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ABSTRAK 

Nama : Siti Marma Mopoliu 

Nim : 15.2.1.004 

Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Judul Skripsi : Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas V pada Mata Pelajaran IPA di SD Negeri 115 Manado 

  

Skripsi ini merupakan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada mata 

pelajaran IPA semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 di kelas V SD Negeri 115 

Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran IPA setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V 

SD Negeri 115 Manado yang berjumlah 19 orang, terdiri dari 8 peserta didik laki-

laki dan 11 peserta didik perempuan  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara berkesinambungan 

melalui 2 siklus, yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu: tahap pertama perencanaan, 

tahap kedua tindakan, tahap ke tiga observasi/pengamatan, dan yang ke empat 

tahap refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan test. 

Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa lembar observasi aktivitas 

peserta didik dan kinejar guru dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui 

capaian hasil belajar peserta didik digunakan lembar evaluasi (test) yang terdiri 

dari pre test dan test siklus. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik kelas V di SD Negeri 115 Manado dari nilai rata-rata 

pra tindakan sebesar 55.63 menjadi 67.36 pada siklus I dan 88.94 pada siklus II. 

Selain itu, diperoleh bahwa ketuntasan belajar secara klasikal pada pra siklus 

sebesar 21.05% meningkat menjadi 36.84% pada siklus I dan 94.73% pada siklus 

II. Sehingga pada siklus II, PTK dinyatakan berhasil karena telah mencapai 

indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan. 

Kata kunci : Kooperatif, Group Investigation, IPA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis 

dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat 

mengembangkan potensi dirinya. Hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada Pasal 3 dijelaskan bahwa : Pendidikan Nasional berfungi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab.1  

Pada dasarnya di dalam proses pembelajaran terdapat suatu sistem yang 

tersusun atas sejumlah komponen yang saking berkaitan, salah satunya adalah 

interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi antara kedua komponen 

memegang peranan sangat penting. Hal ini dikarenakan interaksi keduanya akan 

sangat berpengaruh tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Untuk itu guru dapat 

diharapkan dapat memilih metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi peserta didik, kelas dan lingkungan tempat belajar, disamping itu juga 

                                                           

 

1 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam konteks penyelengaraan ini, 

guru dengan sadar merencanakan kegiatan dengan pembelajarannya secara 

sistematis dan rencana tentang pendidikan yang dikemas dalam bentuk 

kurikulum. Jadi secara singkat pengertian pendidikan adalah suatu proses 

pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu 

dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berfikir. 

Pendidikan, kurikulum dan pembelajaran memiliki keterikatan yang sangat 

penting, apalagi dalam sebuah kelembagaan. Pendidikan sebagai wadah atau 

disebut juga sebagai lembaga yang menampung, dimana dalam sebuah lembaga 

tersebut terdapat sebuah rancangan yang terencana dan terarah yang biasa 

disebut kurikulum. Tapi semuah itu tidak akan terlaksana tanpa adanya 

implementasi, implementasi itu didapat dengan pembelajaran. Untuk itulah, 

mengapa pendidikan kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang 

sangat penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 

memiliki posisi sentral, berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta 

didik. Riyanto  mengemukakan bahwa pendidikan yang efektif adalah 

pendidikan yang dalam proses pembelajaran dan penelitian berpusat pada 

peserta didik.2 

                                                           

 

2Riyanto, student centered, (Siduarjo: PT.Berkah  Mandiri Globalindo,2002), h. 72. 
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Peserta didik tidak sekedar di jadikan objek pendidikan, tetapi juga 

merupakan subjek penelitian. Pendidikan diharapkan tidak berorientasi pada 

materi atau kompetensi semata, sebab hanya akan berhasil dalam kompetensi 

jangka pendek tetapi gagal dalam membekali peserta didik memecahkan 

persoalan dalam kehidupan jangka panjang.  

Belajar efektif dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada peserta 

didik untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka demi mencapai 

tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan strategi dari pada memberi 

informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai suatu tim yang bekerja bersama 

untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (peserta didik). 

Pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar antara guru dengan peserta 

didik, dimana seorang guru berupaya untuk mempersiapkan peserta didik agar 

bisa menjadi warga masyarakat yang berpengetahuan dan berakhlak mulia serta 

berguna bagi bangsa dan agamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an 

surah Al-Alaq, ayat (5)/1-5, yaitu : 

    
       
      

      
      

    
Terjemahnya : 

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhannmu yang menciptakan, dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah, Yang mengejar (manusia) dengan perantara kalam, 

dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.3” 

                                                           
 
3 Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan terjemahan Juz 1-3, (Penerbit: PT.Kumudasmoro 

Grafindo Semarang, tahun 1994), h.  910. 
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Tujuan pembelajaran menggambarkan bentuk tingkah laku atau 

kemampuan yang diharapkan yang dapat dimiliki peserta didik setelah proses 

pembelajaran dengan cara membuat perencanaan pembelajaran, karena proses 

pembelajaran diawali dengan perencanaan yang sangat matang. Apabila 

perencanaan yang dilakukan secara baik, maka setengah keberhasilan sudah 

dapat dicapai dan setengahnya lagi terletak pada pelaksanaan pembelajaran 

belum tentu akan mencapai keberhasilan jika dilakukan dengan sembarangan 

sehingga proses pembelajaran kurang menarik, membosankan, tidak merangsang 

peserta didik untuk aktif dan kreatif, sehingga tujuan pembelajaran tidak 

tercapai. Oleh karena itu, perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang tepat 

juga akan menetukan keberhasilan proses pembelajaran.4 

Sehubungan dengan perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran, Kurikulum yang dirancang oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan juga sangat mempengaruhi rancangan belajar mengajar dan 

penerapannya yang berkaitan dengan keseluruhan proses pendidikan yang ada 

disekolah. Pada tahun ajaran 2013/2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 

2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, 

yakni pada kelas I dan IV untuk tingkat sekolah dasar. Kurikulum 2013 memiliki 

empat aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek 

sikap, dan perilaku. Di dalam pembelajaran terdapat materi dirampingkan dilihat 

dari lima mata pelajaran salah satunya IPA. Materi pembelajaran IPA 

disesuaikan dengan sistem tema. 

                                                           
 
4 Abdurahman Mulyono, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Bandung: Rineka 

Cipta.1999), h. 38. 
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Pada dasarnya pembelajaran IPA pada sistem tema dikaitkan dengan 

pembelajaran yang lain sehingga memungkinkan peserta didik baik individu 

maupun kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik yang ada pada pelajaran tersebut. 

Melalui pembelajaran terpadu peserta didik mendapatkan pengalaman langsung 

dalam proses belajarnya, hal ini dapat menambah daya kemampuan peserta didik 

semakin kuat tentang hal-hal yang dipelajarinya sesuai dengan kurikulum 2013. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SD Negeri 115 Manado 

pada kelas 5 ditemukan dari 19 peserta didik hanya 7 orang yang mencapai 

KKM, sedangkan 12 peserta didik belum mencapai KKM. Hal ini disebabkan 

peserta didik tidak termotivasi dalam belajar, metode yang digunakan hanya 

berupa yang berpusat pada guru, yaitu seperti metode ceramah, peserta didikpun 

tidak aktif, dan tidak ada penanaman sikap sosial melalui kerja sama dalam 

kelompok sedangkan pembelajaran IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, 

melainkan juga merupakan suatu proses penemuan.5  

Dengan demikian, pada hakikatnya pembelajaran IPA adalah ilmu untuk 

mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematis dan mengembangkan 

pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa 

fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Sehingga dalam 

                                                           
 
5 Observasi Peneliti,Pengalaman dalam mengikuti Pemantapan Pengalaman Lapangan 

(PPL) II,di kelas V SDN 115 Manado, (05/09/2018). 
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pembelajaran guru perlu menerapkan metode yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan materi pembelajaran.  

Model Group Investigation merupakan model yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran IPA karena mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar 

kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin 

diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian.6 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan mengangkat sebuah judul 

“Penerapan Model Kooperatif Tipe Group Investigation untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V pada Mata Pelajaran IPA di SDN 115 

Manado”.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

Apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPA di SD Negeri 115 Manado? 

C. Pengertian Judul 

Judul penelitian ini adalah Penerapan metode Kooperatif Tipe Group 

Investigation untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Mata 

                                                           
 
6  Observasi Peneliti,Pengalaman dalam mengikuti Pemantapan Pengalaman Lapangan 

(PPL) II,di kelas V SDN 115 Manado, (06/09/2018). 
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Pelajaran IPA di SDN 115 Manado. Untuk memperjelas dan menghindari 

berbagai penafsiran terhadap judul penelitian ini maka perlu di definisikan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Model Group Investigation 

Model Group Investigation merupakan model pembelajaran 

kooperatif, dengan peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang terdiri 

dari 4-6 orang secara heterogen. Materi pembelajaran yang diberikan 

berupa teks dan setiap anggota bertanggung jawab atas ketuntasan bagian 

materi pelajaran yang harus dipelajari.7 

Para anggota dari kelompok asal yang berbeda bertemu dengan topik 

yang sama dalam kelompok untuk berdiskusi dan membahas materi yang 

ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu 

sama lain untuk mempelajari topik mereka tersebut. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah 

proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah 

laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan peserta didik 

sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Salah satu indikator tercapai 

atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik. 

                                                           
 
7 Robert E Slavin, Cooperatif  learning, (Bandung: Nusa Media, 2005), h. 235. 
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Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa model Group 

Investigation adalah model pembelajaran berupa kelompok kecil yang 

diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat 

membahas materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, setiap kelompok 

berdiskusi dan membahas materi yang dapat menanamkan sikap sosial 

peserta didik, dan berbagi ilmu pengetahuan sehingga mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Group Investigation dapat memberikan perubahan tingkah laku,dan 

melatih peserta didik untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri.. 

Model Group Investigation ini juga dapat mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran IPA. 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

a. Mengidentifikasi peserta didik untuk meningkatkan motivasi 

belajar pada mata pelajaran IPA dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif Tipe Group Investigation pada peserta 

didik kelas V SDN 115 Manado. 

b. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Group 

Investigation dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

V SD Negeri 115 Manado pada pembelajaran IPA. 

2. Manfaat  
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Dengan memahami makna dari model Group Investigation 

dapat diambil manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan berupa ilmu 

pengetahuan terkait penerapan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation untuk meningkatkan Aktifitas Belajar 

pada Materi organ gerak hewan dan manusia, menjadi bahan 

pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam upaya 

mengembangkan penelitian dalam bidang sejenis, dan diharapkan 

dapat memperkaya hasil penelitian yang telah ada serta dapat 

memberikan gambaran mengenai metode-metode pembelajaran 

khusunya metode pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation.8 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi peserta didik 

(a)  Penelitian ini dapat membantu menanamkan interaksi 

antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. 

(b)  Dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dengan 

anggota kelompok dalam proses pembelajaran. 

2) Bagi Guru 

                                                           
 
8 Chatarine Tri Anni, Psikologi belajar, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2004), h. 4. 
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(a)  Model Group Investigation dapat digunakan sebagai 

referensi pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan karakteristik peserta didik.  

(b)  Menambah keterampilan guru dalam melaksanakan 

proses mengajar agar dapat meningkatkan aktifitas belajar 

pada Materi organ gerak hewan dan manusia di kelas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang 

meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru 

serta segala fasilitas yang terkait digunakan secara langsung atau tidak langsung 

dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran memiliki kata dasar yaitu belajar, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa tahun 2012 pengertian 

belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu.9 Sardiman 

berpendapat bahwa belajar dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk 

mengubah tingkah laku, selanjutnya menurut Muhibbin Syah belajar adalah 

suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan yang relatif permanen sebagai 

akibat dari upaya-upaya yang dilakukannya.10 

Adapun menurut james O.Witaker, belajar dapat didefinisikan sebagai 

proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui atau pengalaman. 

