
 

 

 

PENERAPAN STRATEGI GROUP INVESTIGATION  UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPA POKOK BAHASAN 

GAYA SISWA KELAS IV SDN SARANGAN 3 PLAOSAN MAGETAN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

SKRIPSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH : 

PUPUT ARFIANI NURDIATI 

NIM. 210614116 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

 MEI 2018 

 

 



 

 

ii 

 

ABSTRAK 

 

Nurdiati, Puput Arfiani 2018. Penerapan Strategi Group Investigation  untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA Pokok Bahasan Gaya 

Pada Siswa Kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan Tahun Pelajaran 

2017/2018. Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kegururuan Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Izza Aliyatul Muna, M.Sc. 

Kata Kunci: group investigation, motivasi, hasil belajar, IPA 

 

Rendahnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

kelas IV di SDN Sarangan 3 dikarenakan adanya beberapa faktor. Salah satu faktor 

tersebut yaitu guru masih menggunakan model konvensional dalam pembelajaran dan 

juga guru malas menggunakan media yang ada untuk menunjang pembelajaran. Hal 

tersebut membuat siswa menjadi sulit memahai materi yang diajarkan sehingga hasil 

belajar siswa masih banyak yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang ditentukan yaitu 75. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat 

diupayakan dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat. Berdasarkan asumsi 

diatas maka penulis melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan model 

pembelajaran Group Investigation. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peningkatan motivasi belajar 

IPA menggunakan strategi pembelajaran Group Investigation pada siswa kelas IV 

SDN Sarangan 3 Tahun Pelajaran 2017/1018. (2) mengetahui peningkatan hasil 

belajar menggunakan strategi pembelajaran Group Investigation pada siswa kelas IV 

di SDN Sarangan 3 Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

dengan dua siklus, setiap siklusnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Data diperoleh dari subyek penelitian yaitu semua siswa kelas 

IV yang berjumlah 15 siswa.  

Hasil dari penelitian pada pembelajaran IPA materi gaya menunjukkan adanya 

peningkatan motivasi dan hasil belajar pada siswa. Terlihat pada motivasi belajar 

siklus I yang semula tidak ada yang berada pada kategori “sangat tinggi”, namun 

pada siklus II ini mulai ada siswa yang menunjukkan motivasinya yaitu sebesar 20%, 

sedangkan pada kategori “tinggi” yang semula hanya 27% pada siklus II meningkat 

menjadi 60%, dan pada kategori “sedang” yang semula pada siklus I sebanyak  53% 

menurun menjadi 20%, itu menunjukkan bahwa motivasi siswa mulai berkembang 

dan terbentuk kembali. Begitu juga dengan hasil belajar siswa yang semula yang 

tuntsas hanya 33% meningkat menjadi 73% pada siklus II. 

Berdasarkan analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa kelas IV di SDN Sarangan 3 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta beradapan bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Undang-undang tersebut sebagai acuan bagi pendidik di Indonesia. 

Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam 

situasi yang bertujuan memberdayakan. Jadi, banyak hal yang dibicarakan. 

Aspek-aspek yang biasanya paling dipertimbangkan antara lain: penyandraan, 

                                                 
1
 Hanafiah & Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: Refika Aditama, 

2009), 20. 
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pencerahan, pemberdayaan dan perubahan perilaku. Berbagai teori konsep 

pendidikan memberikan arti yang berbeda tentang konsep tersebut.2 

IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan 

cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan demikian 

seterusnya kait mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain.
 3

 Oleh 

karena itu, IPA mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan 

manusia. 

Pendidikan IPA telah berkembang di negara-negara maju dan telah 

terbukti dengan adanya penemuan-penemuan baru yang terkait dengan teknologi. 

Kenyataan yang terjadi di Indonesia, mata pelajaran IPA tidak begitu diminati 

dan kurang diperhatikan. Apalagi melihat kurangnya pendidik yang menerapkan 

konsep IPA. . Trianto menyatakan bahwa IPA menekankan pada pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu memahami alam 

sekitar melalui proses “mencari tahu” dan “berbuat”, hal ini akan membantu 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.4 

Dalam proses belajar mengajar tentunya juga diperlukan keterampilan 

guru untuk menjadikan metode dalam mengajar menjadi kreatif. Jika guru tidak 

dapat mengolah metode menjadi kreatif maka siswa akan merasa jenuh karena 

guru hanya terpaku pada metode ceramah dan mencatat dipapan tulis saja. 

                                                 
2
 Nurani Soyomukti, Teori-Teori Pendidikan  (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2010), 27. 

3
 Abdullah, Pembelajaran IPA di SD (Jakarta: Universitas Terbuka, 1998), 18. 

4
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 152. 
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Munandar meyakini bahwa kreativitas bukan sebagai kemampuan untuk 

menciptakan hal-hal baru, tetapi merupakan gabungan (kombinasi) dari hal-hal 

yang sudah ada sebelumnya, termasuk pengalaman dan pengetahuan yang 

diperoleh seseorang selama hidupnya.5 Karena dengan berpikir kreatif dapat 

membuka sudut pandang yang menakjubkan serta dapat membangkitkan ide-ide 

baru. 

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditegaskan bahwa prinsip belajar 

mengajar adalah mempermudah dan memberikan motivasi kegiatan belajar, 

sehingga guru sebagai pengajar memiliki tugas memberikan fasilitas atau 

kemudahan bagi suatu kegiatan belajar subjek belajar/siswa.6 Memberikan 

motivasi kearah yang dicita-citakan, hubungan guru dan siswa harus bersifat 

edukatif. Interaksi edukatif ini adalah sebagai suatu proses hubungan timbal-

balik yang memiliki tujuan tertentu, yakni untuk mendewasakan anak didik agar 

nantinya dapat berdiri sendiri, dapat menentukan jati dirinya secara utuh.7 

Berdasarkan observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Ibu Nanik Widyastuti, S.Pd.SD di  SDN Sarangan 3 Kecamatan Plaosan, 

Kabupaten Magetan, diketahui bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi 

oleh guru maupun siswa pada pembelajaran IPA. Permasalahan tersebut 

diantaranya pada saat pembelajaran guru hanya menggunakan buku paket dan 

                                                 
5
 Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah: Penuntun bagi Guru dan 

Orang Tua (Jakarta: Gramedia, 1999), 47. 
6
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 

2. 
7
 Ibid., 4 
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LKS saja sebagai sumber belajar. Penerapan model dan metode pembelajaran 

belum bervariasi, guru menggunakan metode konvensional. Demikian juga 

dalam hal bertanya, hanya sebagian kecil siswa yang menunjukkan keaktifan, 

sebagian besar siswa yang lainnya masih malu, takut atau ragu untuk 

mengajukan pertanyaan atau pendapatnya. Siswa kurang terlatih menumbuhkan 

kemampuan berpikir secara kreatif, bekerja, dan bersikap ilmiah, siswa terlihat 

pasif dan pembelajaran menjadi terpusat pada guru sehingga kurang 

menampakkan adanya proses konstruktivis yang optimal dan bermakna bagi 

siswa.8 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran maka peneliti menganggap fenomena itu layak untuk diteliti 

dengan mengangkat judul: PENERAPAN STRATEGI GROUP 

INVESTIGATION  UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL 

BELAJAR IPA POKOK BAHASAN GAYA SISWA KELAS IV SDN 

SARANGAN 3 PLAOSAN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Dari Observasi dan Wawancara dengan Ibu Nanik di SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan 

pada Tanggal 11 Desember 2017, Pukul 9:30 WIB 
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B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya partisipasi siswa pada pembelajaran IPA 

2. Proses pembelajaran dirasakan membosankan oleh siswa karena metode 

pembelajaran yang digunakan menuntut siswa banyak mencatat materi 

yang ditulis guru di papan tulis. 

3. Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran IPA 

4. Penelitian dihentikan apabila prosentase motivasi belajar kategori aktif 

mencapai kurang lebih 60%, dan prosentase hasil belajar dinilai dari 

aspek kognitif mencapai  70%. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Adakah peningkatan motivasi dengan menggunakan strategi Group 

Investigation bagi siswa kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan ? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar menggunakan strategi Group 

Investigation bagi siswa kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pemebelajaran dengan strategi 

group investigation  pada siswa kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan 

Magetan tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA dengan strategi group 

investigation  pada siswa kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan 

tahun pelajaran 2017/2018. 

 

E. KONTRIBUSI HASIL PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis  

Hasil temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

kontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya pada jenjang 

pendidikan sekolah dasar dan gambaran mengenai teori yang menyatakan 

bahwa peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode Group Investigation. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa SDN Sarangan 3 

Siswa memperoleh pengetahuan dari pengalaman belajar dan 

berpartisipasi aktif saat proses kegiatan pembelajaran. 
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b. Bagi guru SDN Sarangan 3  

Hasil penelitiian ini dapat digunakan sebagai acuan guru dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar disertai dengan menggunakan 

model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik dan sesuai 

dengan materi pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Khususnya dengan menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation. 

c. Bagi Sekolah 

1) Dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan 

sebagai masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan tercapainya 

tujuan pendidikan di sekolah. 

2) Dapat meningkatkan prestasi sekolah terutama pada mata 

pelajaran IPA. 

