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ABSTRAK 

Based on the observation in the fourth grade of SD Negeri 47 / IV of Jambi City, that the 

lessons learned especially the science lesson are still many students who are less active 

during the learning process, do not pay attention to the teacher when explaining, the use of 

learning model is only lecturing and assignment so that learning is passive. The purpose of 

this study to determine the use of Group Investigation model in improving the activity of 

fourth grade students SD Negeri 47 / IV Jambi City. This research is a Classroom Action 

Research (PTK). Where every cycle includes planning, execution, observation, and reflection. 

This research was conducted on February 13th until March 04 of Lesson Year 2016/2017. 

The observed indicators of the students are: (1) visual activity, attention to peer explanations, 

(2) oral activities, express opinions / ideas in group discussions or in front of the class, (3) 

listening, listening to the opinions of friends of other groups or groups 4) writing activities, 

compiling reports of group and individual discussions, (5) mental activities, drawing 

conclusions. The result of this research shows that student activity improvement is significant 

in cycle I from 58,54% and then increase again in cycle II 80,12% in active category. 

Increased liveliness is appropriate on the indicator. Researchers have used Group 

investigation model in accordance with the planned so as to improve student activeness. 

Based on the observation in cycle II, this research has been said successful because it has 

reached the predetermined success criteria. The conclusion of this research is Group 

Investigation model can improve students' activity on the content of science lesson grade IV 

SD Negeri 47 / IV Kota Jambi. Model Group Investigation included in the category is very 

valid to improve student activeness. 

 

Keywords : Student Activity and Model Group Investigation 
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PENDAHULUAN 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata belajar adalah berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu, 

berlatih, berubah tingkah laku atau 

tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman. Menurut Suryabrata 

(1991:45) dalam Uno Hamzah dan 

Mohamad (2014:138) belajar adalah suatu 

proses yang menghasilkan perubahan 

perilaku yang dilakukan dengan sengaja 

untuk memperoleh pengetahuan, 

kecakapan, dan pengalaman baru ke arah 

yang lebih baik. 

“Belajar dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses yang mana suatu kegiatan 

berasal atau berubah lewat reaksi dari 

suatu situasi yang dihadapi, dengan 

keadaan bahwa karakteristik-karakteristik 

dari dari perubahan aktifitas tersebut tidak 

dapat dijelaskan dengan kecenderungan-

kecenderungan reaksi” (Iskandar, 

2012:102). 

Menurut teori behavioristik (dalam 

Budiningsih, 2005:20) belajar adalah 

“perubahan tingkah laku sebagai akibat 

dari adanya interaksi antara stimulus dan 

respon”. Dengan kata lain, belajar 

merupakan bentuk perubahan yang dialami 

siswa  dalam hal kemampuannya untuk 

bertingkah laku dengan cara yang baru 

sebagai hasil interaksi antara stimulus dan 

respon. Dimana seseorang dikatakan telah 

belajar jika ia dapat menunjukkan 

perubahan tingkah lakunya. Jadi menurut 

teori behavioristik hal yang terpenting 

adalah masukan atau input yang berupa 

stimulus dan keluaran atau output yang 

berupa respon. 

Dari beberapa teori yang sudah 

membahas mengenai belajar, pada 

umumnya belajar merupakan suatu proses 

atau aktifitas yang membutuhkan masukan 

guna menghasilkan respon atau hasil yang  

dapat diamati dan yang tidak dapat 

diamati. Didalam belajar, siswa harus 

mengadakan aktifitas. Aktifitas merupakan 

hal yang sangat dibutuhkan guna 

menghasilkan respon atau hasil yang 

sangat diharapkan. Demi terbentuknya 

aktifitas yang baik, maka proses belajar 

diperlukan adanya interaksi guru dan 

siswa. Interaksi antara guru dan siswa 

disebut dengan proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran di dalam 

sebuah kelas adalah suatu proses yang 

mengandung tiga unsur yaitu; tujuan 

pembelajaran, pengalaman (proses) belajar 

mengajar, dan penilaian hasil belajar. 

Keberhasilan dalam proses belajar 

mengajar dapat diukur dari keberhasilan 

siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Dalam proses 

pembelajaran sangat diperlukan keaktifan 

siswa. Keaktifan siswa saat proses 

pembelajaran akan berdampak pada 
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prestasi belajar siswa. Tercapainya tujuan 

pendidikan dapat dilihat dari prestasi 

belajar yang dicapai oleh siswa. 

