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ABSTRAK
Khakim, Arinul. 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif dengan
Menggunakan Strategi Gorup Investigation dan Model Pembelajaran
Konvensional Terhadap Keterampilan Interpersonal Siswa Kelas IV MI
Sabilil Islam Dagangan Madiun. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
(FATIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing , Dr.
Moh. Miftachul Choiri, MA
Kata Kunci: Group Investigation, model pembelajaran konvensional,
Keterampilan inerpersonal
Keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang
lain, serta keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak dan baik
perasaan orang lain. Kemampuan ini mengukur kompleksitas dan kedalaman
pemahaman terhadap orang lain. Sikap menghargai antar teman dan merespon
rangsangan dari guru masih kurang. Hal ini kemudian menjadikan indikasi bahwa
keterampilan interpersonal di MI Sabilil Islam Madiun masih belum maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) pengaruh model
pembelajaran group investigation terhadap keterampilan interpersonal siswa kelas
IV MI Sabilil Islam Dagangan Madiun, (2) pengaruh model pembelajaran
konvensional terhadap keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam
Dagangan Madiun, dan (3) pengaruh model pembelajaran group investigation dan
model pembelajaran konvensional terhadap keterampilan interpersonal siswa
kelas IV MI Sabilil Islam Dagangan Madiun.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian
yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Dalam penelitian ini populasinya
adalah seluruh siswa kelas IV MI Sabilil Islam Madiun dengan jumlah 40 siswa,
dengan 20 siswa untuk kelas yang menggunakan model pembelajaran group
investigation dan 20 siswa untuk kelas yang menggunakan model pembelajaran
konvensional. Teknik pengambilan sampel adalah sampel populasi. Instrumen
pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan Anova(Analysis of Varience).
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada pengaruh
yang signifikan antara model pembelajaran group investigation terhadap
keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam Dagangan Madiun.
Besar pengaruhnya adalah 19,2%, sedangkan 80,8 % dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti. (2) Ada pengaruh yang signifikan antara model pembeljaran
konvensional terhadap keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam
Dagangan Madiun. Besar pengaruhnya adalah 59,5%, sedangkan 40,5%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. (3) Ada pengaruh yang signifikan
antara pembelajaran group investigation dan pembelajaran konvensional terhadap
keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam Dagangan Madiun.
Besar pengaruhnya adalah 60,4%, sedangkan 39,6% dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti.
.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam
segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi
hidup yang mempengaruhi individu. Pendidikan adalah segala pengaruh yang
diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya
agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap
hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.1
Secara luas komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik
secara verbal maupun nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain. Setiap
bentuk tingkah laku mengungkapkan pesan tertentu, sehingga juga merupakan
sebentuk komunikasi. Dalam hubungan interpersonal ditentukan oleh
kemampuan individu untuk mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin
disampaikan, menciptakan kesan yang diinginkan, atau mempengaruhi orang
lain sesuai dengan yang dikehendaki.
Salah satu tugas perkembangan remaja adalah mencapai hubungan
baru dan lebih matang dengan teman sebaya baik laki-laki maupun
perempuan, maksudnya adalah remaja dapat berinteraksi secara sosial, dengan
membina persahabatan maupun pertemanan dengan teman sebaya secara
harmonis, baik dengan laki-laki maupun dengan perempuan. Siswa sebagai

1

Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 1.
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remaja atau individu dan makhluk sosial hendaknya memiliki kemampuan
kemterampilan interpersonal yang baik.
Keterampilan interpersonal erat kaitannya dengan kepercayaan diri
seseorang. Seseorang yang kurang percaya diri cenderung menghindari situasi
komunikasi karena merasa takut disalahkan atau direndahkan, merasa malu
jika tampil dihadapan orang banyak, merasa gugup, cemas dalam
mengemukakan gagasannya dan selalu membandingkan dirinya dengan orang
lain. Artinya, seseorang yang yang kurang percaya diri cenderung memiliki
kemampuan keterampilan interpersonal yang rendah yaitu tidak mampu, tidak
berani untuk mengkomunikasikan yang ingin dikomunikasikan.
Sebagian waktu siswa dihabiskan di sekolah, dari pagi hingga pulang
sekolah yaitu menjelang sore. Siswa melakukan interaksi sosial dengan teman,
guru, dan warga sekolah lainnya. Dalam berinteraksi, diperlukan kemampuan
keterampilan interpersonal yang baik. Begitu pula dalam proses pembelajaran,
keterampilan interpersonal sangat diperlukan. Individu atau siswa yang
memiliki komunikasi yang baik dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi
yang sebenarnya tanpa rasa takut sehingga berkomunikasi dengan orang lain
akan lancar. Begitu juga dalam proses pembelajaran siswa tidak merasa
cemas, takut, malu, menghindar apabila diminta untuk mengemukakan
pendapat tentang materi yang sedang dipelajari, mempresentasikan, atau
bahkan berani bertanya tentang hal yang belum dimengerti kepada guru atau
temannya. Sebaliknya individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang
rendah cenderung kurang yakin pada diri sendiri, sukar mengadakan

3

komunikasi dengan orang lain, menghindari situasi komunikasi dan tidak
bebas mengemukakan masalah atau hal yang ingin dikemukakan bahkan
selalu membanding-bandingkankan dirinya dengan temannya yang lain.
Kemampuan keterampilan interpersonal siswa menjadi sangat penting
karena dalam bergaul atau berinteraksi dengan teman sebayanya, siswa
seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang membuatnya harus mampu
menyatakan pendapat pribadinya tanpa disertai emosi, marah atau sikap kasar.
Siswa yang memiliki kemampuan intersonal yang baik akan mudah
bersosialisai dan lancar. Selain itu dalam pembelajaran siswa juga
mendapatkan pemahaman yang baik dari guru sehingga dan sumber belajara
di sekolah sehingga siswa mempunyai keterampilan interpeersonal yang baik
dalam pemelajaran. Seperti dalam hal kerja kelompok, menyampaikan
pendapat di depan kelas dan interaksi antar teman satu kelompok maupun
dengan kelompok lainnya.
Dalam pendidikan keterampilan interpersonal bisa dilatih melalui
pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang diberikan guru di dalam kelas.
Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Pembelajaran
inovatif sangat diperlukan untuk menumbuhkan perhatian siswa dalam proses
pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Pembelajaran
dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas siswa secara keseluruhan,
membuat siswa aktif, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan
berlangsung dalam kondisi menyenangkan.

4

Pembelajaran efektif hanya mungkin didukung oleh guru yang kreatif.
Pembelajaran yang baik sudah tentu harus memiliki tujuan. Guru yang
profesional harus mampu mewujudkan atau paling tidak mendekati praktik
pembelajaran yang ideal. Tujuan pembelajaran yang ideal adalah agar siswa
mampu mewujudkan perilaku belajar efektif.2 Oleh karena itu untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran, guru perlu
memahami hal-hal yang mempengaruhi proses belajar siswa, baik yang
mendukung ataupun yang menghambat. Diperlukan juga adanya suatu
kesadaran dari guru untuk mengubah cara mengajar agar proses pembelajaran
menjadi lebih hidup dan menyenangkan.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada
tanggal 8 Desember 2018 melalui pengamatan di kelas IV MI Sabilil Islam
Ketandan Dagangan Madiun ditemukan permasalahan dalam proses
pembelajaran.

Permasalahan

dalam

proses

pembelajaran

dapat

diidentifikasikan antara lain pada saat proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung banyak siswa yang berbicara sendiri, waalaupun tidak semunya
namun kondisi seperti ini sangat mengganggu proses kelancaran belajar
mengajar di kelas dan guru masih menggunakan model pembelajaran
konvensional yaitu ceramah dan tanya jawab sehingga siswa kurang antusias
dalam mengikuti pelajaran dan cenderung bosan.
Masalah yang ditemukan peneliti di MI Sabilil Islam Ketandan
Dagangan Madiun. Peneliti melakukan pengamatan pada kelas IV di MI
2

Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2011), 207-209
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Sabilil Islam peneliti menemukan masalah dimana siswa kurang aktif dalam
menanggapai pertanyaan dari guru. Peneliti juga menemukan masalah pada
kemampuaan berkomunikasi dan memahami siswa dengan siswa serta respon
siswa terhadap rangsangan yang diberikan oleh guru. Selain itu munculnya
masalah diatas karena guru tidak menerapkan staretegi dalam pembelajaran di
dalam kelas sehingga pembelajaran di dalam kelas terlihat monoton.
Oleh karena itu diperlukan adanya penggunaan model pembelajaran
yang bervariasi guna menciptakan iklim pembelajaran yang efektif dan
menyenangkan bagi siswa. Untuk itu salah satu model pembelajaran yang
dapat diterapkan dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan model
pembelajaraan kooperatif. Hal ini atas dasar pembelajaran kooperatif
melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling
berinteraksi. Dalam sistem belajar yang kooperatif, siswa belajar kerja sama
dengan anggota lainnya.
Dapat dipahami bahwa dalam pembelajaran kooperatif, siswa memiliki
dua tanggung jawab, yaitu belajar untuk dirinya sendiri, dan membantu
sesama anggota untuk belajar.3 Model pembelajaran kooperatif dengan
menggunakan strategi Group Investigation diharapkan akan lebih menarik dan
cocok jika digunakan dalam pembelajaran. Pada metode ini siswa terlibat
dalam perencanaan, baik dalam hal topik yang dipelajari maupun bagaimana
prosedur penyelidikan yang akan dilakukan. Investigasi kelompok sesuai
untuk proyek belajar yang berhubungan dengan hal-hal seperti penguasaan