3) Sebagai acuan untuk melakukan kegiatan yang sejenis. 

d. Bagi Peneliti 

1) Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini peneliti memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman tentang penelitian 

tindakan kelas. 

2) Peneliti mampu mendeteksi permasalahan yang ada di dalam 

proses pembelajaran, mencari alternatif pemecahan masalah, dan 

mampu memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas dalam 
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rangka meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal IPA. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari lima bab 

yang berisi: 

BAB I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksud 

untuk memudahkan dalam memaparkan data. 

BAB II, adalah kajian pustaka yang berisi tentang telaah penelitian 

terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. 

Bab ini dimaksud untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

BAB III, adalah metode penelitian yang meliputi objek penelitian 

tindakan kelas, setting subjek penelitian, variabel yang diamati, prosedur PTK 

(perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi), dan jadwal pelaksaan 

penelitian. 

BAB IV, adalah hasil penelitian tindakan kelas yang meliputi: gambaran 

singkat setting lokasi penelitian, penjelasan data persiklus, proses analisis data 

persiklus, dan pembahasan. 
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BAB V, merupakan bab terakhir dalam laporan ini, berisi penutup yang 

meliputi: simpulan dan saran. Bab ini dimaksud agar pembaca dan penulis 

mudah dalam melihat inti hasil penelitian 

 

 



 

 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari saudari Astri Eka 

Salindri yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Ips Pokok Bahasan Pergerakan Nasional (PTK 

pada kelas V di SDN 2 Gandu Kepuh Sukoharjo Ponorogo tahun pelajaran 

2009/2010)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

Kooperatif dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar IPS kelas V di 

SDN 2 Gandu Kepuh Sukoharjo tahun pelajaran 2009/2010. Hal ini dapat 

ditunjukkan pada siklus I dan siklus II diperoleh nilai rata-rata belajar siswa 

mengalami peningkatan dari nilai rata-rata pre-tes yakni 59,52% ke post-test I 

nilai rata-rata 65,57%, sedangkan pada pastes II nilai rata-rata meningkat 

menjadi 66,67%.9 

2. Penelitian lain juga dilakukan oleh saudari Siti Widia Fungkisari yang 

berjudul “Peningkatan Kreativitas Dan Motivasi Belajar Pembelajaran Ipa 

Melalui Strategi Group Investigation Pada Siswa Kelas Iv Sdn 1 Kemloko 

Godong Grobogan Tahun Ajaran 2015/2016”. Hasil penelitian ini 

                                                 
9
 Astri Eka Salindri, “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Jigsaw untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar IPS Pokok Bahasan Pergerakan Nasional (PTK pada kelas V di SDN 2 Gandu Kepuh 

Sukoharjo Ponorogo Tahun Pelajaran 2009/2010)”, (SKRIPSI, STAIN Ponorogo, 2010), i. 

10 
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menunjukkan bahwa adanya peningkatan kreativitas dan motivasi belajar 

siswa. Pada prasiklus tingkat kreativitas sebesar 69,41% dan untuk tingkat 

motivasi belajar siswa sebesar 70,74%.Pada siklus I pertemuan pertama 

mengalami peningkatan, prosentase tingkat kreativitas sebesar 72,84% dan 

untuk tingkat motivasi prosentase sebesar 74,38%. Pada siklus I pertemuan 

kedua tingkat kreativitas prosentase sebesar 77,16% dan untuk tingkat 

motivasi prosentase sebesar 76,85% , dari prosentase tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dari kreativitas dan motivasi belajar mengalami 

peningkatan. Hasil kedua pertemuan tersebut masih belum memuaskan dan 

belum mencapai target indikator  yang ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti 

merencanakan pelaksanaan siklus II dengan dua kali pertemuan. Adapun 

peningkatan prosentase tingkat kreativitas sebesar 78,40% dan untuk tingkat 

motivasi belajar sebesar 78,70%.10 

Perbedaan antara penelitian dari Astri Eka Salindri dengan penelitian 

sekarang adalah pada penelitian pertama menggunakan metode kooperatif 

jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar IPS pokok bahasan Pergerakan 

Nasional pada siswa kelas V di SDN 2 Gandu Kepuh Sukoharjo Ponorogo 

tahun pelajaran 2009/2010), sedangkan penelitian sekarang kooperatif Group 

Investigation pada mata pelajaran IPA. Sedangkan perbedaan dengan 

penelitian dari Siti Widia Fungkisari adalah pada penelitian ini meneliti 

                                                 
10

 Siti Widia Fungkisari, “Peningkatan Kreativitas dan Motivasi Belajar Pembelajaran IPA 

Melalui Strategi Group Investigation pada Siswa Kelas IV SDN 1 Kemloko Godong Grobogan Tahun 

Pelajaran 2015/2016”, (SKRIPSI, UMS Surakarta, 2015), i. 
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peningkatan kreativitas dan motivasi belajar siswa kelas IV SDN Kemloko 

Godong Grobogan Tahun Ajaran 2015/2016 menggunakan metode Group 

Investigation. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang peningkatan 

motivasi siswa dan peningkatan hasil belajar IPA dengan menerapkan metode 

Group Investigation  di SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan. 

 

B. Landasan Teori 

PTK merupakan suatu proses dimana guru/dosen dan siswa/mahasiswa 

menginginkan terjadinya perbaikan, peningkatan, dan perubahan pembelajaran 

yang lebih baik agar tujuan pembelajaran di kelas dapat tercapai secara optimal.11 

Menurut Kemmis, penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian 

reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk 

meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Adapun menurut Hasley, seperti 

yang dikutip Cohen penelitian tindakan kelas adalah intervensi dalam dunia nyata 

serta pemeriksaan terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh intervensi tersebut. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Burns, yang menyatakan bahwa penelitian 

tindakan adalah penerapan berbagai fakta yang ditemukan untuk memecahkan 

masalah dalam situasi sosial untuk meningkatkan kualitas tindakan yang 

dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dan kerja sama para peneliti dan praktisi. 

Menurut Elliot, penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan 

maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan melalui prises diagnosis, 

                                                 
11

 Djunaidy Ghony, Penelitian Tindakan Kelas (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 8. 
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perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan mempelajari pengaruh yang 

ditimbulkan.12 Tujuan utama PTK adalah perbaikan dan peningkatan pelayanan 

professional guru dalam menangani proses pembelajaran dapat dicapai dengan 

melakukan refleksi untuk mendiagnosis keadaan. Dengan begitu, manfaat yang 

diperoleh guru yaitu guru-dosen semmakin diberdayakan mengambil prakarsa 

professional yang semakin mandiri, percaya diri dan semakin berani mengambil 

resiko dalam melakukan hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran.13 

Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan, PTK dapat diartikan 

sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi 

diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan 

berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap 

pengaruh dari perlakuan tersebut dan dengan tujuan peningkatan professional 

guru dalam menangani proses pembelajaran. 

1. Metode Group Investigation 

a. Pengertian Group Investigation 

 Group Investigation (GI) merupakan bagian dari model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada upaya peserta didik dalam kelompok 

untuk merencanakan kegiatan belajar sendiri untuk memecahkan masalah 

yang dikaji sesuai  dengan subtopik yang dipilih/didapat. Menurut Slavin, 

strategi kooperatif GI sebenarnya dilandasi oleh filosofi John Dewey. 

                                                 
12

 Ibid., 24-25. 
13

 Ibid., 28-29. 
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Teknik kooperatif ini telah secara meluas digunakan dalam penelitian dan 

memperlihatkan kesuksesannya terutama untuk program-program 

pembelajaran tugas-tugas spesifik.14 Model Group Investigation dapat 

melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. 

Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama 

sampai tahap akhir pembelajaran. 

 Menurut Slavin, lihat juga Jacobsen, Engen dan Kauchak dalam Group 

Investigation terdapat enam langkah yang harus dilakukan, yakni:15 

1) Mengidentifikasi topik. Peserta didik bergabung dengan kelompoknya 

untuk mempelajari topik yang telah mereka pilih atau telah berikan 

oleh guru. Komposisi kelompok bersifat heterogen. 

2) Merencanakan tugas yang akan dipelajari. Peserta didik 

merencanakan bersama mengenai apa yang dipelajari/kerjakan? 

bagaimana cara mengerjakan? siapa yang melakukan? prinsipnya 

dalam hal ini terjadi pembagian tugas dalam kelompok. 

3) Melaksanakan investigasi. Peserta didik mengumpulkan informasi, 

menganalisis data dan membuat kesimpulan. Tiap anggota kelompok 

berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya. Para 

peserta didik saling berdiskusi, dan mengklarifikasi serta mensintesis 

semua gagasan. 

                                                 
14

 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 220. 
15

 Nunuk Suryani & Leo Agung, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Ombak, 2012 ), 86-

87. 
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4) Menyiapkan laporan. Anggota kelompok menyiapkan apa yang harus 

mereka laporkan, dan bagaimana mereka akan membuat presentasi 

mereka. Ada pembagian tugas kelompok mereka. 

5) Mempresentasikan laporan. Presentasi yang dibuat untuk seluruh 

kelas dalam berbagai macam bentuk. Para peserta mengevaluasi 

dengan memberikan tanggapan, pertanyaan atau sanggahan. 