Belajar adalah suatu cara untuk memotivasi dan mempertegas kelakuan melalui 

pengalaman dan merupakan proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungannya sehingga akan terjadi serangkaian pengalaman-

pengalaman belajar. 

                                                           
 
9 Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

keempat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 23. 

 
10 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), h. 88 
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Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, kedua 

faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses individu sehingga 

membentuk kualitas hasil belajar. 

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dalam diri individu 

dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. 

2. Faktor eksternal yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu, 

faktor ini meliputi lingkungan disekitar termasuk orang-orang 

terdekat. 

Dalam pembelajaran yang efektif dan bermakna peserta didik dilibatkan 

secara aktif, karena peserta didik adalah pusat dari kegiatan pembelajaran serta 

pembentukan kompetensi dan karakter. Model pembelajaran sangat erat 

kaitannya dengan gaya belajar peserta didik dan gaya mengajar guru. Usaha 

guru dalam membelajarkan peserta didik merupakan bagian yang sangat penting 

dalam mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. 

Dalam setiap pembelajaran guru maupun pendidik seharusnya memiliki 

perencanaan awal secara tertulis dalam bentuk RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) maupun sejenisnya.11  

Dengan begitu guru memiliki tujuan serta perlakuan yang tepat dan jelas 

saat mengimplementasikannya dalam pembelajaran dikelas. Tidak hanya 

merencanakan guru juga harus memantau apakah kegiatan pembelajaran sudah 

                                                           
 
11 Mulyono, Strategi Pembelajaran, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 2. 
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sesuai dengan yang digunakan sehingga peserta didik dapat menangkap materi 

dengan baik. Terlebih lagi guru juga harus memanfaatkan waktu dengan sebaik 

mungkin sehingga pembelajaran menjadi lebih efisien. Dengan begitu 

pembelajaran dapat dikatakan efektif. 

Dari pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah pola atau perencanaan yang dirancang untuk menciptakan 

pembelajaran dikelas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model pembelajaran dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dikelas. 

B.  Pembelajaran Kooperatif 

Kooperatif berasal dari kata bahasa inggris Cooperative learning yang 

artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu 

sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran yang mengacu pada metode pembelajaran yang 

membuat peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil dan  saling 

membantu dalam belajar.12 

Ada beberapa karakteristik pembelajaran kooperatif, yaitu : 

1. Adanya saling ketergantungan diantara anggota kelompok, bila salah 

satu gagal maka yang lain akan ikut menerima kegagalan. Jadi setiap 

anggota harus berusaha keras agar tercapai keberhasilan individual, 

                                                           
 
12 Masitoh dan Dewi Laksmi, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: DEPAG RI, 2009), h. 232. 
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karena setiap individu yang gagal dan berhasil akan saling 

mempengaruhi. 

2. Setiap individu mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kelompok agar hasil belajar 

menjadi baik. 

3. Setiap anggota kelompok harus saling membelajarkan dan mendorong 

agar tujuan dan tugas yang diberikan dapat dikuasai oleh semua 

anggota kelompok. 

4. Dalam kelompok setiap individu berlatih untuk dapat dipercaya, 

mempunyai jiwa kepemimpinan, dapat mengambil keputusan, mampu 

berkomunikas, dan memiliki keterampilan untuk mengatur konflik. 

Pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation merupakan salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong peserta didik aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. Dalam metode pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

terdapat kelompok ahli dan kelompok asal, kelompok asal adalah kelompok 

awal peserta didik terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk 

dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Kelompok ahli yaitu 

kelompok peserta didik yang terdiri dari anggota kelompok lain (kelompok asal) 

yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan 

kepada anggota kelompok asal. 

Para anggota dari kelompok asal yang berbeda, bertemu dengan topik yang 

sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas materi yang 
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ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu sama 

lain untuk mempelajari topik mereka tersebut. Tugas guru adalah memfasilitasi 

dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami 

materi yang diberikan. Para kelompok ahli harus mampu untuk membagi 

pengetahuan yang didapatkan saat melakukan diskusi dikelompok ahli, sehingga 

pengetahuan tersebut diterima oleh setiap anggota kepada kelompok asal. Kunci 

tipe Group Investigation ini adalah interdependence setiap peserta didik 

terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya 

setiap peserta didik harus memiliki tanggung jawab dan kerja sama yang positif 

dan saling ketergantungan untuk mendapat informasi dan memecahkan masalah 

yang diberikan.13 

C. Pengertian Model Group Investigation 

john Dewey (1916) merupakan seorang pakar yang mengembangkan 

gagasan investigasi kelompok (Group Investigation), kemudian dikembangkan 

oleh Herbert Thelen. Herbert Thelen (1960) menyatakan bahwa pendidikan 

dalam masyarakat demokratis seharusnya mengajarkan proses demokrasi secara 

langsung. Bagian terpenting dari pendidikan peserta didik seharusnya 

merupakan penelitian kooperatif untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan 

akademik.14 

                                                           
 
13Miftahul Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur dan Model 

Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 29 
 
14 Pisca Hana Marsenda, 2018, “Cooperative Learning Tipe Group Investigation”, 

www.academia.edu, 10 Desember 2019. 
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Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

secara umum adalah guru merancang sebuah topik yang cakupannya cukup luas 

kemudian membaginya menjadi subtopik. Kelas dibagi menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri atas 4-5 orang peserta didik. Kelompok ini dapat dibentuk 

berdasarkan minat yang sama atau keakraban. Setiap kelompok memilih topik 

kemudian melakukan investigasi terhadap topik tersebut, sebagian dari 

investigasi. Peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber yang 

menawarkan berbagai gagasan, opini ataupun solusi yang berkaitan dengan topik 

yang sedang dipelajari. Hasil investigasi peserta didik kemudian dibuat laporan 

dan dipresentasikan di depan kelas. 

Implementasi model pembelajaran tipe Group Investigation tentu 

memerlukan perencanaan yang matang. Guru bersama dengan peserta didik 

perlu merencanakan apa yang akan diinvestigasikan, sumber apa saja yang 

mereka butuhkan, bagaimana pembagian tugas dalam kelompok serta bagaimana 

kelompok akan menampilkan hasil investigasi mereka didepan kelas. Dalam 

pembelajaran ini, guru bertindak sebagai narasumber dan fasilitator. Guru 

berkeliling kelas untuk melihat pekerjaan peserta didik di dalam kelompok serta 

membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik.15 

Berdasarkan penelitian di atas dapat dsimpulkan bahwa model Group 

Investigation dapat dipakai guru untuk mengembangkan kreaktifitas peserta 

didik baik secara perorangan maupun perkelompok, dan diharapakan peserta 

                                                           
 
15 Robert E Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa 

Media, 2010), h. 206-207. 
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didik dalam kelompoknya dapat saling memberi kontribusi berdasarkan 

pengalaman sehari-harinya.  

D. Langkah-langkah model Group Investigation 

Adapun menurut Slavin E. Robert (2005) langkah-langkah model Group 

Investigation adalah sebagai berikut : 

1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen, yaitu 

peserta didik bergabung dalam kelompoknya masing-masing, dan 

mengerjakan tugas-tugas yang direncanakan bersama oleh para peserta 

didik dalam kelompoknya masing-masing.  

2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok, yaitu 

agar peserta didik mengerti dengan pembelajaran yang akan diberikan 

oleh guru. Kemudian setiap kelompok mudah untuk mengerjakan 

tugas tersebut.  

3. Guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk mendapatkan tugas, 

sehingga satu kelompok mendapat tugas satu materi atau tugas yang 

berbeda dari kelompok lain. 

4. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara 

kooperatif. Maksudnya setiap kelompok membahas kembali materi 

yang telah mereka diskusikan agar peserta didik dalam kelompok 

tersebut mengerti dengan materi itu. 

5. Setelah selesai diskusi, ketua kelompok menyampaikan penjelasan 

singkat sekaligus memberikan kesimpulan.  
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6. Evaluasi, yaitu ketua-ketua kelompok mempresentasikan materi yang 

telah mereka diskusikan kepada kelompok lain, dan selanjutnya guru 

mengevaluasi kepada setiap peserta didik agar mereka mengerti 

dengan materi yang telah dijelaskan.16 

Dari pendapat ahli di atas tentang langkah-langkah model Group 

Investigation, peneliti menyimpulkan bahwa dapat melatih peserta didik untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri, dan keterlibatan peserta didik 

secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir 

pembelajaran. Kemudian untuk guru dapat juga mengembangkan kreaktifitas 

peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok.  

E. Kelebihan  Group Investigation 

Adapun menurut Winkel (2005) kelebihan Group Investigation adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara pribadi, dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas, 

rasa percaya diri dapat lebih meningkat, dapat belajar untuk 

memecahkan suatu masalah, dan dapat aktif dalam setiap 

pembelajaran. 

2. Secara sosial, meningkatkan belajar bekerja sama, belajar 

berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun dengan guru, 

                                                           
 
16 Robert E Slavin, Cooperatif Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa Media, 

2010), h. 27. 
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belajar menghargai pendapat orang lain, dan meningkatkan partisipasi 

dalam membuat suatu keputusan.17 

Dari pendapat ahli di atas tentang kelebihan model Group Investigation, 

peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan membuat suasana 

saling bekerja sama dan berinteraksi antar peserta didik dalam kelompok tanpa 

memandang latar belakang, setiap peserta didik dalam kelompok memadukan 

berbagai ide dan pendapat serta memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi 

kelompok. 

F. Kelemahan Group Investigation 

Adapun menurut Berlin Sani (2015) kelemahan Group Investigation 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan model kooperatif tipe Group Investigation 

hanya sesuai untuk diterapkan di kelas tinggi contohnya di SD kelas 

V. Hal ini disebabkan karena tipe Group Investigation ini memerlukan 

tingkatan yang kognitif yang lebih tinggi. 

2. Tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran tipe Group 

Investigation, model pembelajaran tipe Group Investigation cocok 

untuk diterapkan pada suatu topik yang menuntut peserta didik untuk 

memahami suatu bahasan dari pengalaman yang dialami. 

3. Guru membutuhkan persiapan yang matang dan pengalaman yang 

lama untuk dapat menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation dengan baik. Adapun Sani Berlin (2013) menyatakan 

                                                           
 
17 Wingkel, Psikologi Pengajaran, (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), h. 328. 
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bahwa dalam model Group Investigation peserta didik diarahkan 

untuk melakukan suatu investigasi atau suatu penyelidikan tentang 

suatu objek yang berhubungan dengan topik yang dibicarakan dalam 

pembelajaran.18 

Dari pendapat ahli di atas tentang kelemahan model Group Investigation, 

peneliti menyimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki potensi dalam yang 

rendah, tidak begitu aktif dikelas dan dalam diskusi menjadikan model Group 

Investigation tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian Guru membutuhkan 

persiapan yang matang dan pengalaman yang lama untuk dapat menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dengan baik. 