3

Abdul Majid, Strategi Pembelajaran(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), 174
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materi, analisis, sintesis informasi sehubungan dengan upaya menyelesaikan
masalah yang bersifat multi-aspek.4
Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan model pembelajaran
kooperatif dengan menggunakan strategi Group Investigation dalam kegiatan
pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan keterampilan interpersonal
siswa untuk memahami orang lain, serta keterampilan untuk mengenali dan
merespon secara layak dan baik perasaan orang lain. Selain itu, keterampilan
interpersonal adalah kemampuan untuk mendengarkan dan mengerti secara
akurat mengenai pikiran, perasaan,dan masalah orang lain.5
Berdasarakan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran
dengan judul ”Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif dengan
Menggunakan Strategi Group Investigation dan Model Pembelajaran
Konvensional Terhadap Keterampilan Interpersonal Siswa Kelas IV di
MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun Tahun Pelajaran
2019/2020”
B. Batasan Masalah
Karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan
yang ada baik waktu, dan maupun jangkauan penulis, dalam penelitian ini
tidak semua dapat di tindak lanjuti. Untuk itu perlu ada batasan masalah. Dan
masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah pengaruh model
pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi group investigation
4

Ratumanan,Inovasi Pembelajajaran(Yogyakarta: Ombak(anggota IKAPI), 2015), 195
Didi Supriadie dan Deni Dermawan, Komunikasi Pembelajaran(Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), 159
5
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terhadap keterampilan interpersonal siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV
di MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun tahun pelajaran 2019/2020.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan
berbagai permasalahan sebagai berikut:
1. Adakah pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif
menggunakan strategi group investigation terhadap keterampilan
interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan
Madiun ?
2. Adakah

pengaruh

yang signifikan

antara

model

pembelajaran

konvensional terhadap keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI
Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun ?
3. Adakah pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif
dengan menggunakan strategi

Group Investigation dan model

pembelajaran konvensional terhadap keterampilan interpersonal siswa
kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun ?
D. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran
kooperatif dengan menggunakan strategi Group Investigation terhadap
keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan
Dagangan Madiun tahun pelajaran 2019/2020.
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2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran
konvensional terhadap keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI
Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun tahun pelajaran 2019/2020.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran
kooperatif dengan menggunakan strategi Group Investigation dan
model pembelajaran konvensional terhadap keterampilan interpersonal
siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun tahun
pelajaran 2019/2020.
E. Manfaat Penelitian
Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, diantara lain:
1. Manfaat Teoretis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi dunia pendidikan, mengembangkan teori, serta memberikan
penjelasan tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan
menggunakan

strategi

Group

Investigation

dan

pembelajaran

konvensional terhadap keterampilan interpersonal siswa pada mata
pelajaran IPA kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun
tahun pelajaran 2019/2020.
2. Manfaat praktis
a. Manfaat Bagi Siswa
Hasil dari penilitian ini diharapakna bisa memberikan
pengalaman

baru

bagi

pembelajarankooperatif

siswa
dengan

dengan

diterapkannya

menggunakan

strategi

model
Group
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Investigation, membuat siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti
proses pembelajaran, dan membentuk sikap kerjasama antar siswa
dalam menyelesaikan suatu masalah.
b. Manfaat Bagi Guru
Hasil

dari

peneletian

ini

diharapkan

bisa

dijadikan

pengetahuan untuk guru dalam mengembangkan kemampuan
menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan
strategi Group Investigation dan menambah pengetahuan guru dalam
menciptakan pembelajaran yang kondusif dan bermakna bagi siswa.
c. Manfaat Bagi Sekolah
Hasil dari peneletian ini diharapkan mampu meningkatkan
mutu sekolah dan dapat meningkatkan peringkat sekolah
d. Manfaat Bagi peneliti yang akan datang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan
memperluas wawasan berpikir, serta referensi bagi peneliti yang
akan datang.
F. Sistematika Pembahasan
Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama,
yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian
ini penulis susun menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub
bab. Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini
adalah sebagai berikut.
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Bab pertama, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan
dalam memaparkan data.
Bab kedua, berisi landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu,
kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai
acuan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian.Bab ketiga, adalah
metode penelitian yang meliputu rancangan penelitian, populasi dan sampel,
instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis
data.
Bab keempat, adalah hasil penilitian yang berisi gambaran umum lokasi
penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), interpretasi, dan
pembahasan. Bab kelima, adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab
ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil
penelitian.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,
KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Telaah hasil Penelitian Terdahulu
Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan
fenomena pada situasi, penelitian kuantitatif juga melakukan tlaah hasil
peneltian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian, untuk
bahan telaah pustaka pada penelitian ini ini peneulis mengangkat skripsi
pemilik Safrida, tahun 2016, dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe GI (Group Investigation) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Pada Pembelajaran Matematika di Kelas V MIN Rukoh Banda Aceh”.
Adapun hasil penelitiannya: Hasil penelitian yang diperoleh adalah
akemampuanguru meningkat dari 79,16% pada siklus I, meningkat menjadi
97,22% pada siklus II, dan kemampuan siswa meningkat dari 79,68% pada
siklus I, meningkat menjadi 93,75% pada siklus II. Hasil belajar siswa sebesar
44,73% pada siklus I, dan meningka tmenjadi 89,47% pada siklus II.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe GI (Group Investigation) lebih aktif dan
kreatif dalam memahami materi menghitung luas trapesium dan layang-layang
sehingga hasil belajar mereka meningkat.1

1

Safrida, “Penerapan Model PembelajaranKooperatifTipe GI (Group Investigation)
UntukMeningkatkanHasilBelajarSiswaPadaPembelajaranMatematikadiKelas V MINRukoh Banda
Aceh”. (skripsi, 2016).
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Pada penelitian diatas yang ditulis oleh Safrida memiliki persamaan
dengan penelitian ini yaitu pada variabel independennya (model pembelajaran
Kooperatif dengan menggunakan strategi Group Investigation)
Skripsi karya Evi Mivtahul Khoirullah dengan judul Perbedaan Hasil
Belajar Siswa Antara Penggunaan Pembelajaran Concept Sentence Dengan
Pembelajaran Konvensional pada Mata Pelajaran Geografi Kelas X Sma AlHuda Jati Agung Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisa perbedaan hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran
Geografi di SMA Al-Huda Jati Agung yang menggunakan model
pembelajaran concept sentence dengan hasil belajar siswa yang menggunakan
model pembelajaran konvensional. Penelitian ini menggunakan metode quasi
eksperimen design dengan subjek penelitian kelas X3 sebagai kelas
eksperimen diberi perlakuan model pembelajaran concept sentence dan kelas
X2 sebagai kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional.
Data hasil belajar siswa dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tes
berupa pre-test dan post-test. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji t.
Analisa data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil
belajar siswa dimana siswa yang diberi perlakuan menggunakan model
pembelajaran concept sentence mendapat nilai yang lebih tinggi dibanding
dengan nilai siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional.2
Skripsi

karya

Asnir

dengan

judul

Pengaruh

Keterampilan

Interpersonal Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika di Kelas X SMA
2

Evi Mivtahul Khoirullah, “Perbedaan Hasil Belajar Siswa Antara Penggunaan
Pembelajaran Concept Sentence Dengan Pembelajaran Konvensional pada Mata Pelajaran
Geografi Kelas X Sma Al-Huda Jati Agung Tahun Pelajaran 2014/2015”.(skripsi, 2016).
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Nasional Makassar. Hasil penelitian Berdasarkan analisis statistik deskriptif
diperoleh gambaran keterampilan interpersonal berada pada kategori sedang
yakni sebesar 67,1% dan gambaran hasil belajar matematika berada pada
kategori sedang yakni sebesar 80% artinya keterampilan interpersonal siswa
dan hasil belajar matematika dinyatakan baik. Persamaan regresi linear
sederhana Y = 78,368 + 0,022X. Nilai t hitung 0,209. Dengan pengujian 2 sisi
(signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,996. Jadi, t hitung
< t tabel (0,209 < 1.996), maka Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat pengaruh keterampilan interpersonal siswa terhadap
hasil belajar matematika di kelas X SMA Nasional Makassar.3
Pada penelitian diatas yang ditulis oleh Asnir memiliki perbedaan
dengan penelitian ini yaitu pada variabel independennya keterampilan
interpersonal siswa, sedangkan di penelitian ini variabel independennya model
pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi group investigation
dan model pembelajaran konvensional.
B. Landasan Teori
1. Pembelajaran kooperatif
a.

Pengertian pembelajaran kooperatif
Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran di mana
siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara
kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok

3

Asnir, “PengaruhKeterampilan Interpersonal SiswaTerhadapHasilBelajarMatematika di
Kelas X SMA Nasional Makassar”. (skripsi, 2017).
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heterogen.4 Pada hakikatnya, pembelajaran kooperatif sama dengan
kerja kelompok. Oleh karena itu, banyak yang menyatakan tidak ada
sesuatu yang aneh dalam pembelajaran kooperatif, karena mereka telah
biasa melakukan pembelajaran kooperatif dalam bentuk belajar
kelompok,

walaupun

tidak

semua

belajar

kelompok

disebut

pembelajaran kooperatif.5
Pembelajaran kooperatif melibatkan partisipasi siswa dalam
suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam sistem belajar
yang kooperatif, siswa belajar kerja sama dengan anggota lainnya.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembelajaran
kooperatif, siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu belajar untuk
dirinya sendiri, dan membantu sesama anggota untuk belajar.6
Model pembelajaran kooperatif adalah rangkain kegiatan
belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
Polabelajar kelompok dengan kerja sama antarsiswa dapat mendorong
timbulnya gagasan yang lebih bermutu dan meningkatkan kreativitas
siswa, pembelajaran juga dapat mempertahankan nilai sosialbangsa
Indonsia seperti gotongroyong, dan toleransi yang perlu dipertahankan.
Keterganatungan timbal balik mereka memotivasi mereka untuk dapat
bekerja lebih keras untuk keberhasilan mereka, hubungan kooperatif

4

Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajara:Teori dan Praktikdi Tingkat
Pendidikan Dasar (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 49
5
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), 174
6
Ibid., 175
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juga mendorong siswa untuk menghargai gagasan temannya bukan
sebaliknya.7
b. Karakteristik pembelajaran kooperatif
Karakteristik pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai
berikut
1) Pembelajaran secara tim
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim.
Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu,
tim harus mampu membuat siswa belajar. Semua anggota tim
(anggota kelompok) harus saling membantu untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran
ditentukan oleh keberhasilan tim.
2) Didasarkan pada manajemen kooperatif
Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai
empat fungsi pokok yaitu Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan,
dan Kontrol. Demikian juga dalam pembelajaran kooperatif.
Perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran memerlukan
perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara
efektif. Pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif
harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan melalui langkahlangkah pembelajaran yang sudah ditentukan termasuk ketentuanketentuan yang sudah disepakati bersama. Fungsi organisasi
7

Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajara:Teori dan Praktikdi Tingkat
Pendidikan Dasar (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 50
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menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan
bersama antar setiap anggota kelompok. Oleh sebab itu, perlu
diatur tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompok. Fungsi
kontrol menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu
ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun non tes.
3) Kemauan untuk bekerja sama
Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh
keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja
sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif.
Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan
tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan
perlunya saling membantu, misalnya siswa yang pintar membantu
siswa yang kurang pintar.
4) Keterampilan bekerja sama
Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan
melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan
bekerja sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau
dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain.
Siswa perlu dibantu mengatasi berbagai hambatan dalam
berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga setiap siswa dapat
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menyampaikan ide, mengemukakan pendapat dan memberi
kontribusi kepada keberhasilan kelompok.8
c.

