization by a value complex), pada taraf

ini individu sudah memiliki nilai selalu menyelaraskan perilakunya sesuai

dengan sistem nilai yang dipegang.

c. Domain psikomotorik, berkenaan dengan ketrampilan (skill) yang bersifat

manual atau motorik. Urutan tingkatan dari yang sederhana sampai dengan

yang paling kompleks adalah sebagai berikut;

1) Persepsi (perception), berkenaan dengan penggunaan indera dalam

melakukan kegiatan.

2) Kesiapan melakukan sesuatu kegiatan (set).

3) Mekanisme (mechanism), berkenaan dengan penampilan respons yang

sudah dipelajari dan sudah menjadi kebiasaan, gerakan yang ditampilkan

menunjukan pada suatu kemahiran.

4) Respons terbimbing (guided respons), seperti meniru-niru, mengulangi

perbuatan yang diperintahkan, melakukan kegiatan coba-coba (trial and

error).

5) Kemahiran (complex overt respons), berkenaan dengan penampilan

gerakan motorik dengan keterampilan penuh.

6) Adaptasi (adaptation), berkenaan dengan keterampilan yang sudah

berkembang pada diri individu sehingga yang bersangkutan mampu

memodifikasi  pada pola gerakan sesuai dengan situasi dan kondisi

tertentu.
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7) Originasi (origination), menunjukan pada penciptaan pola gerakan baru

untuk disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu.8

Ketiga ranah tersebut merupakan karakteristik manusia dalam bidang

pendidikan yang merupakan hasil belajar. Menurut Popham sebagaimana yang

dikutip oleh Harun Rasyid dan Mansur bahwa :

Ranah afektif menentukan keberhasilan beajar seseorang. Orang yang tidak
memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan
studi secara optimal, karena hasil belajar akan bermanfat bagi masyarakat
bila pada lulusan memiliki perilaku dan pandangan yang positif dalam ikut
mensejahterahkan masyarakat. Untuk itu semua guru harus dapat melibatkan
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.9

3. Indikator hasil belajar

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap

ranah psikologi yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa.

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah

mengetahui garis-garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu)

dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur.10

Indikator yang dijadikan tolak ukur dalam menyatakan bahwa suatu

proses belajar mengajar dikatakan berhasil, berdasarkan ketentuan kurikulum

yang disempurnakan, dan saat ini digunakan adalah:

a. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan mencapai prestasi

tinggi, baik secara individu maupun kelompok.

8Lukmanul Hakim, Perencanaan Pembelajaran, Cet.II, (Bandung: CV. Wacana Prima,
2008), h. 100

9Harun Rasyid dan Mansur, Penilaian Hasil Belajar, (Bandung: CV. Wacana Prima,
2008), h. 13.

10Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2003), h. 214.
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b. Prilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau intruksional khusus

(TIK) telah dicapai murid baik secara individu maupun kelompok.11

4. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Aktivitas belajar siswa tidak selamanya berlangsung wajar, kadang-

kadang lancer dan kadang-kadang tidak lancar, kadang-kadang cepat menangkap

apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa sulit untuk dipahami. Dalam hal

semangatpun kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang sulit untuk berkonsentrasi

dalam belajar. Demikian kenyataan yang sering dijumpai pada setiap siswa dalam

kehidupannya sehari-hari didalam aktivitas belajar mengajar.

Setiap siswa memang tidak ada yang sama, perbedaan individual inilah

yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan siswa, sehingga

menyebabkan perbedaan hasil belajarnya. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu

proses yang di dalamnya terdapat sejumlah faktor yang saling mempengaruhi,

tinggi rendahnya hasil belajar siswa tergantung pada faktor-faktor tersebut.

Terkait dengan uraian tersebut diatas, maka ada banyak faktor yang dapat

mempengaruhi hasil belajar siswa, baik faktor yang sifatnya internal maupun

eksternal. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor internal, meliputi :

a. Faktor psikis (jasmani). Kondisi umum jasmani dan tonud (tegangan otot)

yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya,

dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti

pelajaran.