 

 

G. Pembelajaran IPA 

Kata IPA diambil dari kata latin Scientia yang arti harfiahnya adalah 

pengetahuan. IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan yang 

rasional dan objektif tentang alam semesta dan segala isinya. Pembelajaran IPA 

berupaya membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan 

dan pemahamanya tentang alam seisinya yang penuh rahasia. IPA berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 

pendidikan. IPA diharapakn dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

                                                           
 
18 Sani Berlin, Sukses Mengimplementasikan kurikulum 2013, (Yogyakarta: Kata Pena, 

2013), h. 74. 
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mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam secara ilmiah. Dengan 

demikian peserta didik harus mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep 

yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses ilmiah antara penyelidikan, penyusunan, dan penyajian 

gagasan-gagasan.19 

Khusus pembelajaran IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu peserta didik secara ilmiah. Secara garis besar, materi 

pembelajaran IPA disekolah dasar meliputi bidang kajian makhluk hidup dan 

proses kehidupan, benda dan sifatnya, energi dan perubahannya, serta bumi dan 

alam semesta. 

Bidang kajian tersebut diatas pada dasarnya sangat dalam membantu 

peserta didik untuk memperoleh pemahaman awal tentang fenomena alam. 

Dalam pembelajaran IPA, diharapakan empat unsur pembelajaran IPA 

dapat muncul yaitu: 

1. Sikap rasa ingin tahu benda, fenomena alam, makhluk hidup serta 

hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat 

dipecahkan melalui prosedur yang benar. 

                                                           
 
19 Ahmadi Abu, Materi Pembelajaran IPA SD, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 34. 
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2. Proses prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah meliputi 

penyusunan hipotesis, perancangan, eksperimen, atau percobaan, 

evaluasi, pengukuran dan penarikan kesimpulan. 

3. Produk berupa fakta, prinsip, teori dan hokum. 

4. Aplikasi penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Jika keempat unsur tersebut dapat dimunculkan maka peserta didik dapat 

mengalami proses pembelajaran secara utuh. Memahami fenomena alam melalui 

kegiatan pemecahan masalah. Metode ilmiah, dan meniru cara ilmuan bekerja 

dalam menemukan fakta baru. 

H. Tujuan dan Manfaat Pembelajaran IPA di SD 

Tujuan pembelajaran IPA yang dirumuskan pada langkah awal 

pembelajaran digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran dan proses 

penilaian yang dilakukan. Maka pelajaran IPA di SD merupakan salah satu 

program pembelajaran yang bertujuan untuk membina dan menyiapkan peserta 

didik agar peserta didik tanggap dalam mengahadapi lingkungannya.20 

Manfaat pembelajaran IPA yaitu menimbulkan rasa ingin tahu terhadap 

kondisi lingkungan alam, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna 

dalam kehidupan sehari-hari. Ikut menjaga, merawat, mengelola, dan 

melestarikan alam, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide 

mengenai lingkungan alam disekitar. Konsep yang ada dalam Ilmu Pengetahuan 

                                                           
 
20 Widodo Ari dkk,  pendidikan IPA di SD, (Bandung: UPI Press, 2007), h. 96. 
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Alam (IPA) berguna untuk menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa alam dan 

menemukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut, membangun rasa 

cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari, dapat 

memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampak serta hubungannya 

dengan kehidupan manusia sehari-hari. Memberikan pengetahuan untuk 

mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman untuk 

memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penciptaan alam 

semesta hingga seperti ini dan kemudian membantu manusia dalam 

pengembangan saat ini. 

I. Penerapan Model Group Investigation dalam Pembelajaran IPA di SD 

Model pembelajaran Group Investigation dapat memotivasi untuk 

meningkatkan kerja sama dan tanggung jawab. Model pembelajaran Group 

Investigation dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar di SD Negeri 115 

Manado. 

Menurut Suprijono Agus hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Kemampuan peserta didik dalam memenuhi sesuatu tahapan pencapaian 

pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar. Hasil belajar merupakan 

hasil suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.21 

                                                           
 
21 Suprijono Agus, cooperative learning, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 7-8. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling 

mempengaruhi dalam proses individu, sehingga membentuk kualitas hasil 

belajar. 

1. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang 

atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sifat yang melekat 

pada diri seseorang. 

2. Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang 

atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan disekitar termasuk 

orang-orang terdekat. 

J. Hasil Belajar  

Pengertian hasil belajar adalah sesuatu yang diadakan oleh usaha, 

pendapatan, dan perolehan. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku 

atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. hasil belajar bukan hanya 

salah satu aspek potensi kemanusiaan saja, hasil belajar peserta didik memenuhi 

tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar.22 

Secara umum Abdurahman menjelaskan hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar, menurutnya anak-anak 

yang berhasil dalam belajar ialah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

atau tujuan instruksional. Adapun yang dimaksud dengan belajar menurut 

                                                           
 
22 Abdurahman Mulyono,  pendidikan bagi anak berkesulitan belajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1999), h.  
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Usman adalah perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi 

antara satu individu lainnya dan antar individu dengan lingkungan.23 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah 

proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan peserta didik sehingga 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hasil belajar merupakan salah satu 

indicator dari proses belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami aktivitas belajar, salah satunya proses 

pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh peserta 

didik.24 

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh peserta 

didik dalam mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan tujuan yang 

diterapkan. Menurut Dimyati dan Mudjiono, dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan hasil belajar merupakan suatu proses untuk melihat sejauh 

mana peserta didik dapat menguasai pembelajaran setelah mengikuti kegi                                                                     

iatan proses belajar mengajar, atau keberhasilan yang dicapai seorang peserta 

didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang ditandai dengan bentuk 

angka, huruf, atau simbol tertentu yang disepakati oleh pihak penyelenggara 

pendidikan.25 

                                                           
23 Usman Uzer Muhammad,menjadi guru professional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 5. 

 
24 Catharina Tri anni, psikologi belajar, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2004), h. 4. 

 
25 Mudjiono Dimyati, belajar dan pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 3. 
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Dari beberapa teori diatas tentang pengertian hasil belajar, maka hasil 

belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar (perubahan 

tingkah laku: kognitif, afektif, dan psikomotorik). Setelah selesai melaksanakan 

proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran information search dan 

metode resitasi yang dibuktikan dengan hasil evaluasi berupa nilai.  

K. Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat 

diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi atau sebagian dari tubuh 

makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak bila ada rangsangan yang 

mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Pada hewan dan manusia 

dapat mewakili pengertian gerak secara umum dan dapat dilihat dengan kasat 

mata, atau secara nyata. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan 

ada 2 macam yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa 

otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan 

sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak.26 

berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem gerak ialah 

tubuh yang terdiri dari otot, sendi dan tulang yang menggabung menjadi sebuah 

rangka yang berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh serta memudahkan 

dalam bergerak dan juga melakukan sebuah aktifitas. Sebab dengan adanya dari 

sistem gerak ini maka gerak dalam tubuh dapat dengan lincahnya untuk 

digerakkan.  

                                                           
 
26 Haryono, Pembelajaran Organ Tubuh Manusia, (Yogyakarta: Kepal Press, 2013),  

h.16. 
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1. Organ gerak pada manusia 

Manusia mempunyai beberapa komponen dari sistem geraknya guna 

memudahkan dalam beraktifitas. Komponen sistem gerak yang ada 

pada manusia yakni mencakup rangka, otot, dan juga sendi. 

a. Rangka, adanya rangka inilah yang membuat tubuh baik manusia 

maupun hewan yang memiliki pula bentuk tubuh yang lebih jelas, 

sebagai penopang yang sangat kuat sehingga bisa berjalan, berlari 

dan sebagainya. Bagian-bagian dari rangka manusia diantaranya: 

Tulang tengkorak, kemudian bagian badan mencakup bagiang 

dari anggota gerak atas, dan juga bagian dari anggota bagian 

gerak bawah. 

b. Otot adalah alat gerak aktif guna membantu tulang dalam untuk 

melakukan gerak. Tanpa adanya otot dalam tubuh, maka manusia 

tidak akan dapat bergerak. Oleh karena itu otot sangat penting 

bagi tubuh manusia sebab menggerakkan otot membutuhkan 

energi. Kemudian jenis-jenis otot yaitu: otot lurik, otot polos, dan 

otot jantung.27 

1) Otot lurik ini berada dibagian rangka dan menempel pada 

bagian rangka manusia atau hewan sehingga otot ini juga 

seringkali disebut dengan otot rangka. Otot lurik juga 

memiliki ciri yang mudah mengalami kelelahan dikarenakan 

adanya asam laktat yang menumpuk disel otot lurik ini. 
                                                           

 
27 Haryono, Pembelajaran Organ Tubuh Manusia, (Yogyakarta: Kepal Press, 2013), h.23. 
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2) Otot polos membentuk lapisan pada unsur atau alat-alat 

dalam tubuh, misalnya dinding usus, pembulu darah, saluran 

kelamin, serta dinding rahim.  

3) Otot jantung memompa jantung untuk mengedarkan darah 

keseluruh bagian tubuh. Keistimewaan utama otot jantung 

yaitu mereka sekali mulai aktif dengan selalu menjalani 

proses kontraksi dan relaksasi tanpa mengalami keadaan 

kelelahan. 

c. Sendi adalah sesuatu yang menghubungkan diantara dua tulang. 

Kemudian macam-macam sendi yaitu: sendi luncur, sendi engsel, 

sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, dan sendi kondiloit. 

1) Sendi luncur berfungsi untuk menghubungkan antar tulang 

agar dapat menghasilkan gerakan badan dapat melengkung 

kedepan dan kebelakang ataupun memutar badan. 

2) Sendi engsel adalah hubungan antar tulang yang 

memungkinkan gerakan satu arah maju atau mundur. Contoh 

sendi engsel persendian pada siku, lutut, dan persendian antar 

ruas jari tangan. 

3) Sendi pelana adalah antar tulang yang memungkinkan 

gerakan tulang ke dua arah yang saling tegak lurus seperti 

gerakan orang naik kuda. Contoh sendi pelana adalah 

persendian tulang tumit dan tulang kering. 
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4) Sendi putar adalah hubungan antar tulang yang 

memungkinkan gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang 

lainnya sebagai poros. Contoh sendi putar adalah persendian 

tulang tengkorak dan tulang pengumpul. 

5) Sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang 

memungkinkan gerak kesegala arah. Contoh sendi peluru 

adalah persendian antar tulang paha dan tulang gelang 

panggul serta antara persendian pangkal lengan atas dan 

gelang bahu. 

6) Sendi kondiloid adalah gerakan-gerakan yang dapat 

ditunjukkan dengan memeriksa pergelangan tangan 

contonhnya memiringkan kearah ibu jari dan memiringkan 

kearah jari kelingking, seperti dalam melambaikan tangan ke 

seseorang. Selain itu pergelangan tangan mampu melakukan 

gerakan berputar-putar.28 

2. Organ gerak pada hewan 

  Sistem gerak yang ada pada hewan ini sebab hewan ada yang hidup 

di air, darat dan juga udara untuk terbang. Dalam jenisnya hewan 

tersebut dibagi menjadi dua yaitu, hewan yang bertulang belakang 

(vertebrata) dan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang 

(invertebrata).  

                                                           
 
28 Widi Asih, Metodologi Pembelajaran IPA, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 26. 
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Kemudian peneliti menyimpulkan bahwa organ atau sistem gerak 

yang terdapat pada hewan vertebrata dan invertebrata mempunyai 

fungsi yang sama yang berhubungan langsung dengan bentuk rangka 

dan tubuh hewan. 