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif

Pembelajaran kooperatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1) Siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar.
2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki keterampilan tinggi,
sedang, dan rendah(heterogen).
3) Apabila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras,
budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda.
4) Penghargaan lebih beorientasi pada kelompok daripada individu.
Pembelajaran kooperatif mencerminkan pandangan bahwa
manusia belajar dari pengalaman mereka dan berpartisipasi aktif dalam
kelompok kecil membntu siswa belajar keterampilan sosial, sementara
itu

secara

bersamaan

mengembangkan

sikap

demokrasi

dan

keterampilan berpikir logis.9
d. Tujuan pembelajaran kooperatif
Pembelajaran

kooperatif

mempunyai

beberapa

tujuan,

diantaranya:
1) Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model
kooperatif ini memiliki kunggulan dalam membantu siswa untuk
memahami konsep-konsep yang sulit.

8

Suyanti, Retno Dwi, Strategi Pembelajaran Kimia(Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2010), 99-100
9

Abdul Majid, Strategi Pembelajaran(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), 176
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2) Agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai
berbagai perbedaan latar belakang.
3) Mengembangkan keterampilan sosial siswa; berbagi tugas, aktif
bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman
untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja
dalam kelompok.10
2. Pembelajaran Konvensional
a. Pengertian pembelajaran konvensional
Pembelajaran konvensional adalah suatu konsep belajar yang
digunakan guru dalam membahas suatu pokok materi yang telah biasa
digunakan

dalam

proses

pembelajaran.

Model

pembelajaran

konvensional menyandarkan pada hafalan belaka, penyampaian
informasi lebih banyak dilakukan oleh guru, siswa secara pasif
menerima informasi, pembelajaran sangat abstrak dan teoretis serta
tidak bersandar pada realitas kehidupan, memberikan hanya tumpukan
beragam informasi kepada siswa, cenderung fokus pada bidang
tertentu, waktu belajar siswa sebagaian besar digunakan untuk
mengerjakan buku tugas, mendengar ceramah guru, dan mengisi
latihan (kerja individual). Model pembelajaran konvensional adalah
pembelajaran yang lazim atau sudah biasa diterapkan, seperti kegiatan
sehari-hari di kelas oleh guru. Desain pembelajaran bersifat linear dan
dirancang part to whole.

10

Ibid., 175
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Pembelajaran konvensional masih dilaksanakan atas asumsi
bahwa suatu pengetahuan dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran
guru ke siswa. Metode pengajaran secara konvensional selama ini
lebih ditekankan pada tugas guru untuk memberikan intruksi atau
ceramah selama proses pembelajaran berlangsung, sementara itu siswa
hanya menerima pembelajaran secara pasif. Berdasarkan beberapa
pendapat

di

atas,

bahwa

pembelajaran

konvensional

adalah

pembelajaran yang sudah biasa dilakukan oleh guru di kelas,
pembelajaran berlangsung terpusat pada guru sebagai pusat informasi,
dan siswa hanya menerima materi secara pasif.
b. Ciri-ciri pembelajaran konvensional
Model pembelajaran konvensional mengharuskan siswa untuk
menghafal materi yang diberikan oleh guru dan tidak untuk
mengkaitkan materi tersebut dengan keadaan nyatanya. Pembelajaran
konvensional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Pemerolehan informasi melalui sumber-sumber secara simbolik,
seperti guru atau membaca.
2) Pengasimilasian dan pengorganisasian sehingga suatu prinsip
umum dapat dimengerti.
3) Penggunaan pada prinsip umum pada kasus-kasus spesifik.
4) Penerapan prinsip umum pada keadaan baru.
Secara umum ciri-ciri model pembelajaran konvensional adalah
sebagai berikut.
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1) Siswa adalah penerima informasi secara pasif, dimana siswa
menerima

pengetahuan

dari

guru

dan

pengetahuan

diasumsikan sebagai badan dari informasi dan keterampilan
yang dimiliki keluaran sesuai dengan standar.
2) Belajar secara individual.
3) Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis.
4) Perilaku dibangun atas kebiasaan.
5) Kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan bersifat final.
6) Guru adalah penetu jalannya proses pembelajaran.
7) Perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik.
8) Tidak ada kelompok-kelompok kooperatif.
9) Keterampilan sosial sering tidak secara langsung diajarkan.
10) Pemantauan melalui observasi dan intervensi sering tidak
dilakukan oleh guru pada saat belajar kelompok sedang
berlangsung.
11) Guru sering tidak memperhatikan proses kelompok yang
terjadi dalam kelompok-kelompok belajar.
Berdasarkan ciri-ciri tersebut, penyelenggaraan pembelajaran
konvensional

merupakan

sebuah

pembelajaran

yang

lebih

menekankan pada pemberian informasi dari guru kepada siswa.
Sumber pembelajaran konvensional lebih banyak bersifat tekstual
daripada

kontekstual.

Sumber

informasi

dipandang

sangat

mempengaruhi proses belajar. Pembelajaran konvensioanal lebih
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terpusat pada guru, karena guru lebih mendominasi kegiatan
pembelajaran.11
3. Investigasi Kelompok (Group Investigation)
Investigasi kelompok merupakan salah satu metode pembelajaran
kooperatif yang paling sulit untuk diterapikan. Metode ini awalnya dikembangkan
oleh Thelan, dan kemudian diperluas dan dipertajam oleh Sharan, dkk. Pada
metode ini siswa terlibat dalam perencanaan, baik dalam hal topik yang dipelajari
maupun bagaimana prosedur penyelidikan yang akan dilakukan. Investigasi
kelompok sesuai untuk proyek belajar yang berhubungan dengan hal-hal seperti
penguasaan materi, analisis, sintesis informasi sehubungan dengan upaya
menyelesaikan masalah yang bersifat multi-aspek. Tugas akademik haruslah
menyediakan kesempatan bagi anggota kelompok untuk memberikan berbagai
macar kontribusi dan tidak boleh dirancang hanya sekadar untuk bisa menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat faktual.
Dalam investigasi kelompok, siswa bekerja melalui enam tahap sebagai
berikut.12
a. Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok
Tahap ini berkaitan dengan pengaturan. Guru mempresentasikan
serangkaian permasalahan dan memilih berbagai macam subtopik untuk
dipelajari.

11

Evi Mivtahul Khoirullah, “Perbedaan Hasil Belajar Siswa Antara Penggunaan
Pembelajaran Concept Sentence Dengan Pembelajaran Konvensional pada Mata
Pelajaran Geografi Kelas X Sma Al-Huda Jati Agung Tahun Pelajaran
2014/2015”.(skripsi, 2016).
12
Ratumanan,Inovasi Pembelajajaran(Yogyakarta: Ombak(anggota IKAPI),
2015), 195-197
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b. Merencanakan tugas yang akan dipelajari
Setelah berada dalam kelompok masing-masing, siswa menentukan
aspek dari subtopik yang akan mereka investigasi. Setiap kelompok harus
memformulasi sebuah masalah yang akan diteliti, memutuskan bagaimana
melaksanakannya dan menentukan sumber-sumber mana yang akan
dibutuhkan untuk melakukan investigasi tersebut.
c. Melaksanakan investigasi
Pada tahap ini setiap kelompok melaksanakan rencana yang telah
diformulasikan sebelumnya. Guru perlu melakukan berbagai upaya untuk
memungkinkan sebuah proyek kelompok berlangsung tanpa terganggu
sampai investigasinya selesai atau paling tidak sampai sebagian besar
pekerjaan tersebut selesai. Selama tahap ini siswa secara individu atau
berpasangan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi,
membuat kesimpulan-kesimpulan, dan mengaplikasikan pengetahuan baru
yang diperoleh sebagai solusi atas masalah yang ditelitikelompok.
d. Menyiapkan laporan akhir
Tahap ini merupakan transisi dari tahap pengumpulan data dan
klarifikasi ke tahap di mana kelompok-kelompok yang ada melaporlan hasil
investigasi mereka kepada seluruh kelas. Pada tahap ini pula, guru meminta
setiapkelompok menunjuk satau wakil sebagai panitia acara. Panitia ini
bertugas menyiapkan materi, mengkoordinasikan jadwal, dan memastikan
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bahwa gagasan-gagasan presnasi yang akan dilakukancuku realistis dan
menarik.
e. Mempresentasikan laporan akhir
Pada tahap ini, semua kelompok berkumpul kembali di dalam kelas
untuk mempresentasikan laporan akhir mereka.
f. Evaluasi pencapaian
Investigasi kelompok menantang para guru untuk menggunakan
penilaian inovatif dalam menilai apa yang telah dipelajari siswa. Guru harus
mengevaluasi pemikiran paling tinggi siswa mengenai subjek yang dipelajaribagaiman mereka menginvestigasi, bagaiman mereka mengaplikasikan
pngetahuan mereka terhadapsolusi dari massalah-masalah baru, bagaiman
mereka menggunakan kesimpulan dari apa yang mereka pelajari dalam
mendiskusikan pertanyaan yang membutuhkan analaisis dan penilaian, dan
bagaiman mereka sapai kepada kesimpulan dari serangkain data.
4. Keterampilan Interpersonal
Keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami
orang lain, serta keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak
dan biak perasaan orang lain. Selain itu, keterampilan interpersonal adalah
kemampuan untuk mendengarkan dan mengerti secara akurat mengenai
pikiran, perasaan,dan masalah orang lain. Kemampuan ini mengukur
kompleksitas dan kedalaman pemahaman terhadap orang lain. Aspek
keterampilan interpersonal adalah sebagai berikut:
a. Mengomunikasikan
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b. Empati
c. Motivasi
d. Memberi saran
e. Bahasa tubuh
f. Keheningan
g. Rasa humor
h. Reflektif
i. Pengungkapan diri
j. Bertanya13
Keterampilan Interpersonal adalah kemampuan, kesanggupan,
kepandaian atau kemahiran seseorang dalam mengerjakan sesuatu.
Keterampilan Interpersonal yang baik dapat dibangun dari kemampuan
mengembangkan perilaku dan komunikasi yang asertif dan efektif.
Memiliki konsep diri dan berkepribadian yang kuat, meningkatkan human
relations