6) Evaluasi. Guru melakukan evaluasi peserta didik baik secara individu 

maupun kelompok. 

b. Kelebihan strategi Group Investigation 

 Setiawan mendiskripsikan beberapa kelebihan dari pembelajaran 

Group Investigation, sebagai berikut:16 

1) Secara pribadi 

a) Dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas 

b) Memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif 

c) Rasa percaya diri dapat lebih meningkat 

d) Dapat belajar untuk memecahkan, menangani suatu masalah 

2) Secara sosial/kelompok 

a) Meningkatkan belajar bekerja sama 

b) Belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru 

c) Belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis  

                                                 
16

 Setiawan, Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan    Investigasi (Yogyakarta: 

Depdinas PPPG Matematika, 2006), 9. 
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d) Belajar menghargai pendapat orang lain 

e) Meningkatkan partisipasi dalam membuat keputusan 

c. Kekurangan strategi Group Investigation 

1) Sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan 

2) Sulitnya memberikan penilaian secara personal 

3) Tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran GI, model 

pembelajaran GI cocok untuk diterapkan pada suatu topik yang 

menuntut siswa untuk memahami bahasan dari pengalaman yang 

dialami sendiri. 

4) Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif 

 Berdasarkan pemaparan mengenai model pembelajaran GI tersebut, 

jelas bahwa model pembelajaran GI mendorong siswa untuk belajar lebih 

aktif dan lebih bermakna. Artinya siswa dituntut selalu berfikir tentang suatu 

persoalan dan mereka mencari sendiri cara penyelesaiannya. dengan demikian 

mereka akan lebih terlatih untuk selalu menggunakan keterampilan 

pengetahuannya, sehingga pengetahuan dan pengalaman belajar mereka akan 

tertanam untuk jangka waktu yang cukup lama.
17

 

2. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan 

                                                 
17

 Ibid., 10. 
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sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Berawal dari kata 

“motif” itu, motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah 

menjadi aktif. Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.18 

 Motivasi belajar merupakan kekuatan (power motivation), daya 

pendorong (driving force), atau alat pembangun kesediaan dan keinginan 

yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, 

efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku 

baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.19 

 Jadi penulis menyimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang 

timbul dalam diri seseorang untuk melakukan berbagai usaha dan aktivias 

dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan. Motivasi 

dapat dirangsang oleh factor dari luar tetapi motivasi itu tumbuh di dalam 

diri seseorang. 

b. Fungsi Motivasi 

 Pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi 

dalam belajar. Oleh sebab itu, menumbuhkan motivasi belajar siswa 

merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab guru. Guru yang baik 

                                                 
18

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2009), 73. 
19

 Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran  (Bandung: Refika Aditama, 2014), 24. 
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dalam mengajar selamanya akan berusaha mendorong siswa untuk 

beraktivitas mencapai tujuan pembelajaran. Adapun fungsi motivasi 

adalah sebagai berikut:20 1) motivasi merupakan alat pendorong terjadinya 

perilaku belajar peserta didik, 2) motivasi merupakan alat untuk 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, 3) motivasi merupakan alat 

untuk memeberikan direksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, 4) 

motivasi merupakan alat untuk membangun system pembelajaran lebih 

bermakna. 

c. Jenis Motivasi 

Motivasi menurut jenisnya ada dua macam yaitu:21 

1) Motivasi instrinsik adalah motivas yang datangnya secara alamiah atau 

murni dari diri peserta didik itu sendiri sebagai wujud adanya 

kesadaran diri (self awareness) dari lubuk hati yang paling dalam. 

2) Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya disebabkan 

faktor-faktor di luar diri peserta didik seperti adanya pemberian 

nasihat dari gurunya, hadiah (reward), kompetisi sehat antar peserta 

didik, hukuman (punishment), dan sebagainya. 

d. Upaya Membangkitkan Motivasi Belajar Siswa 

 Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif 

membangkitkan motivasi belajar siswa, diantaranya:221) memperjelas 

                                                 
20

 Ibid, 24. 
21

 Ibid, 24. 
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tujuan yang ingin dicapai, 2) membangkitkan minat siswa, 3) menciptakan 

suasana yang menyenangkan dalam belajar, 3) memberikan pujian yang 

wajar terhadap setiap keberhasilan siswa, 4) Memberikan penilaian 

dengan segera, 5) memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa, 

6) ciptakan persaingan dan kerja sama. 

 Motivasi yang bekerja dalam diri individu mempunyai kekuatan 

yang berbeda-beda. Ada motif yang begitu kuat sehingga menguasai 

motif-motif lainnya. Motif yang paling kuat adalah motif yang menjadi 

sebab utama tingkah laku individu pada saat tertentu. Motif yang lemah 

hamper tidak mempengaruhi pengaruh pada tingkah laku individu. Motif 

yang kuat pada suatu saat akan menjadi sangat lemah karena ada motif 

lain yang lebih kuat pada saat itu. Menurut Sardiman, indikator motivasi 

belajar adalah sebagai berikut:23a) tekun menghadapi tugas, b) ulet 

menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa), c) menunjukkan minat 

terhadap bermacam-macam masalah, d) lebih senang bekerja mandiri, e) 

cepat bosan pada tugas yang rutin ( hal-hal yang bersifat mekanis atau 

berulang-ulang), f) dapat mempertahankan pendapatnya. 

 Apabila seseorang memiliki ciri-ciri diatas, berarti seseorang itu 

memiliki motivasi yang tinggi. Ciri-ciri motivasi belajar tersebut sangat 

                                                                                                                                           
22

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), 261. 
23

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2009), 83. 
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penting dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar akan berhasil baik kalau 

sisea tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai masalah 

dan hambatan secara mandiri, siswa yang belajar dengan baik tidak akan 

terjebak pada sesuatu yang rutinitas. 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

yang dialami siswa. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian 

yang luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotoris.24 Hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya.25 

Perubahan perilaku dalam belajar mencakup seluruh aspek pribadi 

peserta didik, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagaimana 

dikemukakan Bloom dkk yang dkutip Harjanto sebagai berikut :26 

1) Indikator aspek kognitif 

Mencakup: Ingatan atau pengetahuan (knowledge), yaitu kemampuan 

mengingat bahan yang telah dipelajari; Pemahaman (comprehension), 

yaitu kemampuan menangkap pengertian, menerjemahkan, dan 

menafsirkan; Penerapan (application), yaitu kemampuan 

                                                 
24

 Nana Sudjana,  Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 

2009),  3 
25

 Ibid., 22.  
26

 Hanafiah  & Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: Refika Aditama, 

2010),  20-22. 
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menggunakan bahan yang telah dipelajari dalam sutuasi baru dan 

nyata; Analisis (analisys), yaitu kemampuan menguraikan, 

mengidentifikasi dan mempersatukan bagian yang terpisah, 

menghubungkan antar bagian guna membangun suatu keseluruhan; 

Sintesis (synthesis), yaitu kemampuan menyimpulkan, mempersatukan 

bagian yang terpisah guna membangun suatu keseluruhan, dan 

sebagainya; Penilaian (evaluation), yaitu kemampuan mengkaji nilai 

atau harga sesuatu, seperti pernyataan atau laporan penelitian yang 

didasarkan suatu kriteria. 

2) Indikator aspek afektif 

Mencakup: Penerimaan (receiving), yaitu kesediaan untuk 

menghadirkan dirinya untuk menerima atau memperhatikan pada suatu 

perangsang; Penangkapan (responding), yaitu keturutsertaan, memberi 

reaksi, menunjukkan kesenangan memberi tanggapan secara sukarela; 

Penghargaan (valuing), yaitu kepekatanggapan terhadap nilai atas 

suatu rangsangan, tanggung jawab, konsisten, dan komitmen; 

Pengorganisasian (organization), yaitu mengintegrasikan berbagai 

nilai yang berbeda, memecahkan konflik antar nilai, dan membangun 

sistem nilai, serta pengkonseptualisasian suatu nilai; 

Pengkarakterisasian (characterization), yaitu proses afeksi dimana 

individu memiliki suatu system nilai sendiri yang mengendalikan 

perilakunya dalam waktu yang lama yang membentuk gaya hidupnya, 
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hasil belajar ini berkaitan dengan pola umum penyesuaian diri secara 

personal, sosial dan emosional. 

3) Indikator aspek psikomotor 

Mencakup: Persepsi (perception), yaitu pemakaian alat-alat perasa 

untuk membimbing efektifitas gerak; Kesiapan (set), yaitu kesediaan 

untuk menambil tindakan; Respons terbimbing (guide respons), yaitu 

tahap awal belajar keterampilan lebih kompleks, meliputi peniruan 

gerak yang dipertunjukkan kemudian mencoba-coba dengan 

menggunakan tanggapan jamak dalam situasi menangkap suatu gerak; 

Mekanisme (mechanism), yaitu gerakan penampilan yang melukiskan 

proses dimana gerak yang telah dipelajari, kemudian diterima atau 

diadopsi menjadi kebiasaan sehingga dapat ditampilkan dengan penuh 

percaya diri dan mahir; Respons nyata kompleks (complex over 

respons), yaitu penampilan gerakan secara mahir dan cermat dalam 

bentuk gerakan yang rumit, aktivitas motorik berkadar tinggi, 

penyesuaian (adaptation), yaitu keterampilan yang telah 

dikembangkan secara lebih baik sehingga tampak dapat mengolah 

gerakan dan menyesuaikannya dengan tuntutan dan kondisi yang 

khusus dalam suasana yang lebih problematis, penciptaan 

(origination) yaitu penciptaan pola gerakan baru yang sesuai dengan 

situasi dan masalah tertentu sebagai kreativitas. 
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut teori Gestalt, belajar merupakan suatu proses 

perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati jiwa raga anak mengalami 

perkembangan. Perkembangan itu sendiri memerlukan sesuatu, baik yang 

berasal dari diri siswa sendiri maupun pengaruh dari lingkungannya.  