1. Hewan vertebrata 

macam-macam hewan vertebrata yaitu: 

a. Ikan dapat bergerak di air, baik itu yang ada di air tawar 

maupun yang ada di air asin laut yang luas. Dari segi bentuk 

rangkanya, ikan ini berbentuk sebagian besar ada yang 

memanjang, pendek, besar dan ada yang kecil.29 Dari segi 

bentuk inilah ikan akan mudah bergerak bebas di air laut 

maupun di air tawar dengan membelok kekanan dan 

membelok kekiri dengan mudahnya. Bentuk rangka tulang 

ikan serta otot-otot ikan paling praktis sehingga efisien waktu 

bergerak ke depan dan lincah.30 

b. Amfibi, contoh hewan amfibi ini adalah katak. Katak terdiri 

atas tulang badan, tulang kepala dan juga tulang anggota 

gerak. Katak mempunyai sendi yang ada pada lutut, siku, 

bahu, pergelangan kaki dan tangannya. Selain itu tulang 

kepala bebentuk kecil tapi paling kuat, katak mempunyai pula 

tulang belakangguna menopang tubuhnya. Katak mempunyai 

                                                           
 
29 Sukiya, Biologi Vertebrata, (Yogyakarta: UNY, 2001), h. 17. 

 
30 Sonhaji Aang, Lima Vilum Vertebrata, (Bandung : Aulia Publising, 2012), h. 67. 



 
 

37 
 

kaki belakang yang amat panjang dan juga otot yang solid 

dan kekar, kaki katak mempunyai selaput yang berfungsi 

dalam memudahkan berenangnya. 

c. Mamalia, contoh dari hewan mamalia ini adalah kuda, sapi 

banteng, anjing, dan lain sebagainya. hidup mamalia ini ada 

yang didarat, udara, dan juga air. Karakteristik atau cirri 

rangkanya mamalia ini mempunyai tulang yang kokoh dan 

juga kuat guna menopang tubuhnya. Ototnya elastic dan juga 

kuat yang menhubungkan pada ototnya. Sehingga hewan 

contohnya seperti kuda ini bisa berlari dengan sangat cepat 

atau kencang, kuda juga mempunyai sendi-sendi guna 

mempermudah geraknya sehingga bisa bergerak dengan 

lincah.  

d. Ular adalah salah satu kelompok reptilia tidak berkaki dan 

mempunyai tubuh yang panjang dan tersebar luas didunia. 

Alat gerak ular yaitu mempunyai otot perut, memiliki 

kekuatan untuk cengkeraman yang berfungsi sebagai alat 

gerak, selain itu juga berfungsi untuk membelit agar dapat 

menaiki pohon atau ranting. 

2. Hewan invertebrata 

macam-macam hewan invertebrata yaitu: 

a. Kupu-kupu, hewan ini salah satu jenis serangga dan 

mempunyai beraneka warna yang cantik. Kupu-kupu 
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mempunyai alat gerak pada sayap dan kaki, sayap kupu-kupu 

berfunsi untuk terbang dan kakinya berfungsi untuk 

mengenali bunga serta dapat memeggang cangkang/batang. 

Hewan ini tidak memiliki tulang belakang dan juga tidak 

memiliki sumsum tulang belakang.31  

b. Semut juga termasuk hewan serangga dengan bentuknya 

yang sangat kecil tapi hewan ini termasuk hewan yang tekuat 

didunia, karena hewan ini mampu menopang berat hingga 

berat lima puluh kali dari berat badannya. Alat gerak semut 

adalah kaki dan antenna, kaki semut fungsinnya untuk 

berjalan dan antenna berfungsi untuk dapat berkomunikasi 

satu sama lain dan sebagai alat peraba untuk mendeteksi 

segala sesuatu yang berada didepannya. Hewan ini juga tidak 

mempunyai tulang belakang. 

c. Ubur-ubur adalah jenis hewan yang hidup dilaut dan tidak 

mempunyai tulang belakang dan bentuknya yang unik seperti 

payung. Hewan ini juga bergerak seperti melayang-layang di 

dalam laut, alat gerak dari ubur-ubur adalah tentakel. 

Tentakel terletak disekitar wilayah mulut, tentakel ini 

berfungsi untuk memompa air agar ubur-ubur bisa berpindah-

pindah. Tentakel ini juga disebutkan berperan dalam 

                                                           
 
31 Septianing Rasti, Panduan Belajar Biologi, (Semarang: Pustaka Belajar, 2010), h. 14. 
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menangkap serta memasukkan makanan kedalam tubuh ubur-

ubur. 

d. Cacing, mereka pada umunya ditemukan hidup ditanah, 

memakan bahan organik hidup dan mati. Organ gerak pada 

cacing yaitu mempunyai otot perut, fungsi dari otot perut 

cacing yaitu untuk melakukan kontraksi dan reklaksasi 

sehingga dapat bergerak kekanan dan kekiri. 

L. Penelitian yang Relevan 

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation Berikut ini merupakan 

beberapa peneliti tentang model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation. 

1. Skripsi dari Dwi Yuli Agustin, mahasiswa Program Studi S1 PGMI 

STAIN Tulungagung, dengan judul “Implementasi Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation untuk 

meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV MI Miftahul Ulum 

Rejosari Kalidawir Tulungagung”. Dari penelitian yang telah 

dilaksanakan, tujuan penelitian tersebut antara lain untuk 

mendeskripsikan implementasi model pembelajaran kooperatif Group 

Investigation, mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA siswa 

kelas MI Miftahul Ulum Rejosari Kalidawir Tulungagung. Jenis 

penelitian ini adalah jenis Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilaksanakan dalam 2 siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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prestasi belajar siswa mengalami peningkatakan dari siklus I sampai 

ke siklus II, yaitu siklus I (74.63%) siklous II (85.71%).32 

2. Skripsi dari khusnul Khotima Famatu Zahro, mahasiswa Program 

Studi S1 PGMI STAIN Tulunagung, dengan judul “Keefektifan 

Model Pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dalam 

kemampuan pemecahan masalah bangun ruang siswa kelas VIII 

SMPN 2 Watulimo”. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, tujuan 

penelitian tersebut antara lain untuk mengetahui secara jelas tentang 

keefektifan model pembelajaran Group Investigation dalam 

kemampuan pemecahan masalah bangun ruang siswa kelas VIII 2 

Watulimo. Jenis penelitian ini adalah jenis Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa ada peningkatan yang 

signifikan pada rata-rata hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II, 

yaitu sebesar 6,832.33 

3. Skripsi dari Fetty Fitriani, mahasiswa Program Studi S1 PGMI STAIN 

Tulungagung, dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Group Investigation untuk meningkatkan hasil belajar 

                                                           
 
32 Dwi Yuli Agustin,Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group 

Investigation untuk meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV MI Miftahul Ulum Rejosari 

Kalidawir Tulungagung, Tahun 2012. 
 

33 khusnul Khotima Famatu Zahro,Keefektifan Model Pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation dalam kemampuan pemecahan masalah bangun ruang siswa kelas VIII 

SMPN 2 Watulimo, Tahun 2010. 
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Siswa Kelas 5 pada Mata Pelajaran IPA MI Nahdlatul Ulama Salam 

Wonodadi Blitar”. Dari penelitian yang telah dilaksanakan tujuan dari 

penelitian tersebut antara lain untuk mengetahui peningkatan hasil 

IPA setelah diterapkannya metode Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Group Investigation untuk meningkatkan hasil belajar Siswa Kelas 5 

MI Nahdlatul ulama salam pada mata pelajaran IPA tahun pelajaran 

2010/2011. Jenis penelitian ini adalah jenis Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siklus I rata-rata hasil belajar siswa adalah 77%, sedangkan 

pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa adalah 93%.34 

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Yuli Agustin, khusnul 

Khotima Famatu Zahro, dan Fetty Fitriani terbukti bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation mampu meningkatkan hasil belajar peserta 

didik, Kemudian sama-sama menggunakkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation yang di terapkan pada mata pelajaran IPA dan mata pelajaran 

Matematika. Penelitian yang dilakukan oleh siti Dwi Yuli Agustin, khusnul 

Khotima Famatu Zahro, dan Fetty Fitriani memiliki perbedaan pada mata 

pelajaran, materi, tempat, dan waktu pelaksanaan penelitian. 

Perbedaan penelitian diatas dengan yang akan peneliti lakukan adalah 

mengkaji tentang Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

                                                           
 

34 Fetty Fitriani,Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

untuk meningkatkan hasil belajar Siswa Kelas 5 pada Mata Pelajaran IPA MI Nahdlatul Ulama 

Salam Wonodadi Blitar, Tahun 2011. 
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Investigation Untuk meningkatkan Hasil belajar Peserta Didik Kelas V Mata 

Pelajaran IPA Pada Materi organ gerak hewan dan manusia Di SDN 115 Manado 

Jl.Cendrawasih, Malendeng, Kec.Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. 

Kemudian perbedaannya terletak pada materi pelajaran, bidang kajiannya, kelas, 

waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. metode yang digunakan dalam 

penelitian ini sama-sama menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. 

M. Hipotesis Tindakan 

Untuk memperoleh jawaban sementara maka diajukan hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini yaitu dengan adanya penerapan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation hasil belajar peserta didik kelas V SDN 115 

Manado dapat meningkat. 
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BAB III 

`METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan tindakan dilakukan untuk 

memecahkan masalah dalam pembelajaran dikelas dengan bentuk Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan lebih berorientasi pada proses 

perbaikan yang terjadi tidak hanya sekedar berorientasi pada hasil atau dampak 

yang ditimbulkan dari tindakan yang diberikan. Penelitian ini juga termasuk 

penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik 

pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai.35 

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian tindakan kolaboratif 

dimana peneliti bekerja sama dengan guru kelas, peneliti bertindak sebagai 

perancang dan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengamatan, mengumpulkan 

dan menganalisis data serta melaporkan hasil penelitian. Dan guru kelas yang 

bertindak sebagai pengamat. Tujuan utama Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

ialah untuk meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas. Peneliti terlibat 

langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai akhir penelitian yang 

berupa hasil penelitian. Penelitian ini mengikuti siklus tahap tindakan. Siklus ini 

berlanjut dan akan dihentikan jika sesuai dengan kebutuhan dan dirasa sudah 

cukup. 

                                                           
 
35 Daryanto, Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah, (Yogyakarta: 

Gava Medika, 2018), h. 185. 
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Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah 

Classroom Action Rresearch (CAR). Dari nama tersebut terkandung tiga 

yakni.36 

1. Penelitian: menunjukkan pada suatu kegiatan mencermati suatu 

dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu, 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam 

meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi 

peneliti. 

2. Tindakan: menunjukkan pada suatu objek kegiatan yang sengaja 

dilakukan dengan cara tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian 

siklus kegiatan untuk peserta didik. 

3. Kelas : dalam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi 

dalam pengertian yang lebih spesifik, yakni peserta didik yang dalam 

waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama dari pendidik yang 

sama pula. 

Sehingga dengan mengembangkan ketiga kata tersebut menjadi Penelitian 

Tindakan Kelas. Dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan suatu pencemaran terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan. 

                                                           
 
36 Daryanto, Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah, (Yogyakarta: 

Gava Medika, 2018), h. 3. 
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Tindakan tersebut diberikan oleh pendidik atau dengan arahan dari pendidik 

yang dilakukan oleh peserta didik.37 

Penelitian tindakan kelas merupakan ragam penelitian pembelajaran yang 

berkonteks kelas yang dilaksanakan oleh pendidik untuk memecahkan masalah-

masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pendidik, memperbaiki mutu hasil 

pembelajaran dan mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran demi peningkatkan 

mutu dan hasil pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas mempunyai 

karakteristik tersendiri yang membedakan dengan penelitian yang lain, 

diantaranya yaitu, masalah yang diangkat adalah masalah yang dihadapi oleh 

pendidik dikelas dan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dikelas. 