dalam

kehidupan

bermasyarakat

dan

organisasi

serta

meningkatkan kemampuan menjadi pemimpin dan dapat bekerjasama
dalam team. Percaya diri dan mengasah kemampuan berkomunikasi.
Keterampilan interpersonal bukan merupakan bagian dari karakter
kepribadian yang bersifat bawaan, melainkan merupakan keterampilan
yang bisa dipelajari. Untuk membangun hubungan dengan orang lain,
terlebih dahulu, kita harus menguasai kemampuan dan keterampilan dalam
mengenal diri sendiri, kemudian baru keterampilan dalam mengenal orang
13

Didi Supriadie dan Deni Dermawan, Komunikasi Pembelajaran(Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2013), 159-160
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lain, keterampilan untuk mengekspresikan diri secara jelas, bagaimana
merespon, bagaimana menyampaikan pesan dan maksud, bagaimana
bernegosiasi dan menyelesaikan konflik, bagaimana berperan dalam tim
dan banyak lagi.
Keterampilan interpersonal perlu karena dalam hidup keseharian
hampir tidak mungkin manusia tidak berhubungan dengan orang lain.
Sudah merupakan hukum alam bahwa manusia adalah makhluk sosial,
artinya manusia harus hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam
skema hidup bersama ini muncul kebutuhan untuk memahami kebutuhan
manusia lain, maka timbullah komunikasi antar manusia. Ketika
berkomunikasi, ada banyak hal yang harus kita kuasai dan mengerti, antara
lain:
1) Bagaimana kita mengenal diri kita sendiri
2) Bagaimana kita mengenal dan memahami orang lain
3) Bagaimana kita mengekspresikan diri kita
4) Bagaimana kita memberikan dan menerima masukan
5) Bagaimana kita mendengarkan pembicaraan dengan orang lain
6) Bagaimana kita memengaruhi orang lain
7) Bagaimana menjadi anggota tim.kelompok/grup.14
C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian diatas, maka kerangka
berfikir penelitian ini adalah :
14

Asnir, “PengaruhKeterampilan Interpersonal Siswa Terhadap Hasil Belajar
Matematika di Kelas X SMA Nasional Makassar”. (skripsi, 2017).
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a. Jika model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi Group
Inverstigation dan model pembelajaran konvensional baik, maka
keterampilan interpersonal siswa kelas IV di MI Sabilil Islam Ketandan
Dagangan Madiun tahun pelajaran 2018/2019 juga tinggi.
b. Jika model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi Group
Inverstigation dan model pembelajaran konvensional kurang baik, maka
keterampilan interpersonal siswa kelas IV di MI Sabilil Islam Ketandan
Dagangan Madiun tahun pelajaran 2018/2019 akan rendah.
D. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,
di mana rumusan masala penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat
pertanyaan.15 Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :
1. Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan model
pembelajaraan

kooperatif

dengan

menggunakan

strategi

Group

Investigation dan model pembelajaran konvensional terhadap keterampilan
interpersonal siswa kelas IV di MI Sabill Islam Ketandan Dagangan
Madiun tahun pelajaran 2018/2019.
2. Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan model
pembelajaraan

kooperatif

dengan

menggunakan

strategi

Group

Investigation dan model pembelajaran konvensionalterhadap keterampilan
interpersonal siswa kelas IV di MI Sabill Islam Ketandan Dagangan
Madiun tahun pelajaran 2018/2019.
15

Sugiyono, Metode Penlitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D(Bandung: Alfabeta, 2012) 96.

BAB III :
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang
bersifat eksperimen. Penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang
digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain
dalam kondisi yang terkendali. Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau
nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang
ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya.1 Selain itu rancangan peneltian juga diartikan sebagai
pengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai
dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian.
Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel X1 model
pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi Group Investigation,
variabel X2 model pembelajaran konvensional dan variabel Y adalah
keterampilan interpersonal.
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu
ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan
dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu

1

Sugiyono, Metode Penelitian Untuk Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), 61.
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data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya
manusia.2
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV di MI
Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun.
2. Sampel
Sampel sering didefinisikan sebagai bagian dari populasi, sebagai
contoh (master) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.3
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimilii oleh populasi
tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua
yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan
waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi
itu.4
Mengingat jumlah populasi kurang dari 100, maka teknik sampling
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel populasi (populasi
sampling)5 yaitu semua populasi berhak jadi sampel, sebanyak 20 siswa.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan
tersebut menjadi sistemetis dan dipermudah olehnya.6 Data merupakan hasil
pengamatan dan pencatatan-pencatatan terhadap suatu objek selama penelitian
2

Margono.Metodeologi penelitian pendidikan.( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 118.
NurulZuriah. Metodeologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi. (Jakarta:
BumiAksara, 2009), 119.
4
Ibid., 118.
5
SuharsimiArikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V, cet.
2. (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 112.
6
Ibid, 134
3
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tersebut berlangsung, baik yang berupa angka-angka maupun fakta. Adapun
data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
1.

Data tentang model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan
strategi Group Investigation sebagai variabel independen.

2.

Data tentang model pembelajaran konvensional sebagai variabel
independen.

3.

Data tentang keterampilan interpersonal siswa kelas IV di MI Sabill Islam
Ketandan Dagangan Madiun sebagai variabel dependen.
Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel bebas (independent variabel) merupakan variabel yang
mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang
lain, yang pada umumnya berada pada urutan tata waktu yang terjadi lebih
dulu. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “X”. Variabel
terikat (dependent variabel) merupakan variabel yang diakibatkan atau
dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini biasanya disimbolkan
dengan variabel “Y”.7
Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan angket yang
jawabannya mengacu pada skala likert. Jawaban setiap item instrument
mempunyai gradiasi dan sangat positif sampai sangat negtif, yang dapat
berupa kata-kata, misalnya sangat sering, sering, jarang, tidak pernah.

7

Nanang Martono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2011), 80
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Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka setiap jawaban dapat diberi
skor.8 Skor pada skala likert pada awalnya tertinggi 4 dan terendah 1.
Namun dalam pengukuran sering terjadi kecenderungan responden
memilih dalam kategori ke 3 skala likert yaitu netral, ragu-ragu atau
kadang-kadang. Untuk menghindari hal tersebut skala likert dimodifikasi
menjadi 4 pilihan agar jelas sikap atau minat responden.9 Selain itu dengan
4 skala pilihan memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan
“netral/kadang-kadang” tidak ada.10 Maka skala likert pada penelitian ini
dapat diberi skor sebagai berikut.
Table 3.1
Instrument Pengumpulan Data
NO

Pernyataan

SL SR KD TP

Saya senang ketika guru menggunakan
1
metode pembelajaran dalam mengajar
Dengan
2

adanya

media

pembelajaran

membuat saya menjadi antusias dalam
mengikuti proses pembelajaran
Saya senang dengan metode pembelajaran

3
yang digunakan guru
4

8

Dengan metode pembelajaran kooperatif

Sugiyono, metodepenelitian…., 135.
BaequeniAkhmadNizam,“ Pengembangan Model Pembelajaran Afektif Untuk
Meningkatkan Kompetensi Siswa Dalam Aspek Akhlak Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama
Islam Di Sekolah Menengah Pertama” (Thesis, UniversitasPendidikan Indonesia, 2012), 52-53.
10
Ibid…, 41.
9
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dan strategi group investiagation saya
lebih berminat untuk belajar IPA

Keterangan :
SL : Selalu, skor 4
SR : Sering, skor 3
KD : Kadang-kadang, skor 2
TP : Tidak Pernah, skor 1
Untuk pengumpulan data tersebut, digunakan angket yang
berupa perntanyaan. Kisi-kisi angket tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrument Pengumpulan Data
Judul Penelitian

Variabel

Indikator

Penelitian

Teknik
Pengambilan
Data

Pengaruh

model Variabel

pembelajaran
kooperatif

(Independen):
dengan pembelajaran

menggunakan
strategi
Investigation
pembelajaran
konvensional

bebas
1. Pengertian

kooperatif

strategi
Group
Investigation

Group dengan strategi
2. Kelebihan
dan Group
Investigation

strategi
Group
Investigation

Angket
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terhadap

Variabel

ketrampilan

bebas(Independe pembelajaran

interpersonal siswa n):

3. Pengertian

Angket

konvensional

pada mata pelajaran Pembelajaran 4. Karakteristik
IPA Kelas IV di MI konvensional

pembelajaran

Sabilil

konvensional

Islam

Ketandan Dagangan Variabel terikat
1. sikap
Madiun

tahun (dependen)

pelajaran 2018/2019

Angket

menghargai

Keterampilan

terhadap

interpersonal

orang lain
2. sikap bekerja
sama

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini,
maka penulis menggunakan metode atau teknik sebagai berikut :
1. Angket (Kuesioner)
Angket /koesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya.11 Dalam buku lain dijelaskan angket
adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada

11

Sugiyono, Metode …142.
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seseorang dan cara menjawab juga dilakukan dengan tertulis.12 Angket
yang digunakan dalam penelitian nanti adalah angket tertutup atau
terstruktur, angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga
responden tinggal member tanda (ѵ) pada kolom atau tempat yang
sesuai.13
Dalam penelitian ini angket berupa pernyataan akan diberikan
kepada sejumlah siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan
Madiun untuk memperoleh data tentang pengaruh pembelajaran kooperatif
dengan menggunakan strategi group investigation dan pembelajaran
konvensional terhadap keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI
Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun
E. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan setekah data dari seluruh
responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data
adalah mengelompokkan data dan berdasarkan variabel dan jenis
responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan
penghitunga untuk menguji hipotests yang telah diajukan. 14 Langkah ini
diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah menyusun dan
menginterprestasikan data (kuantitatif) yang sudah diperoleh.15

12

SuharsimiArikunto, Prosedur …,134.
Ibid. ,137.
14
Ibid. , 207.
15
BambangPrasetiodan
Lina
Miftahul
Jannah,
TeoridanAplikasi (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2013), 170.
13

MetodePenelitianKuantitatif:

34

Karena penelitiannya adalah data kuantitatif, maka teknik analisis
dan menggunakan statistik. Adapun teknik analisis data penelitian ini
sebagai berikut:
1. Uji Validalitas
Validalitas berasal dari bahasa inggris Validility yang berate
kebahasaan. Dalam penelitian, kebahasaan sering dikatakan dengan
isntrumen atau alat ukur. Uji validalitas merupakan syarat yang
terpenting dalam suatu evaluasi.16 Salah satu cara untuk menentukan
validalitas alat ukurnya adalah dengan menggunakan rumus Product
Moment. Correlation atau lengkapnya: Product of the Moment
Correlation adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua
variabel, teknik korelasi ini dikembangkan oleh Karl Pearson, yang
akhirnya disebut Teknik Korelasi Pearson. Rumusnya yaitu:17
rxy =

𝑁 ∑ 잮𝑦 − (∑ 𝑥)( ∑ 𝑦)
√{𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2 }{𝑁 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2 }

Keterangan :
rxy = angka indeka korelasi Product Moment
∑x = jumlah seluruh x
∑y = jumlah seluruh y
∑xy

= jumlah hasil perklaian antara nilai x dan nilai y

N = jumlah siswa

16

TohaAnggoro, et al, MetodePenelitian (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 5.
RetnoWidyaningrum, Statistikedisirevisi (Yogyakarta: Pustaka Felicha,2014), 105-107.

17
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Dalam perhitungan validitas pada penelitian ini, rtabel
ditentukan dengan mencari terlebih dahulu nilai db, yakni db= n-2.
Kemudian nilai db dikonsultasikan pada tabel nilai koefisie korelasi
“r” product moment dari Pearson untuk soal essay dan Correl untuk
soal pilihan ganda.18 Nilai rtabel pada taraf signifikan 5% diperoleh
sebesar 0,444 dengan db=18. Dalam perhitungannya, peneliti
menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel 2007 sebagai alat bantu
perhitungan validitas data instrumen.
Jika korelasi pada setiap soal tersebut positif dan besarnya
0,444 (rtabel) ke atas, maka soal tersebut contruct yang kuat. Jika
korelasi di bawah 0,444 (rtabel), maka dapat disimpulkan jika butir
instrumen soal tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau
dibuang. Butir instrumen dikatakan valid apabila rhitung besarnya lebih
dari 0,444.
Uji validitas ini dilaksanakan di MI Al-Hikam Geger Madiun
dengan jumlah 20 siswa. Peneliti melakukan uji coba di sekolah
tersebut karena MI Al-Hikam Geger memiliki status akreditasi yang
sama dengan MI Sabilil Islam Madiun yakni B, dan sama-sama
sekolah swasta. Adapun hasil dari perhitungan tersebut dapat
disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:

18

2012), 333.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
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Tabel 3.3
Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Variabel Model Pembelajaran
Kooperatif dengan Menggunan Strategi Group Investigation
Nomor soal

r hitung

r tabel

Keterangan

1

0,804262

0,444

Valid

2

0,658386

0,444

Valid

3

0,704587

0,444

Valid

4

0,396990

0,444

Tidak Valid

5

0,639681

0,444

Valid

6

0,563735

0,444

Valid

7

0,369256

0,444

Tidak Valid

8

0,518108

0,444

Valid

9

-0,098413

0,444

Tidak Valid

10

0,705344

0,444

Valid

Tabel 3.4
Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Variabel Model Pembelajaran
Konvensional
Nomor soal

r hitung

r tabel

Keterangan

1

0,649143

0,444

Valid

2

0,476075

0,444

Valid

3

0,504951

0,444

Valid
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4

0,516291

0,444

Valid

5

0,217574

0,444

Tidak Valid

6

0,626017

0,444

Valid

7

0,230859

0,444

Tidak Valid

8

0,426757

0,444

Tidak Valid

9

0,524789

0,444

Valid

10

0,490478

0,444

Valid

Tabel 3.5
Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Variabel Keterampilan
Interpersonal
Nomor soal

r hitung

r tabel

Keterangan

1

0,654

0,444

Valid

2

0,844

0,444

Valid

3

0,514

0,444

Valid

4

0,708

0,444

Valid

5

0,642

0,444

Valid

6

0,713

0,444

Valid

7

0,767

0,444

Valid

8

0,479

0,444

Valid

9

0,453

0,444

Valid

10

0,533

0,444

Valid

38

2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu
tes dapat mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut
dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes,
berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes.19 Adapun tenik yang
digunakan untuk menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah
koefisien alpha cronbach. Berikut rumusnya:20
2

∑𝜎𝑡
𝑘
𝑟𝑎𝑐 = [
] [1 −
]
𝑘−1
𝜎𝑡 2
Keterangan :
rac = koefisien realibitas instrumen
k = banyaknya butir peryataan atau banyaknya soal
∑𝜎𝑡 2 = total varians butir pernyataan
𝜎𝑡 2 = total varians
Jika nilai rac > rtabel, maka instrumen penelitian dinyatakan
reliabel. Dalam perhitungan ini peneliti menggunakan aplikasi
Microsoft Office Excel 2007.
Hasil perhitungan uji reliabilitas sebagai berikut

19

Suharsimi arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan(Jakarta: PT Bumi Aksara,

2002), 86.

20

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan
Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 90.
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Tabel 3.6
Tabel Hasil Uji Reliabilitas
Variabel

Rtotal-tes

rtabel

keterangan

0,680168

0,6

Reliabel

0,808957

0,6

Reliabel

Model Pembelajaran
Kooperatif dengan
menggunakan strategi Group
Investigation
Pembelajaran Konvensional

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing
variabel memiliki rac > rtabel. Dengan demikian variabel model
pembelajaran

kooperatif

dengan

menggunakan

strategi

Group

Investigation dan Model Pembelajaran Konvensional dapat dikatakan
reliabel.

Untuk

mengetahui

perhitungan

uji

reliabilitas

variabel

pembelajaran Group Investigation dapat dilihat pada lampiran 9,
Pembelajaran

Konvensional

dapat

dilihat

pada

lampiran

10dan

Keterampilan Interpersonal siswa dapat dilihat pada lampiran 11.
3. Tahap Analisis Hasil Penelitian
Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah:
a. Uji Normalitas
Dalam analisis hasil penelitian ini menggunakan rumus uji Lillifors.
Dengan rumus:
Mx 

 fx
n
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 fx 2   fx 


n
 n 

SDx 

Z

2

x



4. UjiRegresi Linier Sederhana
Untuk teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah no. 1 dan 2 adalah dengan menggunakan regresi linier
sederhana. Sedangkan untuk mendapat model Regresi Linier Sederhana,
yaitu:
yˆ  b0  b1 xi

1) Langkah pertama mencari b0 dan b1

b1 :

 xy  n.x. y
 x 2  nx 2

b0 : y  b1 x

2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova
(Analysis of Varience) untuk menguji signifikansi pengaruh
Variabel x terhadap variabel y.
Degree of
Sumber
Freedom

Sum of Square

Mean Square (MS)

Variasi
(df)
Regresi

1

SS Regresi (SSR)

MSR 

b0  y  b1  xy    y 

2

n

SSR
db
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Error

n-2

SS Error (SSE)

MS Error MSE)

 y 2  b0  y  b1  xy 

MSE 

Total

n-2

SSE
db

SS Total (SST)
SST   y 2 

P

 y 2
n

K
eterangan:

Fhitung 

MSR
MSE

Tolak H 0 bila Fhitung  F  p;n p 1
3) Langkah ketiga menghitung koefisien determinasi (besarnya
pengaruh variabel x terhadap variabel y)

R2 

SSR
SST

5. Uji Regresi Linier Berganda
Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk
menjawab rumusan masalah no 3 yang telah diutarakan oleh peneliti,
maka untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel x1 dan x2terhadap
y digunakan teknik analisis regresi linier berganda. Analisis regresi
digunakan untuk memprediksi sejauh mana perubahan variabel terikat
yang diakibatkan oleh perubahan variabel bebasnya.21
Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
Ŷ = b0 + b1 x1 + b2 x2
21

AndhitaDessyWulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktek dengan
Menggunakan SPPS (Ponorogo: Stain Ponorogo Po PRESS, 2012),

42

Dimana
𝑏1 =
𝑏2 =
𝑏0 =

(Ʃ𝑋22 )(Ʃ𝑋1 𝑌)−(Ʃ𝑋2 𝑌)(Ʃ𝑋1 𝑋2 )
(Ʃ𝑋21 )(Ʃ𝑋22 )−(Ʃ𝑋1 𝑋2 )
(Ʃ𝑋21 )(Ʃ𝑋2 𝑌)−(Ʃ𝑋1 𝑌)(Ʃ𝑋1 𝑋2 )
(Ʃ𝑋21 )(Ʃ𝑋22 )−(Ʃ𝑋1 𝑋2 )