Prestasi belajar yang baik 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 

yang berasal dari dalam diri siswa maupun 

faktor-faktor lain dari siswa. Perwujudan 

pembelajaran yang baik dapat dilihat dari 

aktivitas belajar siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi keaktifan siswa 

dalam pembelajaran yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran yang 

bervariatif khususnya pada pembelajaran 

IPA. 

Dalam pembelajaran IPA sejatinya 

guru menggunakan model pembelajaran 

yang dapat membuat siswa lebih aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Model pembelajaran yang tepat akan 

membuat siswa bersemangat. Dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi 

aktivitas belajar siswa maka semakin 

tinggi pula prestasi belajarnya. 

Fakta yang diperoleh dilapangan, 

yaitu melalui proses wawancara dengan 

guru kelas IVF mengatakan bahwa 

pembelajaran IPA khususnya saat belajar 

kelompok kelas IVF SD Negeri 47/IV 

Kota jambi siswa belum sepenuhnya aktif 

saat proses pembelajaran, tidak 

memperhatikan guru saat menerangkan 

pelajaran, jika pembelajaran berkelompok 

hanya salah satu dari anggota kelompok 

saja yang mau mengerjakan sedangkan 

yang lain hanya sekedar mencantumkan 

nama, selain itu penggunaan model 

pembelajaran hanya dengan ceramah dan 

penugasan, pembelajaran terkesan pasif 

yang menyebabkan keaktifan siswa masih 

rendah. Kemudian peneliti melakukan 

observasi menggunakan lembar observasi 

keaktifan siswa. Ternyata memang benar 

dari keseluruhan siswa yang berjumlah 36 

siswa, dinyatakan bahwa siswa yang aktif 

berdasarkan indikator yang telah diteliti 

adalah (1) keguatan visual, yaitu 

memperhatikan penjelasan teman sebaya, 

hanya 15 siswa, (2) Kegiatan lisan, yaitu 

mengemukakan pendapat/ide dalam 

diskusi kelompok maupun di depan kelas 

hanya 14 siswa, (3) Kegiatan 

mendengarkan, yaitu mendengarkan 

pendapat teman sekolompok atau 

kelompok lain hanya 11 siswa, (4) 

Kegiatan menulis, yaitu menyusun laporan 

hasil diskusi kelompok hanya 12 siswa, 

dan (5) Kegiatan mental, yaitu membuat 

kesimpulan hanya 12 siswa. Lembar 

observasi keaktifan tersebut juga 

membuktikan siswa yang aktif secara 

klasikal hanya 15 siswa dengan rentan 

nilai diatas ≥50%. Jumlah tersebut 

membuktikan bahwa siswa yang aktif 

hanya berkisar pada 41,67%, sedangkan 
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58,33% siswa masih belum aktif pada 

muatan pelajaran IPA. 

Hal ini selaras dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Ledy 

Sunarto (2013) bahwa dari keseluruhan 27 

siswa hanya 13 siswa yang aktif dalam 

pembelajaran PKN. Ledy Sunarto juga 

mengatakan rendahnya keaktifan dan hasil 

belajar siswa disebabkan karena siswa 

kurang aktif saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, 

maka proses pembelajaran perlu 

diperbaiki. Agar siswa menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran IPA, serta proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu 

solusinya yang dapat dilakukan guru untuk 

memperbaiki permasalahan dalam 

pembelajaran IPA adalah dengan 

menggunakan model Group Investigation 

(GI). 

“Model pembelajaran Group 

Investigation (GI) adalah salah satu bentuk 

model pembelajaran kooperatif yang 

memiliki titik tekan pada partisipasi dan 

aktifitas siswa untuk mencari sendiri 

materi atau segala sesuatu mengenai 

materi pelajaran yang akan dipelajari” 

(Kurniasih dan Sani, 2015:71). Group 

Investigation adalah model pembelajaran 

kooperatif yang menempatkan siswa ke 

dalam kelompok secara heterogen untuk 

melakukan investigasi terhadap suatu topik 

atau pembelajaran. Dengan menggunakan 

model Group Investigation pembelajaran 

akan lebih aktif karena siswa dilibatkan 

dalam mencari dan menyelesaikan 

beberapa pertanyaan atau masalah. Selain 

itu pembelajaran menjadi lebih bermakna 

karena siswa diberikan kesempatan untuk 

berdiskusi dalam kelompok dan teman 

sebaya. Belajar bermakna akan 

mempermudah pemahaman siswa karena 

siswa dilatih untuk menangkap setiap 

informasi yang diperoleh kemudian 

dikaitkan dengan konsep-konsep yang 

dimiliki sebelumnya sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Salah satu prinsip yang di turunkan 