Penelitian Tindakan Kelas termasuk penelitian kualitatif meskipun data 

yang dikumpulkan bisa saja kuantitatif, dimana uraiannya bersifat deskriptif 

dalam bentuk kata-kata. Peneliti merupakan instrumen pertama dalam 

pengumpulan data, proses dan pentingnya dengan produk. 

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), Penelitian Tindakan Kelas menurut Jean Meniff merupakan bentuk 

penelitian reflektif yang dilakukan oleh pendidik sendiri. Hal penelitian ini dapat 

bermanfaat diantaranya sebagai alat pengembangan kurikulum, sekolah, dan 

keahlian mengajar. 

B. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

                                                           
 
37 Arikunto Suharsimi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007),h.2-

3. 
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Penelitian ini mengambil lokasi di SDN 115 Manado Jl. Cendrawasih, 

Kelurahan Malendeng Kec.Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pada semester 

ganjil, tahun pelajaran 2019, dengan waktu penelitian selama dua bulan 

terhitung dari bulan oktober s/d bulan novembar 2019. 

C. Objek Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan melalui tahapan-tahapan 

yang dikenal dengan istilah siklus/daur. Masing-masing siklus/daur dalam PTK 

meliputi 4 tahap yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (action), 

pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Siklus akan berakhir jika 

hasil penelitian diperoleh sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang akan 

dicapai oleh peneliti. Apabila permasalahan belum terselesaikan dianjutkan ke 

siklus selanjutnya. 

 

1. Pra Siklus (pra tindakan) 

Dalam kegiatan pra tindakan ini peneliti melaksanakan studi 

pendahuluan terlebih dahulu tentang kondisi sekolah yang akan 

diteliti. Pada kegiatan pra tindakan ini peneliti juga melaksanakan 

beberapa kegiatan lain, diantaranya : 

a. Peneliti meminta surat izin penelitian kepada Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Manado. 

b. Peneliti meminta izin kepada kepala SDN 115 Manado untuk 

mengadakan penelitian di SD tersebut. 
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c. Wawancara dengan guru wali kelas V dengan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi selama ini selama proses belajar 

mengajar. 

d. Menentukan subjek penelitian yaitu peserta didik kelas V SDN 

115 Manado. 

e. Melakukan observasi di kelas V dan melakukan pra tindakan. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Sesuai dengan rancangan penelitian, penelitian ini dilaksanakan dalam 

dua siklus. Pada tiap siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan 

dengan lokasi waktu sesuai dengan jam pembelajaran. 

a. Siklus I 

Siklus ini dilaksanakan 2 kali pertemuan, pertemuan pertama 

membahas materi organ gerak manusia dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dan 

pertemuan kedua sama seperti pertemuan sebelumnya kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan post tes. Untuk langkah-langkah 

dalam siklus I dimulai dari perancanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, serta refleksi. 

 

 

1) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan tindakan ini disusun dengan mencakup beberapa 

antara lain: 
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a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

tentang materi yang akan diajarkan sesuai dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. 

b. Mempersiapkan materi pembelajaran. 

c. Mempersiapkan Lembar Kerja Siswa yaitu lembar kerja 

post test siklus. 

2) Pelaksanaan (Action) 

Tahap ini merupakan tahap kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation diawali dengan persiapan pembelajaran dengan 

mempersiapkan materi peserta didik yaitu mampu untuk 

menyebutkan apa saja keuntungan mengetahui organ gerak 

manusia dari berbagai kehidupan manusia. Peneliti 

menjelaskan contoh-contoh organ gerak manusia seperti 

rangka, otot, sendi, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. 

Peserta didik kelompok 1,2,3, dan 4 mencari tahu tentang 

organ gerak yang ada pada manusia. Peneliti meminta agar 

semuah kelompok 1,2,3, dan 4 untuk bersikap terbuka dan 

menghargai pendapat temannya yang mungkin saja berbeda. 

Setiap ketua-ketua kelompok mempresentasikan tentang 

organ gerak manusia seperti rangka, otot dan sendi. Peneliti 

memanggil setiap ketua-ketua kelompok untuk 

mempresentasikan hasilnya. Dalam pembelajaran ini juga 
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diadakan tes secara individual (post tes siklus I) yang 

diberikan di akhir tindakan, berguna untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

dipelajari. Selanjutnya peneliti memberikan motivasi agar 

peserta didik lebih giat lagi untuk belajar, kemudian peneliti 

menutup kegiatan dengan salam. 

3) Pengamatan (Observasi) 

Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah disediakan. Pengamatan dalm kegiatan peserta 

didik dan guru pada proses pembelajaran ini diamati dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Untuk selanjutnya data hasil observasi tersebut 

dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan tindakan 

berikutnya. Aspek penilaian dapat dilihat tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Lembar Observasi untuk Siswa pada Siklus I 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran     

2 Focus dalam pembelajaran     

3 Aktif dalam mengikuti model 

pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation 

    

4 Kemampuan menyimpulkan     

 Jumlah  

Keterangan: 1 = Kurang  2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik 
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Tabel 3.2 

Lembar Observasi untuk Peneliti pada Siklus I 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 A. pendahuluan  

a. Memberikan motivasi 

b. Menjelaskan tujuan yang akan 

dicapai 

c. Menjelaskan langkah-langkah 

model kooperatif tipe Group 

Investigation 

      

2 B. Kegiatn Inti 

a. Menjelaskan materi pembelajaran 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membaca kembali 

dan memahami materi  

c. Menerapkan model kooperatif 

tipe Group Investigation 

d. Kemampuan mengontrol dan 

mengamati KBM dengan 

menggunakan model kooperatif 

tipe Group Investigation 

      

3 C. Penutup 

a. Menyimpulkan materi 

b. Memberikan tes evaluasi 

      

 Jumlah  

Keterangan : 1 = Kurang;  2 = Cukup; 3 = Baik; 4 = Sangat Baik 

 

4) Refleksi (reflection) 

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis selama pelajaran 

berlangsung. Peneliti melakukan monitoring secara sistematis 

terhadap kegiatan yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran. Monitoring dilakukan terhadap keaktifan siswa 

dalam pembelajaran dan hasil belajar siswa. Monitoring 

adalah kegiatan untuk mengenali dan mengevaluasi 
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perkembangan yang terjadi dengan adanya tindakan yang 

telah dilaksanakan. Fungsi monitoring mengevaluasi dua hal 

yaitu; (1) apakah Pelaksanaan Tindakan Kelas telah sesuai 

dengan rencana tindakan, (2) apakah telah mulai terjadi atau 

sudah terjadi peningkatan, perubahan positif menuju kearah 

pencapaian yang telah diterapkan. Setelah siklus I selesai dan 

jika belum sesuai dengan apa yang diharapkan maka akan 

dilanjutkan kesiklus II. Tahapan kerja siklus II mengikuti 

siklus I. Siklus II diharapkan, mampu memperbaiki kegiatan 

pada siklus I. Refleksi pada tiap pertemuan dirangkum 

kembali secara keseluruhan agar diperoleh gambaran secara 

umum dalam setiap siklusnya. 

b. Siklus II 

Pelaksanaan siklus II ini sebagai refleksi pada siklus I, dan siklus 

ini secara teknis sama dengan siklus I dilaksanakan dalam satu 

kali pertemuan dengan tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan serta refleksi 

1) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan tindakan siklus II ini disusun berdasarkan 

refleksi hasil evaluasi pembelajaran pada siklus I, 

perencanaan tindakan ini dipusatkan kepada sesuatu yang 

belum dapat terlaksanakan dengan baik pada tindakan siklus 

I. 



 
 

52 
 

2) Pelaksanaan (Action) 

Tahap ini merupakan pelaksanaan tindakan kegiatan belajar 

mengajar dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation. Diawali dengan mempersiapkan 

pembelajaran, yaitu mempersiapkan materi organ gerak 

hewan. Dalam pembelajaran ini juga diadakan test secara 

individual (post test siklus II), yang diberikan diakhir 

tindakan, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta 

didik terhadap materi . 

3) Observasi (Observation) 

Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah dibuat dan mengadakan penilaian untuk 

mengetahui kemampuan berpikir peserta didik. Kegiatan ini 

meliputi pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan siklus 2, 

sikap peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Kegiatan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran 

ini diamati dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Aspek penilaian dapat dilihat dari table 

dibawan ini : 

Tabel 3.3 

Lembar Observasi untuk Siswa pada Siklus 2 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran     
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2 Focus dalam pembelajaran     

3 Aktif dalam mengikuti model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation 

    

4 Kemampuan menyimpulkan     

 Jumlah  

Keterangan : 1 = Kurang  2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik 

 

Table 3.4 

Lembar Observasi untuk Peneliti pada Siklus 2 

No Aspek yang diamati Dilakukan Skor 

Ya  Tidak  1 2 3 4 

1 A.pendahuluan  

a. Memberikan motivasi 

b. Menjelaskan tujuan yang akan 

dicapai 

c. Menjelaskan langkah-langkah 

model kooperatif tipe Group 

Investigation 

      

 B.kegiatn Inti 

a. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

b. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membaca 

kembali dan memahami 

materi  

c. Menerapkan model kooperatif 

tipe Group Investigation  

d. Kemampuan mengontrol dan 

mengamati KBM dengan 

menggunakan model 

kooperatif tipe Group 

Investigation 

      

 C. Penutup 

a. Menyimpulkan materi 

b. Memberikan tes evaluasi 

      

 Jumlah  

Keterangan : 1 = Kurang  2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik 

 

4) Refleksi (Reflection) 

Refleksi ini dilakukan pada akhir siklus II, tujuan dan 

kegiatan yang dilakukan antara lain : 

(a) Menganalisis tindakan siklus II. 
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(b) Mengevaluasi hasil dari tindakan siklus II. 

(c) Melakukan pemaknaan dan penyimpulan data yang 

diperoleh. 

Hasil dari refleksi siklus II ini dijadikan dasar dalam penyusunan laporan 

hasil penelitian. Selain itu juga digunakan penelitian sebagai bahan 

pertimbangan apakah kriteria yang ditetapkan sudah tercapai atau belum. 

D. Subjek penelitian 

Subjek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah peserta didik SDN 115 

Manado, peserta didik yang dijadikan penelitian ini adalah kelas V, dengan 

jumlah peserta didik 19, peserta didik terdiri dari 8 laki-laki dan 11 perempuan. 

E. Metode pengumpulan data  

1. Perencanaan (Planning) 

Sebelum melaksanakan Penelitian, peneliti harus menyusun rumusan 

masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya 

instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

2. Pelaksanaan (Action) 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan 

pada RPP dalam situasi yang aktual. 

 

3. Observation (Observation) 

Mengamati perilaku peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, memantau kegiatan diskusi peserta didik dalam 
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kelompoknya, mengikuti pemahaman tiap peserta didik terhadap 

penguasaan materi pembelajaran yang telah dirancang. 

4. Refleksi (Reflection) 

Refleksi merupakan tahap menganalisis untuk melihat sebuah 

ketercapainnya suatu tindakan sebagai upaya dalam memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ada. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, data peningkatan hasil belajar peserta 

didik dianalisis dengan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan 

keberhasilan tiap siklus dan meningkatkan hasil belajar dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. 