11Sartini, Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Metode Ceramah
Plus pada Kelas V SD Negeri 3 Popalia Kecamatan Togo Binongko Kebupaten Wakatobi, Skripsi
Fakultas Tarbiyah  dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2015. h.18
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b. Faktor psikologis (kejiwaan). Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis

yang dapat mempengaruhi kualitas perolehan pendekatan siswa yang

mempengaruhi hasil belajarnya, antara lain: intelegensi, sikap, bakat, minat

dan motivasi.

2. Faktor eksternal, meliputi:

a. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, staf

administrasi dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat

belajar seorang siswa.

b. Lingkungan non-sosial. Faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah

gedung sekolah dan letaknya rumah tempat tinggal keluarga dan anak dan

letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan

anak, faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan

belajar siswa.

c. Faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar juga berpengaruh

terhadap taraf keberhasilan proses pendekatan anak tersebut. Cara guru dan

orang tua dalam mendidik anak juga berpengaruh besar terhadap minat dan

perhatian anak terhadap materi yang sedang dipelajari.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa bersifat

relatif, artinya dapat berubah setiap saat. Hal ini terjadi karena hasil belajar siswa

sangat berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kelemahan salah satu

faktor, akan dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar. Dengan

demikian, tinggi rendahnya prestasi hasil yang dicapai siswa sekolah dasar
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didukung oleh faktor internal dan eksternal sebagaimana yang telah dijelaskan

diatas.

B. HakikatMata Pelajaran  Matematika

1. Pengertian Matematika

Abdul Aziz dan Abdusysyakin berpendapat, sebagaimana yang penulis

kutip dari latar belakang dalam bukunya “Analisis Matematis Terhadap Filsafat

Al-Qur’an”, mereka mengatakan:

Matematika adalah salah satu ilmu pasti yang mengkaji abstraksi ruang,
waktu dan angka. Matematika merumuskan gagasan-gagasan atau konsep-
konsepnya ke dalam bahasa lambang dan angka untuk mendeskripsikan
realitas alam semesta. Setelah itu dapatlah diikuti secara deduktif konsepnya
dan menetapkan sebuah sistem pengukuran tertentu yang berkenaan dengan
angka-angka dan keruangannya, yang semuanya berguna dalam kehidupan
kita, dan dalam penelitian ilmu lainnya.12

Di dalam agama Islam, matematika telah digunakan sedemikian luas

baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Bahkan begitu pentingnya matematika,

maka ada beberapa syari’at Islam yang tidak dapat dilaksanakan tanpa

memanfaatkan ilmu matematika seperti ilmu falaq dan waris.13

Sujono dalam Fathani mengemukakan beberapa pengertian matematika,

di antaranya :

Matematika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan
terorganisasi secara sistematik. Selain itu, matematika merupakan ilmu
pengetahuan tentang penalaran yang logik dan masalah yang berhubungan
dengan bilangan. Bahkan dia mengartikan matematika sebagai ilmu bantu
dalam menginterpretasikan berbagai ide dan kesimpulan.14

12Abdul Aziz, Abdusysyakin, Analisis Matematis Terhadap Filsafat Al-Qur’an, (Malang:
UIN-Malang, 2006), h. 5.

13Yusran Fauzi, Keutamaan Mempelajari Matematika dalam Persepektif Al-Qur’an,
(Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 8.