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah: 

1) Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam 

diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya, 

meliputi:27   

a) Faktor fisiologi 

Faktor-faktor jasmaniah siswa yang dapat mempengaruhi 

proses belajar siswa, antara lain indra, anggota badan, anggota 

tubuh, bentuk tubuh, kelenjar, saraf, dan kondisi fisik lainnya.  

b) Faktor psikologi 

Faktor-faktor psikologis siswa yang mempengaruhi proses 

belajar antara lain tingkat intelegensia, perhatian dalam belajar, 

minat terhadap materi dan proses pembelajaran, jenis bakat yang 

dimiliki, jenis motivasi yang dimiliki untuk belajar, tingkat 

kematangan dan kedewasaan, faktor-faktor kelelahan mental atau 

                                                 
27

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran  di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), 12. 



24 

 

 

 

psikologis, tingkat kemampuan kognitif siswa, tingkat kemampuan 

afektif, kemampuan psikomotor siswa, dan kepribadian siswa, 

serta bentuk-bentuk lainnya.28 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, meliputi: 

(1) Lingkungan 

Selama hidup siswa tidak bisa menghidari dari 

lingkungan alami dan lingkungan sosial. Keduanya 

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap hasil 

belajar siswa di sekolah. Lingkungan alam adalah lingkungan 

tempat tinggal peserta didik, hidup dan berusaha di dalamnya. 

Sebagai anggota masyarakat, siswa tidak bisa melepaskan diri 

dari ikatan sosial. Sistem sosial yang terbentuk mengikat 

perilaku peserta didik untuk tunduk pada norma-norma sosial, 

susila, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Lingkungan 

sosial budaya di luar sekolah ternyata merupakan salah satu 

sisi kehidupan yang mendatangkan problem tersendiri bagi 

kehidupan siswa di sekolah. 
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25 

 

 

 

(2) Instrumental 

Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai. 

Semuanya dapat diperdayagunakan menurut fungsi masing-

masing. Faktor-faktor instrumental tersebut meliputi kurikulum 

atau bahan pelajaran, guru yang memberikan pengajaran, 

sarana dan fasilitas, serta manajemen yang berlaku di sekolah 

yang bersangkutan. Di dalam keseluruhan sistem, maka 

instrumental input merupakan faktor yang sangat penting pula 

dan paling menentukan dalam pencapaian hasil yang 

dikehendaki, karena instrumental input inilah yang 

menentukan bagaiamnan proses belajar mengajar itu akan 

terjadi di dalam diri si pelajar.29   

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan atau sains yang semula berasal dari Bahasa inggris „science’. 

Kata „science’ sendiri berasal dari kata dalam Bahasa latin „scientia’ yang 

berarti saya tahu. „Science’ terdiri dari social sciences (ilmu pengetahuan 

sosial) dan natural science (ilmu pengetahuan alam). Namun dalam 

perkembangannya, Jujun Suriasumantri menjelaskan bahwa science sering 

diterjemahkan sebagai sains yang berarti ilmu pengetahuan alam (IPA) 
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saja, walaupun pengertian ini kurang pas dan bertentangan dengan 

etimologi. Untuk itu, dalam hal ini kita tetap menggunakan istilah IPA 

untuk merujuk pada pengertian sains yang kaprah yang berarti natural 

science.30 

Menurut Laksmi Prihantoro mengatakan bahwa IPA hakikatnya 

merupakan suatu prodek, proses, dan aplikasi. Sebagai produk IPA 

merupakan sekumpulan pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan 

konsep. Sebagai suatu proses, IPA merupakan proses yang dipergunakan 

untuk mempelajari objek studi, menemukan dan mengembangkan produk-

produk sains dan sebagai aplikasi, teori-teori IPA akan melahirkan 

teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi kehidupan.31 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa IPA 

adalah suatu kumpulan teori yang sistematis yang mempelajari gejala-

gejala alam melaui pengamatan yang tepat sasaran dengan menggunakan 

prosedur yang benar dan memiliki kriteria khusus. 

b. Tujuan Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA memiliki tujuan agar siswa dapat mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan terorganisir. Sejalan 

dengan hal tersebut, Prihantoro mengemukakan pendidikan IPA di 
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sekolah mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yaitu:32 (1) memberikan 

pengetahuan kepada siswa tentang dunia tempat mereka hidup dan 

bagaimana bersikap; (2) menanamkan sikap hidup ilmiah; (3) memberikan 

keterampilan untuk melakukan pengamatan; (4) mendidik siswa untuk 

mengenal, mengetahui cara kerja serta menghargai para ilmuwan 

penemunya; (5) menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam 

memecahkan permasalahan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran IPA yakni mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep IPA dan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar serta memecahkan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-

hari. 

5. Gaya dan Gerak 

a. Pengertian Gaya 

Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak sadar melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Pada saat lota membuka atau 

menutup pintu kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan dan 

tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda 

bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan 

mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat 

mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak, menyebabkan 
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benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah, atau 

merubah bentuk benda. 

Sebagai contoh, pada saat kamu menendang bola maka bola akan 

bergerak dan berubah arahnya. Sedangkan contoh perubahan bentuk benda 

karena oengaruh gaya adalah ketika kamu bermain dengan plastisin. 

Kamu dapat membuat berbagai macam bentuk. Gaya tangan 

menyebabkam bentuk plastisin berubah sesuai dengan bentuk yang 

diinginkan. 

Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama 

neraca pegas atau dynamometer. Sedangkan satuan gaya dinyatakan 

dalam satuan Newton yang bisa ditulis dengan huruf N. kata Newton 

diambil dari nama Sir Isaac Newton, seorang ahli matematika dan 

ilmuwan besar. Besarnya gaya yang diperlukan untuk menarik benda akan 

ditunjukkan oleh jarum skala dynamometer. 

b. Jenis Gaya 

Aktivitas sehari-hari kita memang sering melibatkan gaya. Gaya 

yang dihasilkan kerja otot manusia, seperti tarikan dan dorongan yang kita 

lakukan saat membuka dan menutup pintu disebut gaya otot. Tetapi 

sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya, 

berikut ini adalah jenis-jenis gaya:33 
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1) Gaya magnet 

Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. 

Magnet alam adalah sejenis logam yang pertama kali ditemukan di 

kota magnesia. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum, paku, 

atau benda lainnya terbuat dari besi atau baja. Kekuatan ini disebut 

gaya magnet. 

2) Gaya listrik statis 

Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang 

bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Kita dapat 

melakukan percobaan dengan menggosokkan penggaris plastic pada 

rambut kemudian dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. 

Disitulah kita dapat melihat potongan kertas tertarik ke arah penggaris. 

Penggaris bisa menarik potongan kertas dengan gaya listrik statis. 

3) Gaya otot 

Kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia disebut gaya otot. 

Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau 

sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga 

maka ototmu akan bertambah besar dan kuat. 

4) Gaya gravitasi bumi 

Gaya gravitasi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain 

ke bawah. Bila kita melempar benda ke atas, baik dari kertas, pensil 

atau benda lain maka semua benda itu akan jatuh ke bawah. Berbeda 
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bila di luar angkasa para astronot tidak merasakan gaya gravitasi, 

akibatnya mereka akan melayang-layang bila berada di luar angkasa. 

5) Gaya pegas 

Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang 

direnggangkan. Misalnya saat kamu bermain panahan, karet mampu 

mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh. 

6) Gaya gesekan 

Bila kedua benda saling bergesekan, maka antara keduanya 

akan muncul gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan 

merugikan. Bila kita berjalan di jalan yang kering, antara sepatu dan 

jalan akan muncul gaya gesek. Gaya gesek ini membantu kita untuk 

bisa berjalan. Bayangkan billa jalanan licin, maka gaya geseknya akan 

kecil dan kita akan kesulitan berjalan. 

c. Definisi gerak 

Gerak dapat dicoba dengan kita berlari. Pada saat berlari maka 

terjadi perpindahan, dimana kita berpindah dari satu tempat ke tempat 

lain. Jadi yang dimaksud dengan gerak adalah perpindahan posisi benda 

dari tempat asalnya karena adanya gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerak 

sebuah benda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan seperti: 

1) Gerak karena gaya otot: pada saat mengayuh sepeda, saat berolahraga, 

saat bermain tarik tambang, dan mendorong lemari dengan kedua 

tangan. 



31 

 

 

 

2) Gerak karena gaya pegas: pada saat bermain ketapel, bermain 

panahan. 

3) Gerak karena gaya mesin: gerak pada mobil pengeruk, buldoser, dan 

berbagai mesin yang digunakan dalam bidang industri. 

