
1 
 

Elia Septiani, 2013 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA TENTANG KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE GROUP INVESTIGATION 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan 

perubahan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 

kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan 

yang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu belajar supaya mempunyai bekal 

untuk bisa mandiri menyelesaikan tugas kehidupan. Begitu juga dengan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang merupakan salah satu bidang 

pengajaran di Sekolah Dasar yang berfungsi untuk memberikan bekal kepada  

siswa agar mampu hidup berdampingan dengan masyarakat secara global. 

Bahkan, karakteristik pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial lebih banyak 

ditujukkan agar siswa memiliki sikap dan watak yang bermartabat. 

Tujuan pendidikan dasar yaitu untuk memberikan bekal kemampuan dasar 

kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, 

anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta 

mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (bab II, 

pasal 3 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990). Dan tujuan pendidikan 

mengarah pada “Pendewasaan manusia sebagai pribadi seutuhnya dan siap 

menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat”. Ini berarti, tujuan pendidikan 

berkaitan erat dengan pembentukan watak dan nurani yang selanjutnya mendasari 

perilaku berakhlak dan berbudi. Dengan demikian, tujuan pendidikan jangan 

hanya dikerahkan untuk mengembangkan manusia dalam pemerolehan 

pengetahuan (knowledge) saja, namun juga harus diarahkan untuk lebih menggali 

potensi keterampilan (skill) dan sikapnya (attitude). Potensi siswa harus 

dikembangkan guru secara sungguh-sungguh, karena potensi tersebut merupakan 

modal dasar yang akan dikembangkan untuk kehidupan siswa di masa yang akan 

datang.  

http://einternetmarketingjobs.com/internet-marketing-help-follow-these-rules-my-internet-marketing/
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       “Kurikulum Ilmu Pengetahuan sosial (IPS) Sekolah Dasar tahun 2006 yang 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 

Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006, mempunyai karakteristik tersendiri karena 

kurikulum IPS yang mulai berlaku tahun 2006 itu tidak menganut istilah pokok 

bahasan, namun cukup sederhana yakni Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar. Hal ini memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang 

kurikulum yang mengacu pada pembelajaran IPS yang PAKEM (Pembelajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). Ditangan gurulah kurikulum ini 

dapat hidup dan berkembang karena pengembangan materi akan baik apabila 

sesuai dengan tingkat perkembangan nalar siswa, perbedaan 

perseorangan/individu dan kemampuan daya serap siswa, suasana 

pembelajaran yang kondusif, serta sarana dan sumber belajar yang tersedia. 

(Sardjiyo, 2009:13) 

 

Oleh karena itu, pembelajaran IPS sangat penting diajarkan di Sekolah Dasar, 

karena siswa sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial dan tergantung 

kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Oleh 

karena itu, siswa harus mengenal sejak dini lingkungan hidupnya, yang terdiri dari 

bermacam-macam budaya, agama, ras, suku bangsa, agar dapat menyesuaikan diri 

dengan keadaan tersebut. Dengan belajar IPS, siswa akan  mengenal  dan 

memahami hal tersebut dan mau tidak mau ia harus belajar IPS yang merupakan 

Ilmu Sosial dan diajarkan dari kelas I sampai kelas VI Sekolah Dasar. 

Pembelajaran IPS mempengaruhi pembentukan kepribadian dan kecerdasan 

peserta didik. 

Kenyataan di SDN Neglasari Kecamatan Karangnunggal Kabupaten 

Tasikmalaya, kemampuan siswa tentang materi kegiatan ekonomi (yang 

dipengaruhi kondisi alam), hanya sebagian siswa yang mampu menjawab 

pertanyaan dan mendaptkan nilai yang sesuai dengan KKM. Dilihat dari segi 

realitas yang penulis temukan dilapangan yaitu, siswa sering menemukan 

kesulitan dalam memahami suatu materi pembelajaran, terutama mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kesulitan tersebut timbul diakibatkan oleh dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi 

motivasi dan cara belajar siswa, daya kritis siswa terhadap mata pelajaran, serta 

tingkat intelegensi masing-masing. Sedangkan faktor eksternal secara umum 

mencakup lingkungan belajar, sarana dan prasarana belajar (teaching media), serta 
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kapabilitas guru dalam menerapkan variasi model pembelajaran yang masih 

sangat kurang.  

Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang berhasilnya siswa dalam 

menangkap materi pembelajaran  IPS, diantaranya yaitu: 

1. Siswa kurang tertarik untuk belajar IPS, hal ini disebabkan kurangnya 

penerapan variasi model pembelajaran yang menyebabkan siswa jenuh 

belajar IPS. 