14Abdul Halim Fathani, Matematika Hakikat dan Logika, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
2009), h. 19.
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Jannah mengartikan matematika sebagai “ilmu hitung atau ilmu tentang

perhitungan angka-angka untuk menghitung berbagai benda ataupun lainnya”.15

Sedangkan matematika dalam sudut pandang Andi Hakim Nasution dalam

Fathani berpendapat bahwa “istilah matematika berasal dari kata Yunani, mathein

atau manthenein yang berarti mempelajari. Kata ini memiliki hubungan yang erat

dengan kata Sansekerta, medha atau widya yang memiliki arti kepandaian,

ketahuan atau intelegensia”.16

Dalam bahasa Belanda, matematika disebut dengan kata wiskunde yang

berarti ilmu tentang belajar (hal ini sesuai dengan arti kata mathein pada

matematika). Menurut Johnson dan Myklebust dalam Abdurrahman, matematika

adalah “bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan

hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya

adalah untuk memudahkan berpikir”.17

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan

matematika adalah cabang ilmu pengetahuan tentang penalaran logik yang

berhubungan dengan bilangan yang berfungsi mengekspresikan hubungan-

hubungan kuantitatif.

2. Pembelajaran Matematika di SD/MI

Menurut Susanto pembelajaran matematika adalah:

Suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk
mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan
kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan

15Raodatul Jannah,Membuat Anak Cinta Matematika dan Eksak Lainnya, (Jogjakarta: Diva
Press, 2011), h. 17.

16Ibid, h. 21.
17Op.Cit, h. 252.
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mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan
yang baik terhadap materi matematika.18

Ada banyak alasan tentang perlunya siswa belajar matematika. Cornelius

dalam Abdurrahman mengemukakan lima alasan perlunya belajar matematika,

Karena matematika merupakan (1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2)
Sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (3) Sarana
mengenal pola-pola hubungan dan generalisasipengalaman, (4) Sarana
untuk mengembangkan kreativitas dan (5) Sarana untuk meningkatkan
kesadaran terhadap perkembangan budaya.19

Cockroft dalam Abdurrahman  mengemukakan bahwa matematika perlu

diajarkan kepada siswa karena :

(1) Selalu digunakan dalam segala segi kehidupan; (2) Semua bidang studi
memerlukan keterampilan matematika yang sesuai; (3) Merupakan sarana
komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas; (4) Dapat digunakan untuk
menyajikan informasi dalam berbagai cara; (5) Meningkatkan kemampuan
berpikirlogis, ketelitiandan kesadaran keruangan; dan (6) Memberikan
kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang.20

3. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Matematika di SD/MI

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan berhitung,

mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika sederhana yang

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi bilangan, pengukuran,

geometri dan pengolahan data. Matematika juga berfungsi mengembangkan

kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa melalui model

18Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana,
2013), h. 186.

19Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (jakarta: PT Rineka
Cipta, 2003), h. 253.

20Ibid, h. 253.
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matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram,

grafik atau tabel.21

Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar,

sebagaimana disajikan oleh Depdiknas dalam Susanto,sebagai berikut:

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep,
dan mengaplikasikan konsep atau logaritma; (2) Menggunakan penalaran
pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi,
menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3)
Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, meyelesaikan model, dan menafsirkan model
yang diperoleh; (4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel,
diagram, ataumedia lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. (5)
Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan
sehari-hari.22

C. Hakikat Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation

1. Pengertian pembelajaran Kooperati

Pembelajaran kooperatif (cooperative Learning) merupakan bentuk

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.23

Belajar kooperatif menekankan pada tujuan dan kesuksesan kelompok,

yang hanya dapat dicapai jika semua anggota kelompok mencapai tujuan atau

penguasaaan materi.Johnson dan Johnson menyatakan bahwa :

tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk
peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu
maupun secara kelompok. Karena siswa belajar dalam satu team, maka
dengan sendirinya dapat memperbaiki hubungan di antara para siswa dari

21Departemen Agama RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Madrasah Ibtidaiyah,
(Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2004), h. 173.

22Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta:Kencana,
2013), h. 190.