dari teori Vygotsky yaitu pembelajaran 

sosiokultural yang menekankan pada 

lingkungan sosial. Pembelajaran terjadi 

saat siswa bekerja menangani tugas-tugas 

yang belum dipelajari namun tugas-tugas 

itu berada dalam zone of proximal 

development. Zone of proximal 

development adalah jarak antara tingkat 

perkembangan sesungguhnya yang 

ditunjukkan dalam kemampuan 

pemecahan masalah secara mandiri dan 

tingkat kemampuan perkembangan 

potensial yang ditunjukkan dalam 

kemampuan pemecahan masalah di bawah 

bimbingan orang dewasa atau teman 

sebaya yang lebih mampu. 
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Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ledy Sunarto (2013) 

bahwa strategi Group Investigation dapat 

meningkatkan keaktifan belajar, dengan 

hasil penelitian pada pra siklus hanya 48% 

dan mengalami peningkatan sebesar 

70,37% yang kemudian meningkat pada 

siklus kedua menjadi 85,2%. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas 

IVF SD Negeri 47/IV Kota Jambi dengan 

jumlah siswa 36 orang siswa yang terdiri 

dari 18 orang siswa laki-laki dan 18 orang 

siswa perempuan dengan umur siswa yang 

berkisar 9-10 tahun. 

Pendekatan penelitian ini yaitu 

pendekatan kuantitatif dan pendekatan 

kualitatif. Penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan atas dua siklus dimana setiap 

siklus merupakan rangkaian yang saling 

berkaitan. 

Kegiatan observasi dimaksudkan 

untuk mengamati proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model 

Group Investigation (GI) di kelas IV SD 

Negeri 47/IV Kota Jambi. Objek 

pengamatannya yaitu proses pembelajaran 

dan partisipasi murid dalam proses 

pembelajaran IPA melalui kerjasama 

dalam kelompok. 

Lembar observasi guru ditunjukkan 

pada tabel 3.3.1 berikut: 

 

Tabel 3.3.1  Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No 
Aspek yang Diamati Deskripsi 

 

1. 
 

 

KegiatanAwal 

Guru mengucapkan salam kemudian mengecek 
kehadiran siswa 

 

2.  Guru membuka pembelajaran dengan sesuatu yang 

menarik perhatian siswa yaitu bertepuk dinamika 

 

3. Siswa dan guru melakukan Tanya jawab tentang 
materi yang berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari 

 

4. Guru memberikan motivasi dengan 
memberikancontoh betapa pentingnya mempelajari 

materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari 

 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

6. 

 

Kegiatan Inti Pembelajaran 

Guru menbagi siswa kedalam beberapa kelompok 
secara heterogen 

 

7. Guru memanggil setiap ketua kelompok dan 

menjelaskan tugas masing-masing kelompok 

 

8. Ketua kelompok menjelaskan tugas yang akan 

mereka kerjakan kepada anggota kelompok 

 

9. Guru mendampingi siswa mengumpulkan informasi 

untuk tugas mereka 

 

10. Memilih secara acak dari setiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pembahasan kelompoknya di 

depan kelas 

 

11. siswa dan guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa 

 

 

12. 

 
 

Penutup 

 

Guru meminta peserta didik merapikan pekerjaannya, 
dan menanyakan apakah peserta didik puas dengan 

pekerjaannya 

 

13. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran. 
Dengan arahan guru siswa melakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilakukan Siswa  

diberikan kesempatan berbicara/bertanya dan 
menambahkan informasi dari siswa lainnya 

 

14. Guru menyampaikan pesan moral pembelajaran hari 

ini 

 

15. Guru mengamati sikap peserta didik ketika berdoa 

(sikap duduk, cara membaca, melafalkan do’a, dsb) 

 

 

Lembar observasi siswa ditunjukkan 

pada tabel 3.3.2 berikut : 

Tabel 3.3.2 Lembar observasi siswa 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator yang 

diamati 

Jumlah 

skor 

Presen-

tase 

(%) 

Krite-

ria 

1 2 3 4 5    

1          

2          

3          

4          

...36          
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Jumlah    

Rata-Rata    

Kriteria    

Adapun indikator yang diamati 

yaitu: 

1) Kegiatan visual, yaitu memperhatikan 

penjelasan teman sebaya 

2) Kegiatan lisan, yaitu mengemukakan 

pendapat/ide dalam diskusi kelompok 

maupun di depan kelas. 