Adapun teknik pengumpulan data yang berbentuk kuantitatif berupa data-

data yang disajikan berdasarkan angka-angka maka analisis yang digunakan 

yaitu prosentasi dengan rumus sebagai berikut: 

1. Penilaian rata-rata 

Untuk mencari nilai rata-rata peserta didik, peneliti menjumlahkan 

seluruh nilai peserta didik (∑x) di dalam kelas kemudian membaginya 

dengan jumlah siswa (n). Nilai rata-rata ini didapat dengan 

menggunakan rumus: 

 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
 

 

Keterangan : 

�̅� : Nilai Rata-rata 

∑x : Jumlah Semua Nilai Siswa 
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n : Jumlah siswa 

 

2. Penilaian ketuntasan belajar 

Ada dua kategori ketuntasan belajar, yaitu secara perorangan, dan 

secara klasikal. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation dalam mata pelajaran IPA kelas 6 SD Negeri 115 

Manado dikatakan berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

apabila memenuhi ketuntasan belajar dengan kategori baik dengan 

nilai KKM yaitu 70. Sebaliknya ketuntasan klasikal terpenuhi jika 

prosentasi belajar secara klasikal mencapai minimal 95% untuk setiap 

aspeknya. Artinya 95% siswa telah masuk kategori baik. Untuk 

menghitung presentase ketuntasan belajar, menggunakan rumus 

berikut : 

𝑃 =
∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥100%  

 

Analisis ini dilakukan pada tahap refleksi. Hasil analisis ini digunakan 

sebagai bahan refleksi untuk melaksanakan pelaksanaan lanjut dalam 

siklus selanjutnya. 

Adapun kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa dalam presentase 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa % 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

>90 

80-89 

70-79 

60-69 

<60 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Tentang Setting Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat berdirinya SD Negeri 115 Manado  

SD Negeri 115 Manado dibangun di atas tanah seluas 1800 m2 pada tahun 

1987, terletak di Jln. Cendrawasih, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, 

Sulawesi Utara. Meskipun keadaan sekolah pada masa awal perintisannya 

dengan bangunan dan jumlah peserta didik masih sangat terbatas bahkan 

cenderung memprihatinkan, hal itu tidaklah mengurangi semangat belajar para 

peserta didik yang memang telah merindukan adanya sebuah lembaga 

pendidikan, dengan antusias dari masyarakat sekitar dan perhatian dari 

pemerintah setempat tentang pentingnya sebuah lembaga pendidikan menjadikan 

SDN 115 Manado lambat laun menjadi sebuah sekolah yang maju. Hal ini 

berdampak pula pada perkembangan sekolah pada umumnya baik dari segi 

jumlah peserta didiknya yang meningkat maupun sarana dan prasarana serta 

fasilitas pendukungnya.38  

Berikut ini adalah nama-nama kepala sekolah yang pernah memimpin SD 

Negeri 115 Manado: 

 

 

 

 
                                                           

 
38 Hasil Wawancara,  ibu Ernawati Panigoro Guru kelas II , 21 oktober  2019  jam 12:00 

WITA. 
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Tabel 4.6 

Nama-nama Kepala Sekolah dan Masa Jabatan 

No Nama Kepala Sekolah Masa Jabatan/Periode 

1 Tidak diketahui 1987-1996 

2 Rabbasiyah Kumbu 1997-2004 

3 Juliana Mongi 2004-2014 

4 Benyamin Kading, S.Pd 2014-2015 

5 Feronica G. Paath, S.Pd. M.Pd 2015-2016 

6 Oktavianus S.T Kambong 2016-2017 

7 Wieske Manangkot, S.Pd, M.Pd 2017-2018 

8 Hasnah Saragih, S.Pd 2018-2019 

9 Altje Frida Walukow, S.Pd 2019 sampai sekarang 

Sumber Data: TU.Sandrina Kesek 

pada tahun 1987 sejak berdirinya SDN 115 Manado nama kepala sekolah 

yang pertama memimpin SD tersebut tidak diketahui oleh guru dan masyarakat 

setempat dikarenakan keterbatasan informasi dan masa jabatannya berakhir pada 

tahun 1996. Selanjutnya nama Rabbasiyah Kumbu menjadi kepala sekolah di 

SDN 115 Manado pada tahun 1997 dan masa jabatannya selesai pada tahun 

2004. Kemudian nama Juliana Mongi menjadi kepala sekolah SDN 115 Manado 

pada tahun 2004 dan masa jabatannya selesai pada tahun 2014, nama Benyamin 

Kading, S.Pd menjadi kepala sekolah di SDN 115 Manado pada tahun 2014 dan 

masa jabatannya hanya sampai pada tahun 2015, kemudian nama Feronica G. 

Paath, S.Pd. M.Pd menjadi kepala sekolah di SDN 115 Manado pada tahun 2014 

dan hanya sampai 2016. Selanjutnya Oktavianus S.T Kambong menjadi kepala 

sekolah di SDN 115 Manado pada tahun 2016 dan masa jabatannya hanya 

sampai 2017, kemudiian nama Wieske Manangkot, S.Pd, M.Pd menjadi kepala 

sekolah pada tahun 2017 dengan masa jabatan hanya sampai 2018, kemudian 
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nama Hasnah Saragih, S.Pd menjadi kepala sekolah di SDN 115 Manado pada 

tahun 2018 dengan masa jabatan hanya sampai pada tahun 2019, dan digantikan 

oleh Altje Frida Walukow, S.Pd yang sampai saat ini masi menjadi kepala 

sekolah di SDN 115 Manado. 

2. Keadaan pendidik dan peserta didik yang ada di SD Negeri 115 

Manado adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Nama-nama guru dan Tugas Mengajar 

No Nama/Nip Gol/Ruang Jabatan 
Jenis 

guru 
Tugas mengajar 

1 Altje Frida Walukow, S.Pd 

NIP: 196906191992032005 

Pembina/ 

Iva 

kepsek GMP BHS INGGRIS Kelas 4 s/d 

6 

2 Roy Saranaung 

NIP:196210061988021003 

Peñata 

Tk.I/IIIc 

Guru GMP PJOK Kelas 1 s/d 6 

3 Octavianus S.T Kambang 

NIP:196610131988021003 

Penata 

Tk.I/IIIc 

Guru GK Kelas III 

4 Annisra Israel. S.PdI 

NIP:198706062010012001 

Penata Muda 

Tkt.I/IIIb 

Guru GMP PAI Kelas 1s/d 6dan 

GKVI 

5 Juul O.D Manopo. S.Pd 

NIP:1969070112008012028 

Pengatur 

muda IIIa 

Guru GK Kelas I 

6 Jaya Ama. S.Pd 

NIP:198309212010012002 

Pengatur 

muda/Tk.IIb 

Guru GK Kelas V 

7 Linda Rumajar. S.Pdk Honorer Guru GMP PAK 

8 Dian Ontoge, S.Pd Honorer Guru GK Kelas I 

9 Ernawati Panigoro, S.Pd Honorer Guru GK Kelas II 

Sumber Data: TU.Sandrina Kesek 

Nama Altje Frida Walukow, S.Pd adalah kepala sekolah yang sampai sekarang 

memimpin di SDN 115 Manado, disamping itu juga Altje Frida Walukow, S.Pd menjadi 

guru mata pelajaran BHS Inggris di kelas IV-VI. Nama Roy Saranaung adalah sebagai 

guru mata pelajaran Penjaskes dan olahraga di kelas I-VI. Kemudian nama Octavianus 

S.T Kambang adalah sebagai guru wali kelas III. Nama Annisra Israel. S.PdI adalah 

sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas I-VI. Nama Juul 
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O.D Manopo. S.Pd adalah sebagai guru wali kelas I.Nama Jaya Ama. S.Pd adalah wali 

guru kelas V. Linda Rumanjar, S.Pdk adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Kristen di kelas I-VI. Nama Dian Ontoge, S.Pd adalah guru wali kelas I. selanjutnya 

nama Ernawati Panigoro, S.Pd adalah guru wali kelas II. 

Tabel 4.8 

Ruang Belajar Peserta Didik 

No Nama Bambel 
Tingkar 

kelas 

Jumlah siswa 
Kurikulum 

L P Total 

1 Kelas I 1 9 10 19 K 13 

2 Kelas II 1 8 11 19 K.13 

3 Kelas III 1 6 4 10 K.13 

4 Kelas IV 1 7 14 21 K 13 

5 Kelas V 1 8 11 19 K.13 

6 Kelas VI 1 15 7 22 K.13 

 Jumlah keseluruhan 50 52 110  

Sumber Data: TU.Sandrina Kesek 

Ruang belajar peserta didik di kelas I yaitu peseta didik berjumlah 19 

orang, dengan peserta didik laki-laki berjumlah 9 orang dan peserta didik 

perempuan berjumlah 10 orang. Selanjutnya ruang belajar peserta didik di kelas 

II yaitu peserta didik berjumlah 19 orang, dengan peserta didik laki-laki 

berjumlah 8 orang dan peserta didik perempuan berjumlah 11 orang. Ruang 

belajar peserta didik di kelas III yaitu peserta didik berjumlah 10 orang, dengan 

peserta didik laki-laki berjumlah 6 orang dan peserta didik perempuan berjumlah 

4 orang. Ruang belajar peserta didik di kelas IV yaitu peserta didik berjumlah 21 

orang, dengan peserta didik laki-laki berjumlah 7 orang dan peserta didik 

perempuan berjumlah 14 orang. Ruang belajar peserta didik di kelas V yaitu 

peserta didik berjumlah 19 orang, dengan peserta didik laki-laki berjumlah 8 

orang dan peserta didik perempuan berjumlah 11 orang. Kemudian ruang belajar 
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peserta didik di kelas VI yaitu peserta didik berjumlah 22 orang, dengan peserta 

didik laki-laki berjumlah 15 orang dan peserta didik perempuan berjumlah 7 

orang. 

Tabel 4.9 

Data Siswa Menurut Agama 

   No Kelas 

Agama 

Jlh Islam Kristen 

L P L P 

1 Kelas I 3 2 7 7 19 

2 Kelas II 3 4 7 5 19 

3 Kelas III 2 1 4 3 10 

4 Kelas IV 7 5 2 7 21 

5 Kelas V 5 6 3 5 19 

6 Kelas VI 6 5 9 2 22 

Jumlah 26 18 31 27 102 

Sumber Data: TU.Sandrina Kesek 

Data peserta didik menurut agama dikelas I dengan peserta didik agama 

Islam laki-laki berjumlah 3 orang dan peserta didik agama islam perempuan 

berjumlah 2 orang, kemudian peserta didik agama Kristen laki-laki berjumlah 7 

orang dan peserta didik agama Kristen perempuan berjumlah 7 orang. Data 

peserta didik menurut agama di kelas II dengan peserta didik agama Islam laki-

laki berjumlah 3 orang dan peserta didik agama Islam perempuan berjumlah 4 

orang, kemudian peserta didik agama Kristen laki-laki berjumlah 7 oran dan 

peserta didik agama Kristen perempuan berjumlah 5 orang. Data peserta didik 

menurut agama di kelas III dengan peserta didik agama Islam laki-laki 

berjumlah 2 orang dan peserta didik agama Islam perempuan berjumlah 1 orang, 

kemudian peserta didik agama Kristen laki-laki berjumlah 4 orang dan peserta 

didik agama Kristen perempuan berjumlah 3 orang. Data peserta didik menurut 
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agama di kelas IV dengan peserta didik agama Islam laki-laki berjumlah 7 orang 

dan peserta didik agama Islam perempuan berjumlah 5 orang, kemudian peserta 

didik agama Kristen laki-laki berjumlah 2 orang dan peserta didik agama Kristen 

perempuan berjumlah 7 orang. Data peserta didik menurut agama di kelas V 

dengan peserta didik agama Islam laki-laki berjumlah 5 orang dan peserta didik 

agama Islam perempuan berjumlah 6 orang, kemudian peserta didik agama 

Kristen laki-laki berjumlah 3 orang dan peserta didik agama Kristen perempuan 

berjumlah 5 orang. Data peserta didik menurut agama di kelas VI dengan peserta 

didik agama Islam laki-laki berjumlah 6 orang dan peserta didik agama Islam 

perempuan berjumlah 5 orang, kemudian peserta didik agama Kristen laki-laki 

berjumlah 9 orang dan peserta didik agama Kristen perempuan berjumlah 2 

orang. 