Ʃ𝑌−𝑏1. Ʃ𝑋1 −𝑏2. Ʃ𝑋2
𝑛

Keterangan:
n

= jumlah observasi/ pengamatan

x

= data ke- ivariabel x (independen/ bebas)

y

= data ke-ivariabel y (dependen/ terikat)

x

= mean/ rata-rata dari penjumlahan data variabel x (independen/
bebas)

y

= mean/ rata-rata dari penjumlahan data variabel y (dependen/
terikat). Adapun langkah-langkah dalam analisis data meliputi:

Langkah 1 : mencarai nilai b0, b1, dan b2, dengan rumus:
𝑏1 =

𝑏2 =

(Ʃ𝑋22 )(Ʃ𝑋1 𝑌) − (Ʃ𝑋2 𝑌)(Ʃ𝑋1 𝑋2 )
(Ʃ𝑋21 )(Ʃ𝑋22 ) − (Ʃ𝑋1 𝑋2 )
(Ʃ𝑋21 )(Ʃ𝑋2 𝑌) − (Ʃ𝑋1 𝑌)(Ʃ𝑋1 𝑋2 )
(Ʃ𝑋21 )(Ʃ𝑋22 ) − (Ʃ𝑋1 𝑋2 )

𝑏0 =

Ʃ𝑌 − 𝑏1. Ʃ𝑋1 − 𝑏2. Ʃ𝑋2
𝑛

Langkah 2 : menguji signifikansi dengan mencarai SSR, SSE, SST, MSR,
dan MSE
SSR

= b0 Ʃy + b1 Ʃx1 y + b2 Ʃx2 y –

(Ʃ𝑦)2
𝑛
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SSE

= Ʃy2 – (b0 Ʃy + b1 Ʃx1 y + b2 Ʃx2 y)

SST

= Ʃy2 –

MSR

=

MSE =

𝑆𝑆𝐸
𝑑𝑏

(Ʃy)2
𝑛

𝑆𝑆𝑅
𝑑𝑏
𝑆𝑆𝐸

atau 𝑛−2

Langkah 3: menggunakan tabel anova
Variation

Degree

of Sum

of Mean Square

Source

freedom (df)

Square (SS)

(MS)

Regression

P

SSR

MSR

Eror

n-2

SSE

MSE

Total

n-1

SST

Langkah 4: melakukan pengujian parameter secara overal dengan
Bantuan tabel Anova
𝑀𝑆𝑅

F hitung

= 𝑀𝑆𝐸

= 𝐹∝(2;𝑛−3)

F tabel

Langkah 5: menginterpretasi parameter model Ŷ = b0 + b1 x1 + b2 x2
Keterangan:
Ŷ = estimasi/ taksiran dari nilai Y
b0 = estimasi / taksiran dari intercept populasi (harga
konstan atau harga Ŷ bila x = 0)
b1 = estimasi/ taksiran dari slope populasi ( angka atau
arah koefisien regresi yang menunjukkan angka
peningkatan ataupun penurunan variabel dependen
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yang didasarkan pada variabel independen)
x1 = variabel independen pertama
x2 = variabel independen kedua
Menghitung koefisien determinasi R2
𝑆𝑆𝑅

R2 = 𝑆𝑆𝑇 x 100%

BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Sabilil Islam Dagangan Madiun
Nama Madrasah

: MI “SABILIL ISLAM”

No. Statistik Madrasah

: 111235190040

NPSN

: 60717702

Akriditasi Madrasah

: B

Email

: misabililislamdeles@yahoo.co.id

Alamat

Lengkap : Jl. Deles Desa Ketandan Dagangan Madiun

Madrasah

Jawa Timur

NPWP Madrasah
Nama

: 02.517.299.0-621.000

Kepala : AHMAD FARIKHIN, S.sos, M.PdI

Madrasah
Nama Yayasan

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALJAYADI DELES

Alamat Yayasan

: Ds. Ketandan Rt.06/Rw.01 Kec. Dagangan
Kab. Madiun

No.

Akta

Pendirian : 220 Tanggal 17 Oktober 2015

Yayasan
No. Kemenhukam

: AHU 0018369.AH.01.04.Tahun 2015

Kepemilikan Tanah

: Yayasan , Luas tanah : 1.020 m2
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Status Bangunan

: Permanen

Luas Bangunan

: 704 m2

Listrik

: 2.200 waat

Jumlah Guru

: Non. PNS : 17

PNS

: -1

2. Sejarah berdirinya MI Sabilil Islam Dagangan Madiun
Sejarah berdirinya MI sabilil islam diawali dengan madarasah
diniyah yang berdiri tahun 1969 yang bernaung di sebuah pondok masjid
Al-Jayadi dan memiliki jam belajar sore hari. Tiga tahun kemudian,
tepatnya tahun 1972, KH. Ahmad Dahlan, tokoh agama setempat,
mendirikan bangunan madrasah untuk Madrasah diniyah tersebut yang
terdapat 6 kelas di dalamnya dan setelah pembangunan selesai KH.
Ahmad Dahlan langsung memberikan informasi kepada santri bahwa jam
belajar diubah menjadi pagi hari. Pada tahun 1972, madrasah ini bernama
pesantren Sabilil Muttaqin yang berinduk dari PSM di Takeran Magetan
sampai tahun 1978. Pada tahun itu juga, madrasah ini lepas dari PSM
Takeran Magetan dan berdiri sendiri dengan nama MI Sabilil Islam.
Pertama kali berdirinya MI Sabilil Islam ini dikepalai oleh H. Habib
selaku putra dari KH. Ahmad Dahlan.
Latar belakang berdirinya MI Sabilil Islam ini karena pendidikan
agama di desa Ketandan Dagangan Madiun masih minim. Belum ada
pondok atau sekolah yang berbasis islam. Maka dari itu, KH. Ahmad
Dahlan beserta masyarakat desa Ketandan berinisiatif membangun

1

Transkip Dokumentasi tentang Madrasah Ibtidaiyah Sabilil Islam Dagangan Madiun
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madrasah guna membentuk anak didik menjadi muslim sejati, beriman
teguh, beramal sholeh, dan berakhlak mulia serta berguna bagi
masyarakat, agama, dan negara.2
3. Letak geografis MI Sabilil Islam Dagangan Madiun
MI Sabilil Islam ini terletak di pedesaan tepatnya di Dsn. Deles
Ds. Ketandan Kec. Dagangan Kab. Madiun. MI Sabilil Islam ini juga
menaungi sebuah RA/TK dan KB (Kelompok Bermain), yakni RA Sabilil
Islam dan KB Harapan Bangsa yang berada tepat di samping MI Sabilil
Islam. Karena berada di pedesaan, proses pembelajaran berlangsung
dengan tenang dan nyaman karena tidak terganggu oleh suara kendaraan
seperti di kota. Adapun batas-batas wilayah dari MI Sabilil Islam
Dagangan adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Timur berbatasan dengan sawah.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan RA Sabilil Islam dan KB Harapan
Bangsa.
d. Sebelah Utara berbatasan dengan masjid dan rumah penduduk.3
4. Visi, Misi, dan Tujuan MI Sabilil Islam Dagangan Madiun
a. Visi Madrasah Ibtidaiyah Sabilil Islam Dagangan Madiun
“Terwujudnya pembelajaran yang berkualitas, berakhlak mulia dan
terampil.”

2
3
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b. Misi Madrasah Ibtidaiyah Sabilil Islam Dagangan Madiun
1) Melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan bimbingan secara
efektif agar

dapat berkembang sesuai dengan potensi yang

dimiliki.
2) Menanamkan nilai-nilai agama, budaya, dan hukum yang
diharapkan dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
3) Menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan melibatkan
seluruh warga sekolah.
c. Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Sabilil Islam Dagangan Madiun
1) Membentuk pribadi siswa bersikap baik dan benar dalam
beribadah.
2) Membentuk pribadi siswa yang baik dan benar dalam kehidupan
sehari-hari.
3) Membentuk kepribadian siswa yang amanah, jujur, dan ikhlas
dalam bertindak atau berbuat.
4) Membentuk siswa yang berprestasi dalam pelajaran agama dan
pelajaran.
5) Membentuk

siswa

yang

terampil

dalam

mengoperasikan

teknologi.
6) Membentuk siswa yang mempunyai wawasan keagamaan yang
bercirikan ahlusunnah wal jama’ah.
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7) Menanamkan kepada siswa untuk mempunyai rasa memiliki
terhadap madrasah, warga madrasah, dan masyarakat sekitar.4
5. Struktur organisasi MI Sabilil Islam Dagangan Madiun
Komite Sekolah