C. Kerangka Berfikir 

1. Jika metode Group Investigation diterapkan, maka dapat meningkatkan 

motivasi belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan 

tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Jika metode Group Investigation diterapkan, maka dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan tahun 

pelajaran 2017/2018. 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

1. Penerapan metode Group Investigation dapat meningkatkan motivasi belajar 

IPA pada siswa kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan tahun pelajaran 

2017/2018. 

2. Penerapan metode Group Investigation dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan tahun pelajaran 

2017/2018. 

 

 

 



32 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilakukan di SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan dengan 

mengambil sampel siswa kelas IV. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Adapun yang diteliti adalah sebagai berikut: “Peningkatan Motivasi 

dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA pada Pokok Bahasan Gaya di 

Kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan”. 

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang 

terjadi dan muncul dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA di 

SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sasaran penelitian. Dalam hal ini yang menjadi 

subjek penelitian tindakan adalah siswa kelas IV yang terdiri dari 5 siswa laki-

laki dan 10 siswa perempuan SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 
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C. Variabel yang diamati 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama untuk diamati adalah: 

1. Variabel proses: penerapan model Cooperative Learning tipe Group 

investigation dalam mata pelajaran IPA siswa kelas IV SDN Sarangan 3 

Plaosan Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Variabel output: meningkatkan kreativitas dan hasil belajar dengan 

menggunakan model Cooperative Learning tipe Group Investigation dalam 

mata pelajaran IPA siswa kelas IV SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus 

Model PTK yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart adalah 

merupakan model pengembangan dari model Kurt Lewin. Dikatakan demikian, 

karena di dalam suatu siklus terdiri atas empat komponen, keempat komponen 

tersebut, meliputi: (1) perencanaan, (2) aksi/tindakan, (3) observasi, dan (4) 

refleksi. Sesudah suatu siklus selesai di implementasikan, khususnya sesudah 

adanya refleksi, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan ulang yang 

dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. 

Menurut Kemmis dan Mc Taggart dalam Rafi′uddin, penelitian tindakan 

dapat dipandang sebagai suatu siklus spiral dari penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi yang selanjutnya 

mungkin diikuti dengan siklus spiral berikutnya. Dalam pelaksanaannya ada 
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kemungkinan peneliti telah mempunyai seperangkat rencana tindakan (yang 

didasarkan pada pengalaman) sehingga dapat langsung memulai tahap tindakan. 

Ada juga peneliti yang telah memiliki seperangkat data, sehingga mereka 

memulai kegiatan pertamanya dengan kegiatan refleksi. Akan tetapi pada 

umumnya para peneliti mulai dari fase refleksi awal untuk melakukan studi 

pendahuluan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya 

diikuti perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.34 Secara umum model 

Kemmis dan Taggart dapat digambarkan sebagai berikut:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Rafi‟uddin, Penelitian Tindakan dapat Dipandang Sebagai Suatu Siklus (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1996), 41. 
35

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 97.  
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Gambar 3.1 

Alur PTK Kemmis dan Taggart 
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a. Refleksi Awal 

Refleksi awal dimaksudkan sebagai kegiatan penjajagan yang 

dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi tentang situasi-situasi yang 

relevan dengan tema penelitian. Peneliti bersama timnya melakukan 

pengamatan pendahuluan untuk mengenali dan mengetahui situasi yang 

sebenarnya. Berdasarkan hasil refleksi awal dapat dilakukan pemfokusan 

masalah yang selanjutnya dirumuskan menjadi masalah penelitian. Berdasar 

rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Sewaktu 

melaksanakan refleksi awal, paling tidak calon peneliti sudah menelaah teori-

teori yang relevan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu 

setelah rumusan masalah selesai dilakukan, selanjutnya perlu dirumuskan 

kerangka konseptual dari penelitian. 

b. Penyusunan Perencanaan 

Penyusunan perencanaan didasarkan pada hasil penjajagan refleksi 

awal. Secara rinci perencanaan mencakup tindakan yang akan dilakukan 

untuk memperbaiki, meningkatkan atau mengubah perilaku dan sikap yang 

diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. Perlu disadari 

bahwa perencanaan ini bersifat fleksibel dalam arti dapat berubah sesuai 

dengan kondisi nyata yang ada. 

c. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan peneliti sebagai 

upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang dilaksanakan berpedoman 
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pada rencana tindakan. Jenis tindakan yang dilakukan dalam PTK hendaknya 

selalu didasarkan pada pertimbangan teoritik dan empiric agar hasil yang 

diperoleh berupa peningkatan kinerja dan hasil program yang optimal. 

d. Observasi (Pengamatan) 

Kegiatan observasi dalam PTK dapat disejajarkan dengan kegiatan 

pengumpulan data dalam penelitian formal. Dalam kegiatan ini peneliti 

mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan 

terhadap siswa. Istilah observasi digunakan karena data yang dikumpulkan 

melalui teknik observasi. 

e. Refleksi 

Pada dasarnya kegiatan refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, 

interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh saat kegiatan tindakan. 

Dalam kegiatan ini peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil-

hasil atau dampak dari tindakan. Setiap informasi yang terkumpul perlu 

dipelajari kaitan yang satu dengan lainnya dan kaitannya dengan teori atau 

hasil penelitian yang telah ada dan relevan. Melalui refleksi yang mendalam 

dapat ditarik kesimpulan yang mantap dan tajam.Refleksi merupakan bagian 

yang sangat penting dari PTK yaitu untuk memahami terhadap proses dan 

hasil yang terjadi, yaitu berupa perubahan sebagai akibat dari tindakan yang 

dilakukan. 

Pada hakekatnya model Kemmis dan Taggart berupa perangkat-

perangkat atau untaian dengan setiap perangkat terdiri dari empat komponen 
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yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang dipandang 

sebagai suatu siklus. Banyaknya siklus dalam PTK tergantung dari 

permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan, yang pada umumnya 

lebih dari satu siklus. PTK yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh para 

guru di sekolah pada umumnya berdasar pada model ini yaitu merupakan 

siklus-siklus yang berulang. 

SIKLUS I 

 

 

        SIKLUS 2 

 

 

 

SIKLUS 3, dst  

 

 

 

Gambar 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK 
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Tabel 3.1 

Prosedur Pelaksanaan PTK Antar Siklus 

Siklus I 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyususn RPP 

berbasis PTK 

dengan pokok 

Bahasa Gaya 

dapat 

mempengaruhi 

gerak benda 

2. Menyiapkan 

sumber/bahan/ 

alat yang 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

3. Menyiapkan 

instrument 

penilain yang 

akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian  

1. Guru meminta 

kepada setiap 

peserta didik 

menyeleksi 

sebuah topik 

yang dikaitkan 

dengan topik 

umum atau yang 

sedang 

didiskusikan 

atau dipelajari 

2. Guru membagi 

kelas menjadi 3 

kelompok kecil 

3. Setiap kelompok 

diberikan lembar 

diskusi dengan 

masalah yang 

berbeda-beda 

4. Guru 

memberikan  

1. Mengamati 

kemampuan 

masing-masing 

peserta didik 

dalam motivasi 

dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi 

terstruktur 

2. Mengamati 

kemampuan 

masing-masing 

peserta didik 

dalam hasil 

evaluasi  

dengan 

memberikan 

contreng (√)  

Merefleksikan hasil 

pengamatan 

kegiatan keaktifan 

peserta didik dalam 

kelompok, tanggung 

jawab siswa dalam 

mengikuti diskusi 

serta menganalisis 

nilai perolehan hasil 

belajar peserta didik, 

dengan 

menggunakan tolak 

ukur yang telah 

ditentukan untuk 

membuat keputusan 

apakah diperlukan 

siklus II atau tidak 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.1 
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PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

kompetensi 

4. Menyiapkan 

KKM 

pencapaian 

kompetensi serta 

menyiapkan 

instrument tolak 

ukur 

keberhasilan 

tindakan 

5. Menyiapkan 

lembar perekam 

proses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

waktu 20-25 

menit untuk 

berdiskusi 

dengan kelompok 

masing-masing 

5. Secara bergiliran 

tiap kelompok 

mempresentasika

n hasil diskusi 

mereka 

6. Beri kesempatan 

untuk 

memberikan 

feedback pada 

setiap 

demonstrasi yang 

dilakukan 

pada lembar 

observasi terstruktur 
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Tabel 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK Antar Siklus 

Siklus II 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyususn 

RPP berbasis 

PTK dengan 

pokok Bahasa 

Gaya terapung, 

tenggelam dan 

melayang 

2. Menyiapkan 

sumber/bahan/ 

alat yang 

digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

3. Menyiapkan 

instrument 

penilain yang 

akan digunakan  

1. Guru meminta 

kepada setiap 

peserta didik 

menyeleksi 

sebuah topik yang 

dikaitkan dengan 

topik umum atau 

yang sedang 

didiskusikan atau 

dipelajari 

2. Guru membagi 

kelas menjadi 3 

kelompok kecil 

3. Setiap kelompok 

diberikan lembar 

diskusi dengan 

masalah yang  

1. Mengamati 

kemampuan 

masing-masing 

peserta didik 

dalam motivasi 

dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi 

terstruktur 

2. Mengamati 

kemampuan 

masing-masing 

peserta didik 

dalam hasil 

evaluasi  dengan  

Merefleksikan hasil 

pengamatan kegiatan 

keaktifan peserta 

didik dalam 

kelompok, tanggung 

jawab siswa dalam 

mengikuti diskusi 

serta menganalisis 

nilai perolehan hasil 

belajar peserta didik, 

dengan 

menggunakan tolak 

ukur yang telah 

ditentukan. 
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Lanjutan Tabel 3.2 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