3. Visi, dan Misi 

a. VISI: 

”Mewujudkan Sekolah Dasar Negeri 115 Manado 

Berkualitas, Relevan, Kompeten dan dinamis sesuai 

perkembangan masa depan”. 

b. MISI: 

Melalui Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, Efisien dan 

Inovatif serta menyenangkan untuk dapat: 

1) Meningkatkan iman dan taqwa sebagai landasan utama 

dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. 
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2) Meningkatkan penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

memberikan keterampilan dasar hidup dalam bidang ilmu 

pengetahuan maupun seni budaya. 

3) Memberikan bimbingan dalam rangka meningkatkan 

kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional serta 

kecerdasan intelegensi. Agar siswa mampu 

mengorganisasi dirinya sehingga memiliki kepribadian 

yang luhur. 

4) Meningkatkan kompetensi dan professional guru. 

5) Menjadikan sekolah sebagai pusat pembinaan seni dan 

budaya. 

B. Hasil Temuan Penelitian 

1. Hasil Pra Siklus (Pra Tindakan) 

Untuk mengawali kegiatan PTK ini peneliti melakukan pertemuan dengan 

kepala sekolah dan guru kelas V mengenai rencana yang akan dilakukan. 

Kegiatan awal PTK yaitu melakukan observasi terhadap proses pembelajaran 

dikelas V SDN 115 Manado yang menjadi tempat penelitian. 

Pada tanggal 10 oktober 2019 peneliti mengantarkan surat penelitian untuk 

melakukan penelitian di SDN 115 Manado.  

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan guru wali kelas yang 

memegang kelas V di SD Negeri 115 Manado: 
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Pertanyaan Peneliti : “Bagaimana kondisi pembelajaran IPA di kelas V 

selama ibu mengajar?” Jawaban Guru : “selama ini pembelajaran IPA di 

kelas V Alhamdulillah cukup baik dan berjalan sesuai rencana walaupun 

masih banyak peserta didik yang tidak fokus belajar” 

Pertanyaan Peneliti : “Dalam proses pembelajaran IPA, kendala apa 

sajakah yang ibu temukan?” Jawaban Guru : “kendala yang temukan itu 

seperti keterbatasan media pembelajaran, peserta didik kurang menanggapi 

materi, kemudian ada beberapa siswa yang malas untuk mengerjakan tugas 

dan malah lebih asik bercerita dengan teman sejawat. Media pembelajaran 

disini masih sangat kurang maksudnya seperti patung-patung yang 

mengambarkan organ tubuh hewan.” 

Pertanyaan Peneliti : “Bagaimana ibu mengatasi kendala-kendala 

tersebut”? Jawaban Guru : “berusaha mencari alternatif lain, misalnya 

karena tidak ada patung, guru mencetak gambar yang menjelaskan organ-

organ tubuh hewan. Kemudian memotivasi mereka kembali kemudian bagi 

siswa yang tidak membuat tugas itu dikasi hukuman seperti membersihkan 

kelas dan halaman kelas sesuai dengan kesepakatan.” 

Pertanyaan Peneliti : “Selama proses pembelajaran IPA, metode atau 

model apa sajakah yang ibu gunakan”? Jawaban Guru : “Pembelajaran 

IPA itu hanya mengunakan metode ceramah, tanya jawab antara guru dan 

murid kemudian praktek langsung.” 
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Pertanyaan Peneliti : “Apakah ibu pernah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation”? Jawaban Guru : 

“metode pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation belum pernah 

digunakan pada mata pelajaran IPA khususnya di kelas V ini.”39 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh beberapa informasi bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation belum 

pernah dilakukan dalam pembelajaran IPA di kelas V, kemampuan siswa untuk 

mata pelajaran IPA dikatakan relatif kurang. Berdasarkan data yang diperoleh, 

jumlah siswa kelas V sebanyak 19 siswa, laki-laki 8 anak dan perempuan 11 

anak. 

Peneliti juga menyampaikan bahwa penelitian akan dilakukan dalam 

beberapa siklus jika pada siklus I peneliti belum melihat peningkatan hasil 

belajar siswa. Setiap akhir siklus akan diadakan tes terakhir tindakan untuk 

mengukur seberapa jauh keberhasilan tindakan yang dilakukan siswa. 

Hasil Pra siklus diambil dengan cara memberikan test pada siswa. Ini 

dilakukan untuk menentukan skor awal terhadap hasil belajar mata pelajaran 

IPA sebelum memperoleh tindakan. Hasil belajar siswa pada pra tindakan dapat 

dilihat pada table 4.10 

Tabel 4.10 

Hasil Belajar Siswa Pra Tindakan/Pra Siklus 

No. Nama Nilai Keterangan* 

T TT 

1 Bilal Rauf Kaunu 66 - TT 

                                                           
39 Hasil “wawancara” Jaya Ama, S.Pd Guru Wali Kelas V pada tanggal 24 Oktober 2019. 
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2 Faizah Juwita Rauf 100 T - 

3 Injilia Nome 66 - TT 

4 Jesica Sikueng 53 - TT 

5 Julio Rumanjar 63 - TT 

6 Khairul Iman Kadir 100 T - 

7 Keyla Nale 33 - TT 

8 Muh.Daril Ibrahim 40 - TT 

9 Gibran Nur Hamidi 53 - TT 

10 Natalia Massie 46 - TT 

11 Nazwa Rahmatullah 73 T - 

12 Syahraini Bilingseke 33 - TT 

13 Sulidio B.J Mantiri 40 - TT 

14 Revan Badasi 53 - TT 

15 Windi Fatoni 33 - TT 

16 Firjinia Mailangkai 53 - TT 

17 Faldi Maliki 73 T - 

18 Aulia Sandala 33 - TT 

19 Tiara Manis 46 - TT 

 Jumlah 1.057 4 15 

 Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Nilai Rata-Rata 

Ketuntasan Belajar 

100 

33 

55.63 

21.05% (sangat rendah) 

*) T : Tuntas; TT : Tidak Tuntas 

Hasil penelitian pada tahap pra siklus/pra tindakan menunjukkan bahwa 

pembelajaran tanpa menggunakan model pembelajaran tipe Group Investigation 

ternyata belum dapat meningkatkan keberhasilan pembelajaran dikelas V. 

terlihat bahwa hanya 4 atau 21.05% peserta didik yang mencapai ketuntasan 

belajar dengan nilai rata- rata 55.63 dengan jumlah nilai 1.057, hasil ini masih 

berada pada kategori sangat rendah dilakukan analisis dan refleksi pada tahap 

pra siklus merumuskan penyebab timbulnya masalah tersebut dari hasil 

observasi terdapat 15 peserta didik belum mencapai kriteria ketuntasan, terdapat 

5 orang peserta didik tidak memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru, dan 

kemudian terdapat 10 peserta didik tidak memiliki kendala dalam proses 
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pembelajaran tetapi tidak termotivasi dalam belajar, kurang semangat, karena 

metode yang digunakan hanya metode yang berpusat pada guru yaitu seperti 

metode ceramah, media yang digunakan (hanya berupa gambar yang tertera 

dalam buku cetak dengan kuantitas dan kualitas yang terbatas). 

Berdasarkan hasil yang ditemukan di atas maka peneliti merencanakan 

tindakan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation pada mata pelajaran IPA. 

 

 

2. Siklus I 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap perencanaan ini peneliti melakukan penyusunan 

langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, kemudian 

menyiapkan Rencana Program Pembelajaran (RPP) untuk digunakan 

sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan pada siklus I. 

b. Pelaksanaan (Action) 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I 

dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 15 oktober dan 16 

oktober 2019. Adapun proses belajar mengacu pada skenario 

pembelajaran yang termuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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(RPP). Berikut ini hasil belajar tindakan siklus I dan observasi yang 

dilakukan pada proses pembelajaran yang berlangsung: 

Tabel 4.11 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No. Nama Nilai keterangan 

T TT 

1 Bilal Rauf Kaunu 65 - TT 

2 Faizah Juwita Rauf 100 T - 

3 Injilia Nome 70 T - 

4 Jesica Sikueng 65 - TT 

5 Julio Rumanjar 65 - TT 

6 Khairul Iman Kadir 100 T - 

7 Keyla Nale 45 - TT 

8 Muh.Daril Ibrahim 50 - TT 

9 Gibran Nur Hamidi 55 - TT 

10 Natalia Massie 70 T - 

11 Nazwa Rahmatullah 75 T - 

12 Syahraini Bilingseke 60 - TT 

13 Sulidio B.J Mantiri 80 T - 

14 Revan Badasi 65 - TT 

15 Windi Fatoni 50 - TT 

16 Firjinia Mailangkai 65 - TT 

17 Faldi Maliki 85 T - 

18 Aulia Sandala 50 - TT 

19 Tiara Manis 65 - TT 

 Jumlah 1.280 7 12 

 Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Nilai Rata-Rata 

Ketuntasan Belajar 

100 

45 

67.36 

36.84% (rendah) 

  *) T : Tuntas; TT : Tidak Tuntas 

Pada hasil penelitian siklus I sudah diterapkan model pembelajaran Group 

Investigation terlihat hanya 7 atau 36.84% peserta didik yang mencapai 

ketuntasan belajar dengan nilai rata- rata 67.36 dengan jumlah nilai 1.280, hasil 

ini masih berada pada kategori rendah terlihat dari hasil observasi 12 peserta 

didik belum mencapai kriteria ketuntasan, 4 orang peserta didik tidak 



 
 

79 
 

memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru, dan kemudian 8 peserta didik 

tidak memiliki kendala dalam menerima materi yang dijelaskan. Pada saat test 

akhir berlangsung memberikan soal pada tiap peserta didik, memerintah untuk 

tidak menyontek, dan menjawab sesuai apa yang ia ketahui. 4 peserta didik yang 

kurang memperhatikan materi yang dijelaskan guru, diberi arahan agar  mereka 

mengerjakan soal dengan baik kemudian mereka menjawab dengan benar. 

Berdasarkan hasil siklus I diatas, dapat diketahui hasil belajar IPA di kelas 

V SDN 115 Manado masih perlu ditingkatkan lagi. 

Tabel 4.12 

Hasil Lembar Observasi untuk Peserta Didik Siklus 1 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran     

2 Focus dalam pembelajaran     

3 Aktif dalam mengikuti metode pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation 

    

4 Kemampuan menyimpulkan     

 Jumlah 14 

 Rata-rata 3.5  
Keterangan: 1 = Kurang  2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik 

 

Tabel 4.13 

Hasil Lembar Observasi untuk Peneliti Siklus 1 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 A.Pendahuluan  

d. Memberikan motivasi 

e. Menjelaskan tujuan yang akan 

dicapai 

f. Menjelaskan langkah-langkah 

model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation 

 
 
 
 
 

   

 

 

3 

 

 

 

4 

 

4 
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2 B.Kegiatn Inti 

e. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

f. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membaca kembali 

dan memahami materi  

g. Menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group 

Investigation 

h. Kemampuan mengontrol dan 

mengamati KBM dengan 

menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

 

3 C. Penutup 

c. Menyimpulkan materi 

d. Memberikan tes evaluasi 

 
 
 

    

3 

 

 

4 

 Jumlah 33 

 Rata-rata 3,66 
Keterangan : 1 = Kurang  2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik 

 

Pada tahap tindakan I terlihat sudah 7 atau 36.84 peserta yang 

mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 67,36% dengan 

jumlah nilai 1.280. Hasil yang diperoleh peneliti masih belum 

mencapai nilai rata-rata diatas 70. Dalam hal ini penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation sudah dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, akan tetapi belum mencapai 

standar kelulusan yaitu 70 maka peneliti melanjutkan ke siklus 

selanjutnya. 

e. Pengamatan (Observasi) 

Observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation berlangsung dengan baik. Walaupun tidak semua siswa 
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aktif dah banyak tidak fokus pada pembelajaran, hal ini disebabkan 

karena pada mata pelajaran IPA ini belum pernah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, namun walaupun 

demikian pembelajaran sudah ada peningkatan dari hasil berikutnya. 