23Rusman, Model-Model Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 202.
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berbagai latar belakang etnis dan kemampuan, mengembangkan
keterampilan–keterampilan proses kelompok dan pemecahan masalah.24

a. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif

Menurut Stahl dalam Ismail, bahwa ciri-ciri pembelajaran kooperatif

adalah:

(a) Belajar dengan teman; (b) Tatap muka antar teman; (c) Mendengarkan
diantara anggota; (d) Belajar dari teman sendiri dalam kelompok; (e) Belajar
dalam kelompok kecil; (f) Produktif berbicara atau mengemukakan
pendapat; (g) Siswa membuat keputusan; (h) Siswa aktif.25

Ciri-ciri yang terjadi pada kebanyakan pembelajaran yang menggunakan

model pembelajaran kooperatif, adalah: (1) Siswa bekerja dalam kelompok secara

kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. (2) Kelompok dibentuk dan

siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. (3) Bilamana

mungkin anggota kelompok berasal dan ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-

beda. (4) Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.26

b. Manfaat pembelajaran kooperatif

Manfaat model pembelajaran kooperatif bagi siswa dengan hasil belajar

yang rendah, antara lain Linda Lundgren dalam Ibrahim adalah;

(a) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi; (b) Memperbaiki kehadiran; (c)
Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar; (d) Perilaku
mengganggu menjadi lebih kecil; (e) Konflik antar pribadi berkurang; (f)
Pemahaman yang lebih mendalam; (g) Meningkatkan kebaikan budi,
kepekaan dan toleransi; (i) Hasil belajar lebih tinggi.27

24Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: PT Fajar
Interpratama Mandiri, 2009), h. 57.

25Ismail, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas. 2002), h. 12.

26Ibid, h. 206.
27Ibid. h. 18.
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2. Pembelajaran kooperatif tipe group investigation

Sejarah Model pembelajaran Group Investigation ini berasal dari tulisan-

tulisan filsafat, etika dan psikologi.28 Model ini bermula dari perspektif filosofis

terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan

atau teman. Orang pertama yang merintis menggunakan model ini adalah John

Dewey. Pada tahun 1916, John Dewey menulis sebuah buku Democracy and

Education. Dalam buku itu Dewey menggagas konsep pendidikan, bahwa kelas

seharusnya cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar

kehidupan nyata.29 Dewey memandang bahwa kerja sama dalam kelas sebagai

prasyarat untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan yang kompleks dalam

demokrasi.30

Aisyah mengutarakan bahwa model pembelajaran GI kemudian

dikembangkan oleh Sharan dan sharen pada tahun 1970 di Israel.31 Sementara itu

Tsoi, Goh, dan Chia menambahkan bahwa model pembelajaran GI secara filosofis

beranjak dari faradigma konstruktivis.32 Dimana belajar menurut pandangan

konstruktivis merupakan hasil konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang.

Pandangan penekanan bahwa pengetahuan kita adalah hasil pembentukan kita

sendiri.33 Pembelajaran GI merupakan salah satu metode kompleks dalam

pembelajaran kelompok yang mengharuskan siswa untuk menggunakan

28Nur Asma, Model Pembelajaran Kooperatif, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan, 2006), h. 61

29Akhmad Sudrajat, “Model Pembelajaran Group Investigation” dalam
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/06/20/strategi-pembelajaran-kooperatif metodegroup-
investigation/, diakses 21 September 2017.

30Ibid, h. 61
31Ibid, h. 15
32Ibid, h. 11
33Ibid, h. 28



28

kemampuan berpikir. Pada prinsipnya, metode Group Investigation sudah banyak

diterapkan dalam berbagai bidang pengetahuan, baik humaniora maupun saintifik.

Akan tetapi, dalam konteks pembelajaran kooperatif, metode Group Investigation

tetap menekankan pada heterogenitas dan kerja sama antar siswa.34

Menurut Slavin bahwa :

Group Investigation adalah perencanaan kooperatif siswa atas apa yang
dituntut dari mereka. Anggota kelompok mengambil bagian dalam
merencanakan berbagai dimensi dan tuntunan dari proyek mereka. mereka
menentukan apa yang mereka ingin investigasi sehubungan dengan upaya
mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, sumber apa yang
mereka butuhkan, siapa akan melakukan apa, dan bagaimana mereka akan
melakukan proyek mereka yang sudah selesai ke hadapan kelas.35

Nurhadi dkk dalam Wena mengungkapkan bahwa:

Group Investigation merupakan salah satu bentuk tipe pembelajaran
kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk
mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui
bahan-bahan yang tersedia. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam
menentukan topik maupun cara untuk mempelajari topik tersebut melalui
investigasi.36

Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik

dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Tipe Group

Investigation dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir

mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama

sampai tahap akhir pembelajaran.