6. Menyiapkan KKM 

pencapaian 

kompetensi serta 

menyiapkan 

instrument tolak 

ukur keberhasilan 

tindakan 

7. Menyiapkan lembar 

perekam proses 

pengumpulan data 

yang akan 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

berbeda-beda 

4. Guru memberikan 

waktu 20-25 menit 

untuk berdiskusi 

dengan kelompok 

masing-masing 

5. Secara bergiliran 

tiap kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

mereka 

6. Beri kesempatan 

untuk memberikan 

feedback pada 

setiap demonstrasi 

yang dilakukan 

memberikan 

contreng pada 

lembar observasi 

terstruktur 
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E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

 

Tabel 3.3 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

 

No. Jenis Kegiatan Waktu Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 

1. Perencanaan √      

2. Persiapan       

Menyusun Konsep Pelaksanaan  √      

Menyusun Instrument √      

3. Pelaksanaan       

Melakukan Tindakan Kelas Siklus I √      

Melakukan Tindakan Kelas Siklus II  √     

4. Penyusunan Laporan     √  

Menyusun Proposal     √  

Menyusun Konsep Laporan      √ 

Menyempurnakan Draft Laporan      √ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Tempat Penelitian 

1. Kondisi Sekolah 

SDN Sarangan 3 merupakan lembaga pendidikan sekolah dasar yang 

terletak di Desa Sarangan. SDN Sarangan 3 beralamat di Dusun Singolangu, 

Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa 

Timur. Lembaga pendidikan sekolah dasar ini sudah berdiri sejak tahun 1974. 

Kondisi sekolah SDN Sarangan 3 sudah baik, gedung dan 

bangunannya sudah baik. Ruang kelas sudah berlantaikan keramik, papan 

tulis menggunakan black board. SDN Sarangan 3 juga memiliki perlengkapan 

sekolah yang memadai untuk menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran di 

sekolah.  

Visi dan Misi SDN Sarangan 3 adalah sebagai berikut: 

a. Visi Sekolah 

Mandiri, berprestasi, takwa, dan berwawasan global.  

b. Misi Sekolah 

1) Membiasakan hidup disiplin, mandiri, bersih, rapi dan sopan. 

2) Meningkatkan proses pembelajaran dengan pola PAKEM. 

3) Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara aktif sehingga 

setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang 

dimiliki.  

44 
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4) Mengoptimalkan pembelajaran pendidikan agama dan pembiasaan di 

sekolah. 

5) Menguasai dasar-dasar IPTEK, bahasa Inggris, olahraga dan seni 

budaya sebagai bekal hidup di lingkungan masyarakat untuk 

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.  

2. Kondisi Guru 

SDN Sarangan 3 dipimpin oleh 1 kepala sekolah, yaitu ibu Kayatun, 

S.Pd. yang baru bertugas mulai tahun 2016. SDN Sarangan 3 memiliki 9 

orang guru yang terdiri dari 7 orang guru pegawai negeri sipil (PNS) dan 2 

orang guru tidak tetap (GTT).  

Guru-guru SDN Sarangan 3 merupakan guru yang menyenangkan, 

bertanggungjawab, dan disiplin. Hubungan antara kepala sekolah, guru dan 

siswa di SDN Sarangan 3 sangat baik. Hubungan kepala sekolah dengan para 

guru terjalin dengan hangat dan rukun dan tidak ada perbedaan status diantara 

mereka. Guru-guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh kepala sekolah. Hubungan antara guru satu dengan guru yang lainnya 

sangat baik, memiliki solidaritas, dan kerjasama yang baik. Semua guru saling 

membantu, saling menghargai, dan menghormati satu sama lain. 

3. Kondisi Siswa 

Siswa SDN Sarangan 3, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan 

berjumlah 93 siswa yang terdiri dari kelas I sampai kelas VI. SDN Sarangan 3 

menjunjung norma kesopanan dan tata krama dalam lingkungan sekolah. 
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Maka dari itu siswa selalu dituntut sopan, menjaga tata krama, dan tingkah 

laku saat berbicara maupun bertemu dengan orang lain terutama guru.  

Lingkungan SDN Sarangan 3 termasuk dalam daerah pedesaan yaitu 

masih dalam kategori pegunungan. Sebagian besar orang tua siswa bekerja 

sebagai petani. Karakter siswa juga dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan 

orang tua siswa. Prestasi siswa SDN Sarangan 3 juga cukup baik, yaitu 

sekolah mendapat juara 2 hasil UN, juara catur, dan bidang olahraga lainnya. 

4. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang dalam 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang ada di 

SDN Sarangan 3 cukup terawat dengan baik. Seperti tersedianya gedung, 

kursi/bangku, meja, papan tulis, dan alat-alat media pembelajaran. Setiap 

kelas terdapat 1 papan tulis dan media pembelajaran seperti gambar-gambar 

pahlawan, gambar organ tubuh, gambar peta, serta dipajang hasil karya siswa. 

SDN Sarangan 3 memiliki halaman sekolah yang cukup luas. Banyak 

kegiatan yang dilakukan di halaman sekolah, seperti upacara, kegiatan 

pramuka, dan olahraga.  

SDN Sarangan 3 memiliki 7 ruang yaitu 6 ruang untuk kelas I-VI dan 

1 ruang untuk perpustakaan. Sarana dan prasarana sudah cukup lengkap 

karena terdapat kantin, dapur, toilet untuk siswa dan guru, UKS, ruang guru, 

dan mushola yang merupakan milik desa. Meskipun jumlah ruang terbatas, 

akan tetapi sarana dan prasarananya memadai dan kondisinya baik. Untuk 
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toilet berada di belakang bangunan sekolah yaitu terletak di bagian timur 

gedung sekolah. 

 

B. Penjelasan Data Persiklus 

Penelitian tindakan kelas mengambil setting di SDN Sarangan 3 yaitu 

dikelas IV, dalam pelaksanaan ini mengikuti alur PTK yang meliputi 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi serta dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah pada bab 

sebelumnya, penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebagai upaya guru 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA 

pada pokok bahasan gaya dapat mengubah gerak benda melalui metode 

Group Investigation. 

b. Tindakan (Acting) 

Setelah menyusun perencanaan, tahap selanjutnya adalah 

melaksanakan tindakan. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

penelitian tindakan kelas pada siklus I ini adalah: 

1) Kegiatan awal 

a) Guru membuka pelajaran dengan dalam dan do‟a bersama 

b) Guru mengabsen dan menyampaikan tujuan pembelajaran 
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2) Kegiatan Inti 

a) Guru menjelaskan materi tentang gaya dan gerak. 

b) Guru membagi siswa dalam 3 kelompok yang beranggotakan 5 

siswa untuk melakukan diskusi 

c) Guru membagikan soal diskusi kepada masing-masing kelompok 

Kelompok 1: mendefinisikan gaya dan gerak, mengidentifikasi 

gaya magnet, dan gaya listrik statis 

Kelompok 2: mengidentifikasi gaya otot, gaya gravitasi bumi, 

dan gaya pegas 

Kelompok 3: mengidentifikasi gaya gesekan dan contoh gerak 

karena gaya otot, contoh gerak karena gaya pegas 

dan contoh gerak karena gaya mesin. 

d) Masing-masing kelompok mendiskusikan tugas masing-masing 

serta dapat memberikan contoh 

e) Guru memeriksa kegiatan siswa dan memberikan bimbingan. 

f) Setiap kelompok mengirimkan perwakilannya untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

g) Tanya jawab antar anggota kelompok 

h) Guru memberi klarifikasi dan penguatan 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru memberikan ice breaking kepada siswa 

b) Guru memerintahkan siswa untuk mengerjakan soal evaluasi 
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c) Guru memberikan motivasi dan menutup pembelajaran 

c. Observasi (Observing) 

Observasi dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui motivasi dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA pokok bahasan gaya dapat 

mempengaruhi gerak benda melalui metode Group Investigation. Adapun 

data hasil penelitian tindakan kelas pada siklus I tentang motivasi dan 

hasil belajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.136 

Data Hasil Motivasi Belajar Siswa Siklus I 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai JML Ket. 

A B C D E F   

1. 
Marianan Kristianto 1 1 1 1 1 1 6 K 

2. 
Chesya Fiolita Karina 2 2 2 2 2 2 12 S 

3. 
Alvin Ade Nurrochim 1 1 1 1 1 1 6 K 

4. 
Anisa Indri Kurnia Wati 3 2 2 3 2 2 14 T 

5. 
Antoni Tri Kusuma 2 2 1 3 1 2 11 S 

6. 
Felicia Evelina Setiawan 2 2 2 2 2 2 12 S 

 

 

                                                 
36

 Hasil Observasi Terstruktur pada Tanggal 4 April 2018 di SDN Sarangan 3 Plaosan 

Magetan 
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Lanjutan tabel 4.1 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

JML Ket. 