2. Latar belakang akademik siswa yang berbeda-beda 

3. Karakteristik siswa yang berbeda-beda 

4. Materi pembelajaran yang disajikan oleh guru terlalu luas cakupannya 

5. Sumber belajar dan media yang terbatas 

6. Pemilihan metode yang kurang tepat 

Sejalan dengan permasalahan dan penomena di atas, cukup beralasan apabila 

peserta didik perlu diberikan sebuah sentuhan berupa penerapan model 

pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, daya kritis siswa 

terhadap mata pelajaran IPS, serta tentunya akan berpengaruh pada peningkatan 

hasil belajar IPS. Adapun salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan 

adalah model pembelajaran kooperatif yang diharapkan dapat mengarahkan siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, sehingga 

siswa bisa terdorong untuk aktif bertukar pikiran dengan teman sebaya dalam 

memahami materi. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggunakan model pembelajaran 

kooperatif metode group investigation, dimana metode ini merupakan salah satu 

bentuk metode dari model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

metode group investigation diharapkan mampu memberikan perbaikan dan 

peningkatan hasil belajar siswa. Dalam hal ini, dituntut kreativitas guru dalam 

menerapkan metode pembelajaran ini agar menarik minat belajar siswa dan 
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menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas. Metode pembelajaran ini 

diharapkan dapat mengubah kebiasaan belajar yang hanya sebagai transfer 

informasi dari guru ke siswa, menjadi kegiatan pembelajaran yang kaya aktivitas 

siswa dimana guru hanya berperan sebagai fasilitator. Diskusi dan kerja sama 

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok dapat membuat siswa lebih aktif, 

karena siswa sendiri yang menentukan keberhasilan kelompok. Pembelajaran 

kooperatif lebih menekankan pada kesempatan kepada siswa yang lebih luas, 

dengan menciptakan suasana yang kondusif untuk memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuan. 

Cara ini lebih bermakna dan berkesan, karena dengan kerja sama siswa 

dimungkinkan untuk menerapkan pengalaman yang dimilikinya sehingga hasil 

belajar siswa meningkat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan kondisi objektif tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan pembelajaran, 

melalui judul penelitian MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

TENTANG KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE GROUP INVESTIGATION. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang masih berpusat 

kepada guru. Metode ceramah yang digunakan menyebabkan banyak siswa yang 

jenuh dan pasif akibat lebih cenderung pada hapalan. Pada pembelajaran IPS di 

kelas IV SDN Neglasari tentang kegiatan ekonomi penduduk (yang dipengaruhi 

kondisi alam) secara umum hasil belajar siswa belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

untuk mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri Neglasari yaitu 75. Hasil belajar 

siswa yang belum mencapai KKM yaitu masih dibawah nilai 60 disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain guru tidak mampu menciptakan pembelajaran yang 

menarik bagi siswa.  

Kurangnya minat belajar siswa pada pembelajaran IPS khususnya materi 

kegiatan ekonomi penduduk (yang dipengaruhi kondisi alam) menjadikan siswa 
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sulit untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru. Disamping itu, kurang 

bervariasinya model dan pendekatan dalam pembelajaran, yang menyebabakan 

pembelajaran IPS di kelas akan terasa membosankan dan mengurangi motivasi 

belajar siswa, serta hasil belajar yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah utama yang akan diteliti 

yaitu “apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif metode group 

investigation dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang kegiatan ekonomi 

penduduk (yang dipengaruhi kondisi alam)?”. Agar penelitian ini lebih terarah, 

maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru tentang 

kegiatan ekonomi penduduk (yang dipengaruhi kondisi alam) pada 

pembelajaran IPS kelas IV di SD Negeri Neglasari Kecamatan 

Karangnunggal dengan menggunakan metode group investigation? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tentang kegiatan ekonomi penduduk 

(yang dipengaruhi kondisi alam) pada pembelajaran IPS di SD Negeri 

Neglasari Kecamatan Karangnunggal dengan menggunakan metode group 

investigation? 

c. Bagaimana aktivitas belajar siswa  pada pembelajaran IPS tentang kegiatan 

ekonomi penduduk (yang dipengaruhi kondisi alam) di SD Negeri Neglasari 

Kecamatan Karangnunggal dengan menggunakan metode group 

investigation? 

d. Bagaimana hasil belajar yang diperoleh siswa kelas IV SD Negeri Neglasari 

Kecamatan Karangnunggal tentang kegiatan ekonomi penduduk (yang 

dipengaruhi kondisi alam) menggunakan metode group investigation? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat perencanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif metode 
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group investigation pada pembelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi 

penduduk (yang dipengaruhi kondisi alam) di kelas IV SD Negeri Neglasari 

Kecamatan Karangnunggal. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan perencanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif metode 

group investigation pada pembelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi 

penduduk (yang dipengaruhi kondisi alam) di kelas IV SD Negeri Neglasari 

Kecamatan Karangnunggal. 