: Ahmad Toyib

Kepala Sekolah

: Ahmad Farikhin, S.Sos, M.PdI

Tata Usaha

: Endang Sulasi, S.Ag

Bendahara

: Neni Febriana, S.PdI

Unit Kesehatan Sekolah

: Sayid, S.PdI

Perpustakaan

: Amiru Darul Mutho, S.Pd

Jabatan
Guru kelas I A

: Nunung Ruwiyati, S.Pd

Guru kelas I B

: Dwi Ratna astuti, S.HI

Guru kelas II A

: Yahno, S.PdI

Guru kelas II B

: Akhmad Haris, S.PdI

Guru kelas III A

: Neni Febriana, S.PdI

Guru kelas III B

: Rista Yunanti, S.PdI

Guru kelas IV A

: Amiru Darul Mutho’, S.Pd

Guru kelas IV B

: Sayid, S.PdI

Guru kelas V A

: Febriyanti Masruroh, S.PdI

Guru kelas V B

: Siti Yun Ngaisyah, S.HI

Guru kelas VI

: Uswatun Hasanah, S.PdI.5

4
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6. Sarana prasarana MI Sabilil Islam Dagangan Madiun
Sekolah memiliki lahan atas nama yayasan sendiri dan memiliki
hak status atas tanah, dengan rincian 11 ruang belajar, 1 ruang kepala
sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 1 gudang, 1 perpustakaan, 1 kantin
sehat, 1 ruang penyimpanan alat olahraga, 1 ruang UKS, 6 toilet, 1 ruang
TU, 1 dapur dan 1 ruang laboratorium komputer. Bangunan MI ini
membentuk huruf U menghadap Utara, di mana sebelah Timur terdapat
dua kelas yaitu kelas III A dan III B, di sebelah Selatan terdapat lima
ruangan yaitu 2 ruang kelas 1, 2 ruang kelas 2, dan 1 gudang, dan di
sebelah Barat terdapat empat ruang yaitu 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang
guru, 1 kantin sehat, dan 1 ruang penyimpanan alat olahraga. Adapun
toilet berada di belakang ruang kelas 1.
Selain yang disebutkan di atas, MI Sabilil Islam Dagangan juga
dilengkapi dengan tempat sampah, rak sepatu, tempat cuci tangan, dan
tanaman di setiap depan ruang kelas. Di dinding juga terdapat posterposter motivasi yang terpampang.6
7. Keadaan guru dan siswa MI Sabilil Islam Dagangan Madiun
Berdasarkan data terakhir tahun 2018/2019, jumlah tenaga
pendidik di MI Sabilil Islam sebanyak 17, dengan rincian 1 orang kepala
sekolah dan 16 orang guru, serta seorang tukang kebun. Lama mengajar
guru MI Sabilil Islam Dagangan bervariasi. Guru-guru senior telah
mengajar lebih dari sepuluh tahun, sedangkan guru-guru yunior kurang
6

Madiun
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dari 10 tahun. Rata-rata mereka ditunjang oleh latar belakang pendidikan
yang memadai yakni berasal dari sarjana pendidikan yang sesuai dengan
bidangnya.
Adapun untuk siswa MI Sabilil Islam Dagangan keseluruhan
berjumlah 242 siswa dengan perincian yaitu, kelas I berjumlah 45 siswa,
kelas II berjumlah 48 siswa, kelas III berjumlah 37 siswa, kelas IV
berjumlah 43 siswa, kelas V berjumlah 41 siswa, dan kelas 6 berjumlah 28
siswa.7
B. Deskripsi Data
1. Deskripsi Data tentang Model Pembelajaran Kooperatif dengan
menggunakan strategi Group Investigation Kelas IV MI Sabilil
Islam Ketandan Dagangan Madiun
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran data tentang pembelajaran Group Investigation kelas IV MI
Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun. Data ini diperoleh dari angket
yang disebarkan kepada siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan
Dagangan Madiun yang berjumlah 20 siswa.
Skor angket model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan
strategi Group Investigation dapat dilihat pada lampiran 6. Adapun
rekapitulasi skor angket pembelajaran Group Investigation dapat dilihat
dalam tabel 4.1.

7
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Tabel 4.1
Skor Jawaban Angket Model Pembelajaran Kooperatif dengan mwnggunakan
strategi Group Investigation
Kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun

Skor Angket Model Pembelajaran Kooperatif
No

dengan mwnggunakan strategi Group

Frekuensi

Investigation
1

13

1

2

19

2

3

20

1

4

22

3

5

23

4

6

24

2

7

25

2

8

26

1

9

29

1

10

30

1

11

33

1

12

35

1

Jumlah

20
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2. Deskripsi Data tentang Model Pembelajaran Konvensional Kelas
IV MI sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran data tentang pembelajaran konvensional kelas IV MI Sabilil
Islam Ketandan Dagangan Madiun. Data ini diperoleh dari angket yang
disebarkan kepada siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan
Madiun yang berjumlah 20 siswa.
Skor angket model pembelajaran konvensional dapat dilihat pada
lampiran 7. Adapun rekapitulasi skor angket pembelajaran konvensional
dapat dilihat dalam tabel 4.2
Tabel 4.2
Skor Jawaban Angket Model Pembelajaran Konvensional Kelas IV MI Sabilil
Islam Ketandan Dagangan Madiun

Skor Angket Model Pembelajaran
No

Frekuensi

Konvensional
1

21

1

2

25

2

3

26

1

4

27

3

5

28

4

6

29

2

7

30

3

8

31

2

9

34

2
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Jumlah

20

3. Deskripsi Data tentang Keterampilan Interpersonal Siswa Kelas
IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran data tentang Keterampilan Interpersonal Siswa kelas IV MI
Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun. Data ini diperoleh dari angket
yang disebarkan kepada siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan
Dagangan Madiun yang berjumlah 20 siswa.
Skor angket keterampilan interpersonal dapat dilihat pada
lampiran 8. Adapun rekapitulasi skor angket penggunaan media
pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 4.3.
Tabel 4.3

Skor Jawaban Keterampilan Interpersonal
Kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun
No

Skor Angket Keterampilan Interpersonal

Frekuensi

1

17

2

2

19

1

3

22

1

4

23

2

5

24

2

6

25

1
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7

26

1

8

27

1

9

28

2

10

29

2

11

30

2

12

31

1

13

32

1

14

36

1

JUMLAH

20

C. Analisi Data (Pengujian Hipotesis)

1. Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data dari variabel
yang diteliti normal atau tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang
kenormalan data. Uji normalitas ini dilakukan menggunakan rumus
Kolmogorov Smimov dengan bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.4
Uji Normalitas Pembelajaran Group Investigation
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pembelajaran
GI
N

20
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Normal Parametersa,,b

Most Extreme
Differences

Mean

15.65

Std. Deviation

4.793

Absolute

.189

Positive

.189

Negative

-.140

Kolmogorov-Smirnov Z

.846

Asymp. Sig. (2-tailed)

.472

a. Test distribution is Normal.

Perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z
diperoleh jumlah 0,846 dengan Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah
0,472. Apabila nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan berdistribusi
normal, sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05, maka dikatakan
berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
variabel pembelajaran Group Investigation (X1) berdistribusi normal.
Tabel 4.5
Uji Normalitas Model Pembelajaran Konvensional
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Model
Pembelajaran
Konvensional
N
Normal Parametersa,,b

Most Extreme Differences

20
Mean

21.05

Std. Deviation

2.929

Absolute

.227
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Positive

.173

Negative

-.227

Kolmogorov-Smirnov Z

1.016

Asymp. Sig. (2-tailed)

.253

a. Test distribution is Normal.

Perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z
diperoleh jumlah 1,016 dengan Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah
0,253. Apabila nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan berdistribusi
normal, sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05, maka dikatakan
berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
variabel pembelajaran konvensional (X2) berdistribusi normal.
Tabel 4.6
Uji Normalitas Keterampilan Interpersonal
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
KI
N
Normal Parametersa,,b

Most Extreme Differences

20
Mean

29.90

Std. Deviation

3.640

Absolute

.161

Positive

.097

Negative

-.161

Kolmogorov-Smirnov Z

.720

Asymp. Sig. (2-tailed)

.678

a. Test distribution is Normal.

58

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
KI
N

20

Normal Parametersa,,b

Most Extreme Differences

Mean

29.90

Std. Deviation

3.640

Absolute

.161

Positive

.097

Negative

-.161

Kolmogorov-Smirnov Z

.720

Asymp. Sig. (2-tailed)

.678

a. Test distribution is Normal.

Perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z
diperoleh jumlah 0,720 dengan Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah
0,678. Apabila nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan berdistribusi
normal, sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05, maka dikatakan
berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
variabel keterampilan interpersonal (Y) berdistribusi normal.
2. Analisis Data Tentang Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif
dengan Menggunakan Starategi Group Investigation dan Model
Pembelajaran Konvesional terhadap Keterampilan Interpersonal
Siswa Kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun.
Setelah peneliti melakukan perhitungan dan data yang diperoleh
sudah normal, baik itu data pembelajaran Group Investigation,
pembelajaran konvesional maupun keterampilan interpersonal siswa,
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data tersebut belum dapat di mengerti sebelum diadakan analisis data.
Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan SPSS 17.0. Hasil
analisis data dapat dilihat pada tabel berikut.
a. Analisis data tentang model pembelajaraan kooperatif denngan
menggunakan strategi Group Investigation terhadap keterampilan
interpersonal siswa.
Setelah data terkumpul dan data sudah normal, kemudian
ditabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
antara

pembelajaran

Group

Investigation

dan

keterampilan

interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan
Madiun, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.7
Tabel Anova Pembelajaran Group Investigation dan Keterampilan Interpersonal
Siswa
ANOVAb
Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

1 Regression

98.106

1

98.106

Residual

344.444

18

19.136

Total

442.550

19

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran GI
b. Dependent Variable: Ketermpilan Interpersonal

F
5.127

Sig.
.036a
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Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh F hitung 5,127 >
F tabel 3,59, sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,03 < 0,05.
Dengan demikian disimpulkan ada pengaruh yang signifikan sehingga
model regresi dapat untuk memprediksi keterampilan interpersonal
siswa.
Tabel 4.8
Tabel Coefficientes Pembelajaran Group Investigation dan Keterampilan
Interpersonal Siswa Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model

B

1(Constant)

Std. Error

17.431

3.419

.474

.209

Pembelajaran

Coefficients
Beta

T

.471

Sig.

5.098

.000

2.264

.036

GI
a. Dependent Variable: Keterampilan Interpersonal

Berdasarkan nilai t dari tabel diatas diperoleh t hitung 2,264 > t
tabel 1,739, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang artinya
terima Ha1 yaitu ada pengaruh pembelajaran Group Investigation terhadap
keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan
Dagangan Madiun.
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Tabel 4.9
Tabel Model Summary
Model Summary

Model

R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.438a

1

Adjusted R

.192

.147

4.735

a. Predictors: (Constant)Pembelajaran GI

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R)
yaitu sebesar 0,438 dan dijelaskan besar presentase pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang
merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh
koefisien R2 sebesar 0,192 yang mengandung pengertian bahwa
pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi
Group Investigation terhadap keterampilan interpersonal siswa kelas IV
MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun 19,2%, sedangkan
sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Untuk mengetahui hasil
perhitungan terperinci dapat dilihat di lampiran 15.
b. Analisis data tentang pengaruh model pembelajaran konvensional
terhadap keterampilan interpersonal siswa.
Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara model
pembelajaran konvensional dan keterampilan interpersonal siswa kelas
IV

MI

Sabilil

Islam

Ketandan

Dagangan

Madiun,

peneliti
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menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.10
Tabel Anova Model Pembelajaran Konvensional dan Keterampilan
Interpersonal siswa
ANOVAb
Model
1Regressio

Sum of Squares

df

Mean Square

263.120

1

263.120

Residual

179.430

18

9.968

Total

442.550

19

F

Sig.