A B C D E F 

7. Gigih Dwi Sumantri 
4 

3 2 3 2 3 17 T 

8. 
Helena Flanora Tinari 

Azzara 
3 

2 2 3 2 2 14 S 

9. Herlina Tri Rahayu 
2 

2 2 2 2 2 12 S 

10. Inez Aulia Maharani 
4 

4 2 3 2 3 18 T 

11. Krisna Oktaviana Sari 

2 
2 1 3 1 2 11 S 

12. Ratna Septiya Sari 

2 
4 2 2 2 2 14 S 

13. Siti Maysaroh 

2 
2 2 2 2 2 12 S 

14. Syamsul Ma‟arif 

1 
1 1 1 1 1 6 K 

15. Meisya Aulia Cantika 

4 
3 2 2 2 3 17 T 

Keterangan:  

A : Tekun Menghadapi Tugas 

B : Ulet Menghadapi Kesulitan 

(Tidak Lekas Putus Asa) 

C : Menunjukkan Minat Terhadap 

Bermacam-Macam Masalah 

D : Lebih Senang Bekerja Mandiri 



51 

 

 

 

E : Cepat Bosan pada Tugas Yang 

Rutin 

F: Dapat Mempertahankan 

Pendapatnya

Keterangan Penilaian: 

1 : Belum Terlihat 

2 : Mulai Terlihat 

3 : Mulai Berkembang 

4 : Mulai Konsisten 

Kriteria Penilaian : 

Skor maksimal = 24 

Skor akhir = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
 x 4 

 

Berdasarkan nilai rata-rata motivasi belajar peserta didik dapat disimpulkan 

hasil keseluruhan motivasi belajar peserta didik dengan presentase yang 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Prosentase = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100 

Tabel 4.2 

Hasil Penelitian Motivasi Siklus I 

Kategori Jumlah Siswa Presentase 

Sangat Tinggi 
0 0% 

Tinggi 
4 27% 

Sedang 
8 53% 

Skor Akhir Predikat 

3,1 – 4,00 ST (Sangat Tinggi) 

  2,1 - 3,00 T (Tinggi) 

1,1 - 2,00 S (Sedang) 

≤ 1,00 K (Kurang  
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Kurang 
3 20% 

Jumlah  
15 100% 

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No. Nama Nilai 

KKM 75 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. Marianan Kristianto 40  √ 

2. Chesya Fiolita Karina 60  √ 

3. Alvin Ade Nurrochim 44  √ 

4. Anisa Indri Kurnia Wati 62  √ 

5. Antoni Tri Kusuma 54  √ 

6. Felicia Evelina Setiawan 76 √  

7. Gigih Dwi Sumantri 78 √  

8. Helena Flanora Tinari Azzara 76 √  

9. Herlina Tri Rahayu 68  √ 

10. Inez Aulia Maharani 78 √  

11. Krisna Oktaviana Sari 52  √ 

12. Ratna Septiya Sari 58  √ 

13. Siti Maysaroh 50  √ 

14. Syamsul Ma‟arif 44  √ 

15. Meisya Aulia Cantika 78 √  

Jumlah 918 

Rata-Rata 61,2 

Keterangan: 

Tuntas: Siswa Sudah Memenuhi KKM 

Tidak Tuntas: Siswa Belum Memenuhi KKM 
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Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar peserta didik dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan hasil belajar peserta didik dengan presentase 

yang ditunjukkan sebagai berikut: 

Presentase = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100 

Tabel 4.4 

Hasil Penelitian Hasil Belajar Siklus I 

Kategori Jumlah Siswa Presentase 

Tuntas  
5 33% 

Tidak tuntas  
10 67% 

Jumlah  
15 100% 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan 

kelas tentang gaya dapat mengubah gerak benda dengan menggunakan 

metode Group Investigation, peneliti menyimpulkan kegiatan 

oembelajaran siklus I belum mencapai hasil yang memuaskan/maksimal. 

Dapat dilihat dari hasil motivasi belajar dari kategori tinggi 27%, dari 

kategori sedang 53%, dan dari kategori kurang sebanyak 20%. Begitu juga 

dengan hasil belajar siswa yang tuntas sebanyak 5 siswa atau 33%, 

sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 10 siswa atau 67% dengan 

jumlah 918 dan rata-rata kelas 61,2. Dari data perolehan diatas, karena 
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masih belum memenuhi KKM maka peneliti akan mengadakan perbaikan 

pada siklus II. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan kekurangan-kekurangan pada siklus 1, guru membuat 

perencanaan kembali untuk memperbaiki pembelajaran siklus 2 pada 

materi gaya terapung, tenggelam dan melayang dengan menggunakan 

metode Group Investigation dengan menyusun RPP, membuat lembar 

diskusi, menyiapkan media agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. 

b. Tindakan (Acting) 

Setelah menyusun perencanaan, tahap selanjutnya adalah 

melaksanakan tindakan. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

penelitian tindakan kelas pada siklus II ini adalah: 

1) Kegiatan awal 

a) Guru membuka pelajaran dengan dalam dan do‟a bersama 

b) Guru mengabsen dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan inti  

a) Guru menjelaskan materi tentang benda terapung, tenggelam dan 

melayang 

b) Guru membagi siswa dalam 3 kelompok yang beranggotakan 5 

siswa untuk melakukan diskusi 
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c) Guru membagikan soal diskusi kepada masing-masing kelompok 

Kelompok 1: mendefinisikan Benda Melayang, memberikan 

contoh dan mempraktikkannya dengan telur 

Kelompok 2: mendefinisikan Benda Terapung, memberikakn 

contoh dan mempraktikkannya dengan  telur 

Kelompok 3: mendefinisikan Benda Tenggelam, memberikan 

contoh dan mempraktikkannya dengan telur 

d) Masing-masing kelompok mendiskusikan tugas masing-masing 

serta dapat mempraktikkannya dengan benda telur 

e) Guru memeriksa kegiatan siswa dan memberikan bimbingan. 

f) Setiap kelompok mengirimkan perwakilannya untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

g) Tanya jawab antar anggota kelompok 

h) Guru memberi klarifikasi dan penguatan 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru memberikan ice breaking kepada siswa 

b) Guru memerintahkan siswa untuk mengerjakan soal evaluasi 

c) Guru memberikan motivasi dan menutup pembelajaran 

c. Observasi (Observing) 

Observasi dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui motivasi dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA pokok bahasan gaya dapat 

mempengaruhi gerak benda melalui metode Group Investigation. Adapun 
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data hasil penelitian tindakan kelas pada siklus I tentang motivasi dan 

hasil belajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.537 

Data Hasil Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

Jml Ket 
A B C D E F 

1. Marianan Kristianto 
2 

2 2 2 2 2 12 S 

2. Chesya Fiolita Karina 
2 

2 2 3 3 2 14 T 

3. Alvin Ade Nurrochim 
2 

2 2 2 2 2 12 S 

4. Anisa Indri Kurnia Wati 
3 

2 2 2 3 2 14 T 

5. Antoni Tri Kusuma 
2 

3 2 2 2 2 13 T 

6. Felicia Evelina Setiawan 
3 

3 2 2 3 2 15 T 

7. Gigih Dwi Sumantri 
4 

3 3 4 2 4 20 ST 

8. 
Helena Flanora Tinari 

Azzara 3 
2 2 2 2 3 14 T 

9. Herlina Tri Rahayu 
3 

2 2 3 2 3 15 T 

10. Inez Aulia Maharani 
4 

4 2 4 2 4 20 ST 

11. Krisna Oktaviana Sari 

2 
3 2 2 2 2 13 T 

                                                 
37

 Hasil Observasi Terstruktur pada Tanggal 5 April 2018 di SDN Sarangan 3 Plaosan 

Magetan. 



57 

 

 

 

12. Ratna Septiya Sari 

2 
4 2 2 2 2 14 T 

13. Siti Maysaroh 

3 
2 2 2 3 2 14 T 

14. Syamsul Ma‟arif 

2 
2 2 2 2 2 12 S 

15. Meisya Aulia Cantika 

4 
4 2 4 2 4 20 ST 

Keterangan:  

A : Tekun Menghadapi Tugas 

B : Ulet Menghadapi Kesulitan (Tidak Lekas Putus Asa) 

C : Menunjukkan Minat Terhadap Bermacam-Macam Masalah 

D : Lebih Senang Bekerja Mandiri 

E : Cepat Bosan pada Tugas Yang Rutin 

F : Dapat Mempertahankan Pendapatnya 

Keterangan penilaian: 

1 : Belum Terlihat 

2 : Mulai Terlihat 

3 : Mulai Berkembang 

4 : Mulai Konsisten 



 

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Skor Maksimal = 24 

Skor Akhir = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
 x 4 

 

Berdasarkan nilai rata-rata motivasi belajar peserta didik dapat disimpulkan 

hasil keseluruhan motivasi belajar peserta didik dengan presentase yang ditunjukkan 

sebagai berikut: 

Prosentase = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Penelitian Motivasi Siklus II 

 

Kategori Jumlah siswa Presentase 

Sangat Tinggi 
3 20% 

Tinggi 
9 60% 

Sedang 
3 20% 

Jumlah  15 
100% 

 

 

 

Skor Akhir Predikat 

2,1 - 3,00 T (Tinggi) 

1,1 - 2,00 S (Sedang) 

≤ 1,00 K (Kurang) 



 

 

 

Tabel 4.7 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Nama Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 