3. Untuk meningkatkan akttivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS tentang 

kegiatan ekonomi penduduk (yang dipengaruhi kondisi alam) di kelas IV SD 

Negeri Neglasari Kecamatan Karangnunggal setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif metode group investigation. 

4. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS tentang 

kegiatan ekonomi penduduk (yang dipengaruhi kondisi alam) di kelas IV SD 

Negeri Neglasari Kecamatan Karangnunggal setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif metode group investigation 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

“Model pembelajaran kooperatif bermanfaat untuk mencapai hasil belajar 

berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman dan pengembangan 

keterampilan sosial.” (Suprijono, 2011:61).  

a. Menambah pengetahuan dan memberi informasi penggunaan model 

pembelajaran kooperatif metode group investigation 

b. Memberikan gambaran tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif 

metode group investigation. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

1) Membuat siswa lebih mudah memahami materi pelajaran IPS sehingga dapat 

meningkatan hasil belajar siswa. 

2) Membantu siswa menemukan cara belajar yang lebih efektif. 
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b. Bagi guru 

1) Menambah variasi dalam kegiatan belajar mengajar supaya siswa tidak jenuh. 

2) Memperoleh informasi dan masukan dalam meningkatkan keberhasilan  

proses belajar mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak sekolah dalam menentukan 

strategi yang tepat dalam memlilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

2) Memberikan masukan kepada sekolah untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran bervariasi yang sesuai 

karakteristik mata pelajarannya. 

3) Mewujudkan tujuan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar yaitu cara melatih 

berfikir siswa secara logis, kritis, sistematis, konsisten, dan kreatif. 

E. Struktur Organisasi 

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian, maka 

sistematika yang disusun peneliti dalam penulisan laporan Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

      Bab ini berisi latarbelakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

A. Latar Belakang Masalah 

      Yakni permasalahan yang timbul dalam pembelajaran dan diangkat untuk 

dijadikan bahan penelitian tindakan kelas. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

      Bagian yang berisi identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian 

kemudian dianalisis sebagai rumusan masalah yang di tulis dalam bentuk kalimat 

tanya yang nantinya dijadikan bahan pembahasan untuk memecahkan masalah 

yang diteliti. 

C. Tujuan Penelitian 

Penjabaran dari hasil penelitian yang diharapkan, yang dikemukakan dan 

ditulis untuk menjawab rumusan masalah. 
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D. Mafaat Penilitian 

Berisi tentang penjelasan-penjelasan yang dapat diambil keuntunganna atau 

manfaat dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas baik manfaat yang dirasakan 

oleh guru sekolah dasar, siswa Sekolah Dasar, bagi lembaga Sekolah Dasar, bagi 

lembaga PGSD/ pihak akademik, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh peneliti 

itu sendiri. 

E. Struktur Organisasi 

Bagian dari sistematika penulisan dalam menyusun laporan penelitian tentang 

urutan bab dan bagian bab dalam skripsi atau laporan penelitian tindakan kelas. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Pustaka 

Bagian penelitian yang berisi tentang kajian konsep, teori, pendapat pakar, 

hasil pengalaman nyata peneliti yang dijadikan landasan pikiran dalam 

melaksanakan penelitian. 

B. Kerangka Pemikiran 

Bagian yang berisi tentang hal-hal yang mengkaji hasil teoritis hubungan 

antar variabel. Artinya, variabel yang dijadikan landasan pikir kemudian didukung 

dengan teori yang dirujuk maka akan menghasilkan rumusan hipotesis. 

C. Hipotesis Penelitian 

Bagian yang berisi jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian Tindakan Kelas 

Bagian yang berisi mengenai model yang digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas berdasarkan teori yang digunakan peneliti. 

B. Subjek Penelitian 

Bagian yang berisi tentang kelompok siswa yang dijadikan penelitian. 

C. Data Penelitian dan Sumber Penelitian 

Bagian yang berisi tentang perangkat pembelajaran yang menunjang terhadap 

kegiatan penelitan sedangkan sumber penelitian yakni siswa yang dijadikan 

subyek penelitian dan peneliti itu sendiri. 
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D. Prosedur Penelitian 

Bagian yang berisi tentang proses kegiatan yang dilaksanakan dalam 

penelitian yang disusun secara sistematis dan bersiklus. 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Bagian berisi tentang alat penelitian untuk mengumpulkan data berupa lembar 

observasi dll. 

F. Teknik Analisis Data 

Bagian yang berisi tentang teknik pengolahan data yang dijadikan standar 

instrumen dalam penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Bagian yang berisi mengenai hasil-hasil kegiatan penelitian di lapangan yang 

dituangkan baik berupa data kualitatif maupun kuntitatif. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Bagian yang berisi pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bagian yang berisi mengenai pernyataan hasil pembahasan penelitian. 

B. Saran  

Bagian yang berisi mengenai rekomendasi dan masukan-masukan yang 

bersifat positif. 

 