Dalam penerapan investigasi kelompok (Group Investigation) ini, guru

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 4-5 orang.

34Miftahul Huda, Model-model Pembelajaran dan Pengajaran (Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 2013), h. 292.

35Slavin, Robert E,Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2005), h. 216.
36Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara,

2009), h.196.
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Kelompok dapat dibentuk berdasarkan perkawanan atau berdasarkan pada

keterkaitan akan sebuah materi tanpa melanggar ciri-ciri cooperative learning.

Pada model ini siswa memilih sub topik yang ingin mereka pelajari dan topik

yang biasanya telah ditentukan guru, selanjutnya siswa dan guru merencanakan

tujuan, langkah-langkah belajar berdasarkan sub topik dan materi yang dipilih.

Kemudian siswa mulai belajar dengan berbagai sumber belajar baik di dalam atau

pun di luar sekolah, setelah proses pelaksanaan belajar selesai mereka

menganalisis, menyimpulkan, dan membuat kesimpulan untuk mempresentasikan

hasil belajar mereka di depan kelas.37

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan

bahwa Group Investigation menekankan pada partisipasi siswa yang baik dalam

berkomunikasi dan keterampilan proses kelompok antar sesama anggota

kelompok, sehingga mereka lebih menguasai materi ajar dengan mencari sendiri

materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang

tersedia dan melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri.

a. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe

group investigation

Adapun langkah-langkah penerapan pembelajarankooperatif tipeGroup

Investigationialah sebagi berikut:

1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen.

2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok.

37 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 59.



30

3. Guru memanggil ketua setiap kelompok untuk memilih satu materi atau tugas

sehingga satu kelompok mendapat  materi atau tugas yang berbeda dari

kelompok lain.

4. Setiap kelompok membahas materi atau tugas yang sudah ada secara

kooperatif yang berisi penemuan dengan melakukan investigasi  atau

penyelidikan.

5. Setelah selesai diskusi, ketua menyampaikan hasil pembahasan kelompok.

6. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberikan kesimpulan.

7. Evaluasi.

8. Penutup.38

Sharan dkk dalam trianto, membagi pelaksanaan investigasi kelompok

meliputi 6 tahap:

(1) Memilih topik, Peserta didik memilih subtopik khusus di dalam suatu
daerahmasalah umumyang biasanya ditetapkan oleh guru. Selanjutnya
peserta didik diorganisasikan menjadi dua sampai enam anggota tiap
kelompok menjadi kelompok-kelompokyang berorientasi pada tugas; (2)
Perencanaan kooperatif, Peserta didik dan guru merencanakan prosedur
pembelajaran, tugas dan tujuan khusus yang konsisten dengan sub topik
yang telah dipilih pada tahap pertama; (3) Implementasi, Peserta didik
menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalamtahap kedua.
Kegiatan pembelajaran hendaknya memperhatikan ragam aktivitasdan
keterampilan yang luas dan hendaknya mengarahkan peserta didik
kepadajenis-jenis sumber belajar yang berbeda, baik di dalam atau di luar
sekolah. Guru secara ketat mengikuti kemajuan tiap kelompok dan
menawarkan bantuan biladiperlukan; (4) Analisis dan sintesis, Peserta didik
menganalisis dan mensistesis informasi yang diperoleh pada tahapketiga
dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas dan
disajikandengan cara yang menarik sebagai bahan untuk dipresentasikan
kepada seluruhkelas; (5) Presentasi hasil final, Beberapa atau semua
kelompok menyajikan hasil penyelidikannya dengan carayang menarik
kepada seluruh kelas, dengan tujuan agar peserta didik yang lain saling

38Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka,
2009), h. 123.
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terlibat satu sama lain dalam pekerjaan mereka, dan memperoleh perspektif
luas pada topik itu. Presentasi dikoordinasi oleh guru; (6) Evaluasi Dalam
hal kelompok-kelompok menangani aspek yang berbeda dari topik
yangsama. Peserta didik dan guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok
terhadap kerja kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan
dapat berupa penilaian individual atau kelompok.39

b. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe group

investigation

Setiawan  mendeskripsikan beberapa kelebihan dari pembelajaran Group

Investigation, yaitu sebagai berikut:

1) Secara Pribadi

(1) Dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas.

(2) Memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif.

(3) Rasa percaya diri dapat lebih meningkat.

(4) Dapat belajar untuk memecahkan, menangani suatu masalah.

(5) Mengembangkan antusiasme dan rasa pada fisik.

2) Secara Sosial

(1) Meningkatkan belajar bekerja sama.

(2) Belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru.

(3) Belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis.

(4) Belajar menghargai pendapat orang lain.

(5) Meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan.

3) Secara Akademis

(1) Siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang diberikan.

39Trianto dkk, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik,
(Jakarta: Tim Prestasi Pustaka, 2007), h. 60.
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(2) Bekerja secara sistematis.

(3) Merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya.

(4) Mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat.

(5) Selalu berfikir tentang cara atau strategi yang digunakan sehingga didapat

suatu kesimpulan yang berlaku umum.

Model Pembelajaran Group Investigation selain memiliki kelebihan juga

terdapat beberapa kekurangannya, yaitu:

1) Sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan.

2) Sulitnya memberikan penilaian secara personal.

3) Tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran Group Investigation.

4) Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif.

5) Siswa yang tidak tuntas memahami materi prasyarat akan mengalami kesulitan

saat menggunakan model ini.40

D. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan pembelajaran kooperatif

tipe Group Investigation dalam proses pembelajaran telah banyak dilakukan

sebagai acuan untuk penelitian ini. Penelitian relevan yang dimaksudkan adalah:

1. Penelitian skripsi oleh Siti Juwariyah program studi PGSD Universitas

Muhammadiyah Surakarta tahun 2013 yang berjudul: “Penggunaan Metode

Group Investigation Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar dan Hasil Belajar

Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas IIIA SDIT Arofah 2 Klego”.

Hasil penelitian menunjukkan perolehan ketuntasan belajar siswa pada siklus I

40http://miratriani.Blogspot.co.id/2012/06/makalah-group-investigation.html?=1,di akses
pada tanggal 11 januari 2017 jam  15.30.
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adalah 61,91% dan pada siklus II dengan ketuntasan belajar mencapai 95,24%

dilihat dari perolehan antara hasil siklus I dan hasil siklus II, terjadi

peningkatan 33,33%.41

2. Penelitian skripsi oleh  Subandi program studi PAI STAIN Sultan Qaimuddin

Kendari pada tahun 2013 berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran

Pendidikn Agama Islam Melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Group

Investigation pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Atari Indah

Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan”. Hasil penelitian ini adalah

bahwa hasil belajar PAI siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Atari Indah

kecamatan Lalembuu kabupaten Konawe Selatan setelah menerapkan metode

pembelajaran kooperatif Group Investigation meningkat. Hal tersebut

ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas yaitu pada siklus I

sebesar 72,80 dengan persentase ketuntasan sebesar 69,56%, dan siklus II

sebesar 79,34 dengan persentase ketuntasan sebesar 91,30 %.42

Kedua penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan

penelitian ini.Penelitian Siti Juwariyah dan Subandi memiliki persamaan pada

penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation sebagai upaya

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Perbedaannya adalah penelitian Siti