1. Marianan Kristianto 60  √ 

2. Chesya Fiolita Karina 78 √  

3. Alvin Ade Nurrochim 90 √  

4. Anisa Indri Kurnia Wati 78 √  

5. Antoni Tri Kusuma 74  √ 

6. Felicia Evelina Setiawan 88 √  

7. Gigih Dwi Sumantri 82 √  

8. Helena Flanora Tinari 

Azzara 

90 √  

9. Herlina Tri Rahayu 76 √  

10 Inez Aulia Maharani 90 √  

 

Lanjutan Tabel 4.7 

No. Nama Nilai 

KKM 75 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

11. Krisna Oktaviana Sari 78 √  

12. Ratna Septiya Sari 80 √  

13. Siti Maysaroh 74  √ 

14. Syamsul Ma‟arif 68  √ 

15. Meisya Aulia Cantika 90 √  

Jumlah  1196 

Rata-rata 79,7 

 



 

 

 

Keterangan: 

Tuntas: Siswa Sudah Memenuhi KKM 

Tidak Tuntas: Siswa Belum Memenuhi KKM 

Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar peserta didik dapat disimpulkan 

hasil keseluruhan hasil belajar peserta didik dengan presentase yang ditunjukkan 

sebagai berikut: 

Prosentase = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100 

 

Tabel 4.8 

Hasil Penelitian Hasil Belajar Siklus II 

Kategori  Jumlah siswa Presentase  

Tuntas  
11 73% 

Tidak tuntas  
4 27% 

e. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan 

kelas tentang benda terapung, melayang dan tenggelam dengan 

menggunakan metode Group Investigation, peneliti menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran siklus II cukup memuaskan dibandingkan dengan 

siklus I. Dapat dilihat dari hasil motivasi belajar kategori tinggi 20%, 

kategori sedang 60%, dan dari kategori kurang 20%. Begitu juga dengan 

hasil belajar siswa yang tuntas mengalami kenaikan yang cukup baik 



 

 

 

sebanyak 11 siswa atau 73%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 

4 siswa atau 27%. Dengan jumlah 1196 dan rata-rata kelas 79,7 sudah 

melebihi KKM. Dari data perolehan diatas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa metode Group Investigation dapat meningkatkan motivasi belajar 

maupun hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN Sarangan 3. 

 

C. Proses Analisis Data Per-Siklus 

Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus pertama, kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, diperoleh dua jenis 

data yaitu motivasi belajar dan hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil motivasi 

belajar kategori ”Tinggi” 27% , siswa yang  berada pada kategori “Sedang” 

53%, dan siswa yang berada pada kategori “Kurang” 20%. Begitu juga 

dengan hasil belajar siswa yang “Tuntas” sebanyak 5 siswa atau 33%, 

sedangkan siswa yang “Tidak Tuntas” sebanyak 10 siswa atau 67%. Dari 

data perolehan diatas, maka peneliti akan mengadakan perbaikan pada siklus 

II.  

Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus kedua, kegiatan pembelajaran 

juga dilakukan sama dengan siklus pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Dari hasil pengamatan siklus II terjadi peningkatan 



 

 

 

baik dalam motivasi maupun hasil belajar siswa. Terlihat pada motivasi 

belajar siklus I yang semula tidak ada yang berada pada kategori “Tinggi”, 

namun pada siklus II ini mulai ada siswa yang menunjukkan motivasinya 

yaitu sebesar 20%, sedangkan pada kategori “Sedang” yang semula hanya 

27% pada siklus II meningkat menjadi 60%, dan pada kategori “Kurang” 

yang semula pada siklus I sebanyak  53% menurun menjadi 20%, itu 

menunjukkan bahwa motivasi siswa mulai berkembang dan terbentuk 

kembali. Begitu juga dengan hasil belajar siswa yang semula 33% meningkat 

menjadi 73% pada siklus II ini. Dikarenakan hasil motivasi belajar siswa dan 

hasil belajar siswa sudah baik, maka peneliti tidak melanjutkn pada siklus 

selanjutnya. 

D. Pembahasan 

Penelitian Tindakan Kelas yang terjadi pada kegiatan pembelajaran 

siklus I adalah kurang maksimal dimulai pukul 07.00 seharusnya sampai 

pukul 09.00 tetapi melebihi waktu yang ditentukan dikarenakan ada beberapa 

siswa yang belum mengerti apa maksut belajar menggunakan metode Group 

Investigation, karena biasanya guru kelas hanya menggunakan metode 

ceramah saja. 

Perbaikan dilakukan pada siklus II, siswa mulai mengerti dan paham 

tentang permainan metode Group Investigation, mereka menggunakan waktu 

dengan maksimal dan mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi guru dengan 

demikian pembelajaran terasa tersampaikan dengan maksimal. 



 

 

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa 

dengan menggunakan strategi Group Investigation memperlihatkan hasil yang 

memuaskan sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh guru, baik motivasi 

belajar maupun hasil belajar. Data perbandingan dalam dua siklus ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Motivasi Belajar 

Table 4.9 

Perbandingan Hasil Penelitian Motivasi Belajar 

Kategori  
Siklus I Siklus II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Presentase 

Sangat Tinggi 
0 0% 3 20% 

Tinggi 
4 27% 9 60% 

Sedang  
8 53% 3 20% 

Kurang  
3 20% 0 0% 

 

Dapat dilihat dari tabel diatas, motivasi belajar dengan 

menggunakan strategi Group Investigation ada peningkatan dari siklus I 

sampai siklus II. Dari hasil penelitian tindakan kelas ini dapat diketahui 

bahwa dari jumlah 15 siswa diperoleh hasil dari kategori sangat tinggi 

yang semula tidak ada siswa yang menunjukkan motivasinya, pada siklus 

II bertambah 20%, kategori tinggi dari 27% meningkat menjadi 60%, dan 

pada kategori sedang dari 53% menjadi 20%, dan pada kategori kurang 



 

 

 

yang semula ada 3 siswa, pada siklus II menunjukkan perubahan yang 

baik. Itu menunjukkan bahwa motivasi siswa dalam belajar meningkat. 

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan strategi Group 

Investigation dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari 

keseluruhan motivasi belajar dapat dilihat dari grafik berikut: 

Gambar 4.1 

Komparasi Hasil Motivasi Belajar 

2. Hasil Belajar 

Table 4.10 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

Kategori  
Siklus I Siklus II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Presentase 

Tuntas  
5 33% 11 73% 

Tidak tuntas 
10 67% 4 27% 



 

 

 

 

Penelitian Tindakan Kelas yang terjadi pada siklus 1 dalam 

menerapkan strategi Group Investigation  belum maksimal karena 

sebagian siswa kurang memperhatikan instruksi guru. Hal ini 

menyebabkan hasil belajar tidak maksimal sehingga hasil yang diperoleh 

tidak sesuai dengan harapan. 

Perbaikan terjadi pada siklus II dan terjadi peningkatan dalam hasil 

belajar IPA siswa. Dari 15 siswa yang semula hanya 5 siswa atau 33% 

yang tuntas meningkat menjadi 11 siswa atau 73%. Jadi dapat diambil 

kesimpulan bahwa metode Group Investigation ini dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas IV. 

Keseluruhan hasil belajar berikut dapat dilihat dari gambar grafik 

berikut ini: 

 

Gambar 4.2 

Komparasi Hasil Belajar 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas IV SDN Sarangan 3 

Magetan dengan menggunakan strategi Group Investigation untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi Group Investigation dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa, terlihat pada motivasi belajar sebanyak 15 siswa pada siklus 

I yang semula tidak ada yang berada pada kategori “sangat tinggi”, namun 

pada siklus II ini mulai ada  3 siswa yang menunjukkan motivasinya yaitu 

sebesar 20%, sedangkan pada kategori “tinggi” yang semula hanya 4 

siswa atau 27% pada siklus II meningkat menjadi 9 siswa atau 60%, dan 

pada kategori “sedang” yang semula pada siklus I sebanyak  8 siswa atau 

60% menurun menjadi 3 siswa atau 20%, dan pada kategori “kurang” 

pada siklus II sudah tidak ada lagi. Itu menunjukkan bahwa motivasi siswa 

mulai berkembang dan terbentuk kembali.  

2. Penerapan strategi Group Investigation dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV terlihat dari hasil belajar 15 siswa yang semula tuntas 

hanya 5 siswa atau 33% meningkat menjadi 11 siswa atau 73%. 

Sedangkan yang tidak tuntas berkurang dari semula 10 siswa atau 67%  

menjadi 4 siswa  atau 27% saja pada siklus II. 

66 



 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mempunyai beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi lembaga atau sekolah seharusnya memberikan sarana prasarana yang 

lengkap agar tercapainya suatu kualitas pembelajaran dengan 

menggunakan active learning. 

2. Bagi guru agar tebih telaten dan terampil dalam mengelola pembelajaran 

agar tidak membosankan bagi peserta didik. Karena peran guru dalam 

pembelajaran sangat penting bagi peserta didik untuk mencapai tujuan dari 

pembelajaran. 

3. Bagi peneliti dibidang yang sama, dengan segala kendala dan 

keterbatasannya, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diharapkan peneliti menguji 

aspek yang lain sehingga dapat melengkapi keilmuan khususnya di bidang 

Penelitian Tindakan Kelas. 
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