26.396

.000a

n

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Konvensional
b. Dependent Variable: KI

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh F hitung 26,396>
F tabel 3,59, sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05.
Dengan demikian disimpulkan ada pengaruh yang signifikan sehingga
model regresi dapat untuk memprediksi variabel keterampilan
interpersonal siswa.
Tabel 4.11
Tabel Coefficientes Model Pembelajaran Konvensional dan Keterampilan
Interpersonal Siswa
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model

B

Std. Error

Coefficients
Beta

T

Sig.
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(Constant)
1

7.360

3.477

.966

.188

Pembelajaran

.771

2.117

.048

5.138

.000

Konvensional
a. Dependent Variable: KI

Berdasarkan nilai t dari tabel diatas diperoleh t hitung 5,138 > t
tabel 1,739, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang artinya
terima Ha2 yaitu ada pengaruh pembelejaran konvensional terhadap
keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan
Dagangan Madiun.
Tabel 4.12
Tabel Model Summary
Model Summary

Model

R

1

.771a

R Square
.595

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.572

3.157

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Konvensional

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R)
yaitu sebesar 0,771 dan dijelaskan besar presentase pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang
merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh
koefisien R2 sebesar 0,595 yang mengandung pengertian bahwa
pengaruh model pembelajaran konvensional terhadap keterampilan
interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan
Madiun sebesar 59,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel
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lainnya. Untuk mengetahui hasil perhitungan terperinci dapat dilihat di
lampiran 16.
c. Analisis data tentang model pembelajaraan kooperatif dengan strategi
Group Investigation dan model pembelajaran konvensional terhadap
keterampilam interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan
Dagangan Madiun.
Tabel 4.13
Tabel Anova Pengaruh Pembelajaran Group Invstigation dan Pembelajaran
Konvensional Terhadap Keterampilan Interpersonal siswa
ANOVAb
Model

Sum of Squares

df

Mean Square

1Regression

267.427

2

133.713

Residual

175.123

17

10.301

Total

442.550

19

F
12.980

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Konvensional, Pembelajaran GI
b. Dependent Variable: KI

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh F hitung 12,980> F
tabel 3,59, sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05.
Dengan demikian disimpulkan h0 ditolak yang berarti terima ha3 yaitu ada
pengaruh secara bersama-sama pembelajaran Group Investigation dan
pembelajaran konvensioanal terhadap keterampilan interpersonal siswa
kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun.
Tabel 4.14
Tabel Model Summary
Model Summary
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Adjusted R
Model
1

R
.777a

R Square
.604

Std. Error of the

Square

Estimate
.558

3.210

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Konvensional, Pembelajaran GI

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R)
yaitu sebesar 0,777 dan dijelaskan besar presentase pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi
yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari output tersebut
diperoleh koefisien R2 sebesar 0,604 yang mengandung pengertian
bahwa pengaruh pembelajaran Group Investigation dan pembelajaran
konvensional terhadap keterampilan interpersonal siswa kelas IV MI
Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun adalah sebesar 60,4%,
sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Untuk mengetahui
hasil perhitungan terperinci dapat dilihat di lampiran 17.
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3. Pembahasan dan Interpretasi
a) Pengaruh

model

menggunakan

pembelajaran

strategi

Group

kooperatif
Investigation

dengan
terhadap

keterampilan interpersonal siswa.
Model Pembelajaran Kooperatif dengan Menggunakan
strategi Group Investigation mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap keterampilan interpersonal siswa dengan hasil F hitung
pada tabel anova sebesar 5.127 dengan perolehan taraf signifikansi
0,036. Karena taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05
sehingga Ha diterima. Adapun hasil dari perhitungan SPSS 17.0
model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi
Group Investigation mempunyai pengaruh terhadap keterampilan
interpersonal siswa sebesar 19,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi
variabel yang lain.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan model
pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi Group
Investigation

terhadap

keterampilan

interpersonal

siswa.

Berhubungan dengan itu karakteristik model pembelajaran
kooperatif dengan menggunakan strategi Group Investigation
memiliki karakteristik yaitu pembelajaran secara tim, kemauan
bekerja sama dan keterampilan bekerja sama. Dari karakteristik
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tersebut memunculkan sikap saling menghargai, saling bertukar
pendapat dan berani mengemukakan pendapat dalam pembelajaran.
Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian skripsi
pemilik Safrida, tahun 2016, dengan judul “Penerapan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe GI (Group Investigation) Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Matematika
di Kelas V MIN Rukoh Banda Aceh”. Adapun hasil penelitiannya:
Hasil

penelitian

yang

diperoleh

adalah

akemampuanguru

meningkat dari 79,16% pada siklus I, meningkat menjadi 97,22%
pada siklus II, dan kemampuan siswa meningkat dari 79,68% pada
siklus I, meningkat menjadi 93,75% pada siklus II. Hasil belajar
siswa sebesar 44,73% pada siklus I, dan meningka tmenjadi
89,47% pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe GI (Group Investigation) lebih aktif dan kreatif
dalam memahami materi menghitung luas trapesium dan layanglayang sehingga hasil belajar mereka meningkat.
b) Pengaruh

Model

Pembelajaran

Konvensional

Terhadap

Keterampilan Interpersonal
Model Pembelajaran Konvensional mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap keterampilan interpersonal siswa dengan
F hitung pada tabel anova sebesar 26.396. Dengan taraf
signifikansi 0,000. Adapun Model pembelajaran konvensional
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terhadap keterampilan interpersonal siswa MI Sabilil Islam
Ketandan Dagangan Madiuun sebesar 59,5%, sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lainnya.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara model
pembelajaran konvensional terhadap keterampilan interpersonal
siswa. Model pembelajaran konvensional menyandarkan pada
hafalan belaka, penyampaian informasi lebih banyak dilakukan
oleh guru, siswa secara pasif menerima informasi, pembelajaran
sangat abstrak dan teoretis serta tidak bersandar pada realitas
kehidupan, memberikan hanya tumpukan beragam informasi
kepada siswa, cenderung fokus pada bidang tertentu, waktu belajar
siswa sebagaian besar digunakan untuk mengerjakan buku tugas,
mendengar ceramah guru, dan mengisi latihan (kerja individual).
Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Evi
Mivtahul Khoirullah dengan judul Perbedaan Hasil Belajar Siswa
Antara Penggunaan Pembelajaran Concept Sentence Dengan
Pembelajaran Konvensional pada Mata Pelajaran Geografi Kelas
X Sma Al-Huda Jati Agung Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan hasil belajar siswa kelas
X pada mata pelajaran Geografi di SMA Al-Huda Jati Agung yang
menggunakan model pembelajaran concept sentence dengan hasil
belajar

siswa

yang

menggunakan

model

pembelajaran
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konvensional.

Penelitian

ini

menggunakan

metode

quasi

eksperimen design dengan subjek penelitian kelas X3 sebagai kelas
eksperimen diberi perlakuan model pembelajaran concept sentence
dan kelas X2 sebagai kelas kontrol menggunakan model
pembelajaran konvensional. Data hasil belajar siswa dikumpulkan
dengan menggunakan instrumen tes berupa pre-test dan post-test.
Teknik analisa data yang digunakan adalah uji t. Analisa data hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar
siswa dimana siswa yang diberi perlakuan menggunakan model
pembelajaran concept sentence mendapat nilai yang lebih tinggi
dibanding

dengan

nilai

siswa

yang

menggunakan

model

pembelajaran konvensional.
c) Pengaruh

Model

Menggunakan
Pembelajaran

Pembelajaraan

strategi

Group

Konvensioanl

Kooperatif

Investigation
terhadap

dan

dengan
Model

Keterampilan

Interpersonal Siswa Kelas Kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan
Dagangan Madiun
Model Pembelajaraan kooperatif dengan menggunakan
strategi Group Investigation dan model pembelajaran konvensional
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan siswa
dengan hasil F hitung pada tabel anova sebesar 12.980 dengan
perolehan taraf signifikansi 0,000. Karena taraf signifikansi
tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha diterima. Adapun hasil
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dari perhitungan SPSS 17.0, model pembelajaran kooperatif
dengan strategi Group Investigation dan model pembelajaran
konvensional

mempunyai

pengaruh

terhadap

keterampilan

interpersonal siswa sebesar 60,4%, sedangkan sisanya di pengaruhi
variabel yang lain.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan model
pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi Group
Investigation dan model pembelajaran konvensional terhadap
keterampilan interpersonal siswa. Sependapat dengan yang
diungkapkan

oleh

Deni

Dermawan,

bahwa

Keterampilan

Interpersonal adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau
kemahiran seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Keterampilan
Interpersonal

yang baik dapat dibangun dari kemampuan

mengembangkan perilaku dan komunikasi yang asertif dan efektif.
Memiliki konsep diri dan berkepribadian yang kuat, meningkatkan
human relations dalam kehidupan bermasyarakat dan organisasi
serta meningkatkan kemampuan menjadi pemimpin dan dapat
bekerjasama dalam tim serta percaya diri dan mengasah
kemampuan berkomunikasi. Sehingga teori tersebut relevan dengan
hasil penelitian ini yang juga membuktikan bahwa pembelajaran
kooperatif dengan menggunakan strategi Group Investigation dan
pembelajaran kovensional berpengaruh terhadap keterampilan
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interpersonal siswa kelas IV MI Sabilil Islam Ketandan Dagangan
Madiun. Hasil dalam penelitian ini dapat membuktikan teori jika
model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi
Group

Investigation

dan

model

pembelajaran

kovensional

berpengaruh terhadap keterampilan interpersonal siswa.
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