Juwariyah pada mata pelajaran Matematika pada jenjang SD kelas III, Sedangkan

Penelitian Subandi pada mata pelajaran PAI pada jenjang SD kelas IV. Perbedaan

41Siti Juwariyah,”Penggunaan Metode Group Investigation Untuk Meningkatkan
Keaktifan Belajar dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas IIIA SDIT
Arofah 2 Klego”, (Jurnal Ilmiah, Jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

42Subandi, “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikn Agama Islam Melalui
Metode Pembelajaran Kooperatif Group Investigation pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri
Atari Indah  Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan”, (Skripsi Sarjana, Jurusan
Tarbiyah, STAIN Kendari, 2013).
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penelitian ini dengan penelitian Siti Juwariyah adalah pada lokasi penelitian, subjek

dan objek penelitian, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Subandiadalah

pada mata pelajaran yang menjadi fokus penelitian. Penelitian Subandimelakukan

upaya peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PAI, sedangkan penelitian ini

pada mata pelajaran Matematika. Adapun posisi penelitian ini dari kedua

penelitian yang telah dipaparkan adalah untuk membuktikan teori bahwa

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dapat

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya di SDN 1 Bahari.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian adalah kerangka yang mendasari

operasional penelitian yang merupakan sejumlah asumsi-asumsi, konsep-konsep,

dan proposisi-proposisi yang telah di yakini kebenarannya sehingga dapat

mengarahkan alur fikir dalam pelaksanaan penelitian.

Secara teoritik, penulis memandang bahwa problematika pendidikan

yang ada saat ini menjadikan tuntutan bagi pendidik untuk senantiasa aktif

mengembangkan kemampuannya guna mengatasi masalah tersebut. Gejala

masalah yang sering ditemui dalam proses pembelajaran adalah lemahnya strategi

mengakibatkan gagalnya seperangkat kompetensi tertentu, kecenderungan kedua

adalah rendahnya motivasi siswa hal ini dibuktikan dengan rendahnya keaktifan

mereka dala proses pembelajaran.

Model pembelajaran kooperatif yang kini diharapkan dan ditawarkan

adalah Model pembelajaran kooperatif yang mampu mendongkrak delematis yang

menjadi problem pendidikan, hal ini mulai terus digagas oleh para praktisi
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pendidikan hingga muncullah Model-model pembelajaran kooperatif tertentu yang

memfokuskan siswa sebagai subyek belajar dengan presentase keaktifan siswa

yang luar biasa, termasuk yang dimaksud para praktisi pendidikan adalah model

pembelajaran kooperatif tipe group investigation yakni pendekatan pembelajaran

yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk

mencapai tujuan pembelajaran.

Model pembelajaran kelompok  adalah rangkaian kegiatan belajar yang

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan

yang telah dirumuskan. Ada empat unsur penting dalam model pembelajaran

Group Investigation, yaitu adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan

kelompok, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, dan adanya tujuan

yang harus dicapai.

Siswa dalam model pembelajaran Group Investigation menyelesaikan

materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Kelompok dibentuk

dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik tingkat

kemampuan tinggi, sedang dan rendah.Jika mungkin, anggota kelompok berasal

dari suku atau agama yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender.

Penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian

tindakan kelas merupakan rangkaian penelitian yang dilakukan beberapa siklus

dalam rangka pemecahan masalah. Karakteristik yang khas dari penelitian

tindakan kelas adalah adanya tindakan (aksi) tertentu melalui penerapan

pembelajaran sikap demi meningkatkan hasil belajar dan mengembangkan sikap

siswa dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class Room

Action Research) atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation untuk mengetahui

hasil belajar Matematika siswa Kelas V SDNegeri 1 Bahari setelah penerapan

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017

di Kelas V SD Negeri 1 Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan

selama satu bulan, yaitu pada bulan Maret 2017. Siklus I pertemuan pertama

dilaksanakan pada tanggal 14 maret dan pertemuan kedua dilaksanakan pada

tanggal 18 maret. Siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 21

maret dan pertemuan kedua dilaksanakan pada 25 maret.