3) Kegiatan mendengarkan, yaitu 

mendengarkan pendapat teman 

sekolompok atau kelompok lain. 

4) Kegiatan menulis, yaitu menyusun 

laporan hasil diskusi kelompok dan 

individu. 

5) Kegiatan mental, yaitu membuat 

kesimpulan. 

Kegiatan dokumentasi dimaksudkan 

untuk memperoleh data kegiatan proses 

pembelajaran kelas IV SD Negeri 47/IV 

Kota Jambi. 

Wawancara dilakukan peneliti saat 

pertama kali masuk ke kelas IVF untuk 

mengetahui masalah yang ada di kelas IV 

yaitu dengan mewawancarai wali kelas 

IVF Ibu Pujiati, S.Pd. 

Pada teknik analisis data peneliti 

menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 

Data observasi siswa menggunakan 

skala Linkert dengan kisaran kontinus 

dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.4.2  Skor lembar observasi siswa 

Skor Keterangan 

1 

2 

3 

4 

Tidak Aktif 

Kurang Aktif 

Aktif 

Sangat Aktif 

Data yang diperoleh dari lembar 

observasi siswa akan diolah dengan rumus 

Purwanto (2014:207) sebagai berikut: 

Persentase aktifitas siswa  

=
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥100% 

Selanjutnya aktivitas siswa yang 

telah dihasilkan dari lembar observasi 

siswa tersebut diinterprestasikan dengan 

ketentuan yang dikemukakan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4.3 skala presentase aktivitas siswa. 

Interval Presentase Keterangan 

0% - 20% 

21% - 40% 

41% - 60% 

61% - 80% 

81% - 100% 

Tidak Aktif 

Kurang Aktif 

Cukup Aktif 

Aktif 

Sangat Aktif 

(Sumber: diadaptasi dari Riduwan, 2013:41) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti dari siklus I dan siklus 

II, terjadi peningkatan keaktifan siswa 

yang ditingkatkan melalui model Group 

Investigation pada siswa kelas IV SD 

Negeri 47/IIV Kota Jambi. Upaya untuk 

meningkatkan keaktifan siswa yang 

dilakukan guru terdapat empat tahap yaitu, 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. 
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Pada tahap perencanaan setiap siklus 

yaitu pada siklus I dan siklus II guru 

menentukan serta menyiapkan perangkat 

pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, dan 

media. Pada tahap pelaksanaan pada setiap 

siklus I dan siklus II dimaan pada setiap 

siklus dilakukan 2 kali pertemuan guru 

menerapkan langkah-langkah model 

Group Investigation untuk meningkatkan 

keaktifan siswa. 

Pada tahap observasi guru 

mengamati sejauh mana keaktifan siswa 

meningkat dengan cara guru mengisi 

lembar observasi keaktifan siswa sesuai 

dengan indicator keaktifan siswa. Dengan 

dilakukannya tahapan observasi siswa, 

guru dapat mengetahui persentasi 

keaktifan siswa disetiap siklus sehingga 

dapat dilihat apakah keaktifan siswa  pada 

setiap siklusnya sudah mencapai atau 

memenuhi kriteria keberhasilan yang 

ditetapkan peneliti. 

Presentase keaktifan siswa pada 

siklus I yaitu mencapai 59,31% dimana 

pada siklus I presentase keberhasilan kelas 

belum mencapai kriteria keberhasilan. 

Tahap terakhir adalah refleksi yaitu 

dengan menganalisis hasil observasi dan 

mengidentifikasi ketetapan tindakan yang 

harus dipertahankan, ditingkatkan atau 

diperbaiki, ditiadakan atau direnovasi. 

Hasil refleksi pada siklus I digunakan 

untuk memperbaiki tindakan pada siklus 

selanjutnya. Berdasarkan hasil refleksi 

pada siklus I, ada beberapa yang 

ditemukan pada siswa dan guru, 

diantaranya; siswa masih suka ribut di 

kelas, ada siswa yang asik sendiri dengan 

merobek-robek kertas, guru yang belum 

menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan yang harus dipertahankan 

dan diperbaiki diantaranya keiatan guru 

yang dilaksanakan pada siklus I yang 

dilakukan 2 kali pertemuan yaitu dalam 

memberikan motivasi, dengan melakukan 

komunikasi kehadiran siswa dan ketepatan 

guru dalam menerapkan langkah-langkah 

model Group Investigation. Sedangkan 

kegiatan guru yang harus diperbaiki yaitu 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

karena pada siklus I pertemuan I guru 

belum menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan guru belum mempersiapkan secara 

matang untuk proses pembelajaran karena 

masih ada siswa yang tidak membawa 

alat/bahan untuk belajar. Untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang ada pada siklus I dan untuk 

meningkatkan siklus II, dilakukan 

perbaikan-perbaikan sebagai berikut; guru 

harus tetap mempertahankan kegiatan-

kegiatan yang baik pada siklus I, guru 

harus menyampaikan tujuan pembelajaran, 

serta guru harus lebih mempersiapkan 

proses pembelajaran seperti dengan 
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member tahu terlebih dahulu alat/bahan 

yang harus dibawa siswa untuk 

pembelajaran selanjutnya. 

Hasil observasi pada siklus II 

menunjukkan peningkatan yang signifikan 

dari siklus I. dimana presentase 

keberhasilan kelas pada siklus II adalah 

80,63% / Aktif. Pada siklus II telah 

mencapai atau memenuhi kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan peneliti 

yaitu 80%, sehingga penelitian pada siklus 

II dianggap sudah berhasil. 

Tabel 4.7 Hasil Rekapitulasi Keaktifan siswa 

No. Nama 

Siklus I Siklus II 

Nilai Predikat Nilai Predikat 

1 AG 65 CA 85 SA 

2 AB 80 A 92.5 SA 

3 MA 57,5 CA 70 A 

4 AS 65 A 90 SA 

5 HR 47,5 CA 70 A 

6 IM 42,5 CA 57.5 CA 

7 MAS 75 A 90 SA 

8 MR 57,5 CA 85 SA 

9 MD 30 KA 47.5 CA 

10 MI 65 CA 90 SA 

11 MAA 52,5 CA 77.5 A 

12 MM 42,5 CA 60 CA 

13 MZ 57,5 CA 70 A 

14 PR 57,5 CA 70 A 

15 RI 52,5 CA 82.5 SA 

16 RD 77,5 A 95 SA 

17 SR 55 CA 85 SA 

18 SA 65 A 95 SA 

19 TN 70 A 90 SA 

20 YF 55 CA 90 SA 

21 ZR 57,5 CA 90 SA 

Jumlah 1227,5 

Tidak Aktif 

= 0 

Kurang 

Aktif = 1 

Cukup 

Aktif = 14 

1682,5 

Tidak Aktif 

= 0 

Kurang 

Aktif = 0 

Cukup 

Aktif = 3 

Aktif = 6 

Sangat 

Aktif = 0 

Aktif = 5 

Sangat 

Aktif = 13 

Rata-rata 58,45  80,12  

Persentase 

Keaktifan 

secara Klasikal 

58,45

% 

(Cukup

) 

 
80,12

% 

(Aktif) 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam meningkatkan keaktifan 

belajar siswa kelas IV pada muatan 

pelajaran IPA, peneliti menggunakan 

model Group Investigation dalam proses 

pembelajaran. Dengan cara melakukan 

perencanaan terlebih dahulu yaitu 

memasukkan langkah-langkah model 

Group Investigation di Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

selanjutnya peneliti melakukan 

pengamatan terhadap keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Pada siklus I didapat hasil 

keaktifan siswa sebesar 58,45% (Cukup 

Aktif). Untuk itu peneliti dan guru 

kolaborasi melakukan refleksi yaitu 

melaksanakan semua rencana kegiatan 

yang telah dibuat sebelumnya, membuat 

proses belajar mengajar menjadi lebih 

menarik, menggunakan pendekatan 

pembelajaran, guru harus mengingatkan 

siswa untuk membawa alat/bahan yang 

akan digunakan pada saat pertemuan 

selanjutnya sehingga siswa tidak 

meminjam barang teman dan menjadi ribut 

sebagai perbaikan pada siklus II. Pada 
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siklus II didapat hasil sebesar 80,12%, 

dengan demikian keaktifan di kelas IV 

sudah dapat dikatakan aktif dan penelitian 

telah memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan/siswa yang dianggap memiliki 

masalah keaktifan telah menjadi aktif 

dalam belajar. 

Dari penjelasan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model Group Investigation dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa pada 

muatan pelajaran IPA di kelas IV SD 

Negeri 47/IV Kota Jambi. 

Dalam menggunakan model Group 

Investigation sebaiknya pembelajaran 

dilakukan di perpustakaan untuk 

menunjang siswa mencari pengetahuan 

materi yang sedang dipelajari serta 

menggunakan media yang menarik untuk 

menstimulus otak siswa. 
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