Dapat dilihat dari hasil observasi pada siklus I adalah 3,5 dan 

dikategorikan cukup. 

f. Refleksi (Reflection) 

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 4.2 maka nampak pada 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. 

sudah dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik tetapi belum 

memahami kriteria ketuntasan minimal karena masih banyak peserta 

didik yang kurang memahami materi pembelajaran, dan masih banyak 

peserta didik yang tidak memperhatikan guru saat pembelajaran dan 

belum memenuhi standar ketuntasan yaitu 70. 

Berdasarkan hasil tabel dapat ditemukan bahwa hasil penelitian 

pada siklus I dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Proses pembelajaran siklus I dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik di kelas V indikator dapat disimak proses 

pembelajaran dapat diukur melalui prestasi belajar mempunyai 

ketuntasan belajar yakni 36.84% dengan nilai rata-rata yakni 67.36 
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yang belum mencapai nilai standar ketuntasan. Maka peneliti akan 

melanjutkan tindakan ke siklus II.  

3. Hasil Siklus II 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap perencanaan ini peneliti melakukan penyusunan 

langkah-langkah pembelajaran kembali dengan mengunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, kemudian 

menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk 

digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan pada siklus 2. 

Rencana tindakan pada siklus 2 disusun berdasarkan hasil analisis dan 

refleksi pada siklus 1. 

b. Pelaksanaan (action) 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus 2 masih sama 

dengan siklus 1 yaitu dilaksanakan 1 kali pertemuan pada tanggal 21 

oktober 2019 dikelas V SD Negeri 115 manado. Adapun proses 

belajar mengacu pada skenario pembelajaran yang termuat dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembalajaran (RPP) yang telah disiapkan. Hasil 

belajar tindakan siklus 2 dan observasi yang dilakukan pada saat 

proses pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut: 

Table 4.14 

Hasil Belajar Siswa siklus II 

No. Nama Nilai 
keterangan 

T TT 

1 Bilal Rauf Kaunu 75 T - 
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2 Faizah Juwita Rauf 100 T - 

3 Injilia Nome 80 T - 

4 Jesica Sikueng 85 T - 

5 Julio Rumanjar 85 T - 

6 Khairul Iman Kadir 100 T - 

7 Keyla Nale 75 T - 

8 Muh.Daril Ibrahim 60 - TT 

9 Gibran Nur Hamidi 70 T - 

10 Natalia Massie 100 T - 

11 Nazwa Rahmatullah 100 T - 

12 Syahraini Bilingseke 85 T - 

13 Sulidio B.J Mantiri 90 T - 

14 Revan Badasi 95 T - 

15 Windi Fatoni 95 T - 

16 Firjinia Mailangkai 100 T - 

17 Faldi Maliki 100 T - 

18 Aulia Sandala 100 T - 

19 Tiara Manis 95 T - 

 Jumlah 1.690 18 1 

 Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Nilai Rata-Rata 

Ketuntasan Belajar 

100 

60 

88.94 

94.73% (Sangat Baik) 

 

Pada hasil penelitian siklus II terlihat hanya tersisa 1 atau 94.73% peserta 

didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata- rata 88.94 dengan 

jumlah nilai 1.690, hasil ini sudah berada pada kategori sangat baik. Pada saat 

test akhir dilakukan pada siklus II sama halnya pada siklus I peneliti dan guru 

kelas lebih memperhatikan peserta didik yang kurang memperhatikan materi 

yang dijelaskan, memberi penjelasan kembali kepada peserta didik yang kurang 

memperhatikan materi dan memberi arahan dan motivasi agar mereka selalu 

memperhatikan  ketika guru sedang menjelaskan. 
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Berdasarkan hasil siklus II diatas, dapat diketahui hasil belajar IPA di 

kelas V SDN 115 Manado sudah dikatakan tuntas dan penelitian tidak lagi 

dilanjutkan. 

Table 4.15 

Hasil Lembar Observasi Untuk Peserta Didik Siklus II 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran     

2 Focus dalam pembelajaran     

3 Aktif dalam mengikuti model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation 

    

4 Kemampuan menyimpulkan     

 Jumlah 15 

 Nilai rata-rata 3,75 

Keterangan: 1 = Kurang  2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik 

 

Table 4.7 

Hasil Lembar Observasi Untuk Peneliti Siklus II 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya  Tidak  1 2 3 4 

1 A.Pendahuluan  

g. Memberikan motivasi 

h. Menjelaskan tujuan yang akan 

dicapai 

i. Menjelaskan langkah-langkah 

model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

4 

4 

 

4 

2 B.Kegiatn Inti 

i. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

j. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membaca kembali 

dan memahami materi  

k. Menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation 

l. Kemampuan mengontrol dan 

mengamati KBM dengan 

menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

4 
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3 C. Penutup 

g. Menyimpulkan materi 

h. Memberikan tes evaluasi 

 
 
 

    

 

 

4 

4 

 Jumlah 36 

 Nilai rata-rata 4 
    Keterangan : 1 = Kurang  2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik 

 

Pada siklus II terlihat sudah hampir semua peserta didik yang 

mencapai ketuntasan belajar dengan daya serap ketuntasan belajar 

mencapai 94.73% dengan nilai rata-rata 88.94 dengan jumlah nilai 

1.690. Dalam hal ini penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation sudah berhasil meningkatkan hasil belajar peserta 

didik karena telah mencapai standar kelulusan yaitu 70 maka 

penelitian sudah tidak lagi dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

c. Pengamatan (Observasi) 

Observasi dilaksanakan secara langsung sesuai dengan 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti yang dilakukan pada 

siklus 1. Perbedaannya pada siklus 2 ini peserta didik sudah aktif 

karena mereka sudah terbiasa dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation pada pelajaran IPA. Dapat dilihat pada hasil 

observasi pada siklus I adalah 3,5 dan masih dikategorikan cukup 

kemudian meningkat pada siklus II yaitu 3,75.  

 

d. Refleksi (Reflection) 

Berdasarkan hasil pengamatan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation peserta didik sudah ada 
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peningkatan terhadap hasil belajar di dalam kelas. Dengan demikian 

adanya penggunaa model Group Investigation peserta didik sudah 

aktif selama proses pembelajaran berlangsung, dan termotivasi. 

Kekurangan pada siklus sebelumnya sudah ada perbaikan sehingga 

memperoleh hasil lebih baik sudah di atas KKM sehingga pelaksanaan 

PTK sudah tidak lagi dilanjutkan dan berhenti di siklus II. 

C. Pembahasan 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Group 

Investigation pada penelitian tindakan kelas ini berdasarkan hasil observasi awal 

yang menunjukkan bahwa hasil peserta didik tidak terlihat aktif dalam belajar. 

Sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan itu, maka digunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada peserta didik di kelas V 

SD Negeri 115 manado. 

Pembahasan tentang semua hasil analisis penelitian sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi untuk Peneliti 

Penelitian terhadap aktivitas peneliti dalam mengajar dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

terhadap hasil belajar peserta didik pada pelajaran IPA materi organ gerak 

manusia dan organ gerak hewan di kelas V SD Negeri 115 manado 

dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus pertama pada tangaal 15 oktober 

dan 16 oktober 2019, siklus kedua pada tanggal 21 oktober 2019. Dalam 

penelitian ini yang menjadi pengamat adalah Jaya Ama, S.Pd yang 

merupakan guru kelas V di SD Negeri 115 manado.  
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Berdasarkan data yang dikumpulkan menunjukan bahwa aktivitas 

peneliti mengalami peningkatan. Sesuai dengan data aktivitas peneliti pada 

siklus menunjukkan bahwa aktivitas peneliti yang diperoleh dari pengamat 

dengan mendapat penilaian (Baik) dari siklus I dan siklus II mendapatkan 

nilai (Sangat baik). Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

aktivitas peneliti dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. 

2. Lembar Observasi untuk Siswa 

Penelitian terhadap aktifitas peserta didik dalam menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap peningkatakn 

hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA dengan materi organ 

gerak manusia dan organ gerak hewan pada kelas V SD Negeri 115 

manado dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus pertama pada tanggal 15 

oktober dan 16 oktober 2019 dan pada siklus II dilaksanakan pada tanggal 

21 oktober 2019. Berdasarkan data yang dikumpulkan menunjukkan 

bahwa aktivitas peserta didik mengalami peningkatan. Sesuai dengan data 

aktivitas peserta didik pada setiap siklus dengan nilai rata-rata dari siklus I 

adalah 3.25 dan siklus II adalah 3.75. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model Group Investigation, hal ini menunjukkan bahwa 

guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan 

model Group Investigation. Selama proses kegiatan pembelajaran, peserta 

didik terlihat semakin aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, hal ini 
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terdapat pada siklus II pada kegiatan pembelajaran khususnya kegiatan inti 

sudah mencapai kategori sangat baik, dibandingkan pada pembelajaran 

siklus I kategori baik.  

Berdasarkan hasil pengamatan setelah semua siklus dilaksanakan, 

maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model Group Investigation sudah efektif, kualitas 

pembelajaran dengan menggunakan model ini sudah sangat baik. 

3. Hasil Belajar Peserta Didik 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil belajar peserta didik pada tes siklus I 

menunjukkan jumlah peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar 

sebanyak 7 peserta didik dengan nilai rata-rata 67.36 dari 19 siswa. Dan 

siklus II menunjukkan jumlah peserta didik yang mencapai ketuntasan 18 

pesrta didik dengan nilai rata-rata 88.94. Namun angka ini sudah 

memenuhi KKM yang ditentukan oleh SD Negeri 115 manado yang 

minimal 70 pada pelajaran IPA. Oleh karena itu, hasil belajar peserta didik 

pada pelajaran IPA untuk siklus II telah mencapai ketuntasan belajar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketuntasan hasil belajar 

peserta didik melalui model Group Investigation pada materi organ gerak 

manusia dan organ gerak hewan untuk siklus II di kelas V SD Negeri 115 

manado sudah mencapai ketuntasan belajar. Hal ini membuktikan 

ketuntasan peserta didik mengalami peningkatan dan lebih baik untuk 

setiap siklusnya. 
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Berdasarkan paparan diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

rata-rata tingkat ketuntasan hasil belajar peserta didik melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada mata pelajaran IPA 

materi organ gerak manusia dan organ gerak hewan di kelas V SD Negeri 

115 manado. 

Hal ini menggambarkan adanya upaya-upaya guru meningkatkan hasil 

belajar dan kualitas pembelajaran yang dilakukan, yang ditunjukkan dari 

adanya peningkatan aktivitas guru dan aktivitas peserta didik. Hasil belajar 

peserta didik untuk setiap siklus mengalami peningkatan antara siklus I 

dan siklus II. 

Tabel 4.5 diatas dapat disajikan dalam bentuk gambar diagram batang 

seperti dibawah ini: 

 

Gambar 1.1: Diagram batang nilai rata-rata hasil belajar dan ketuntasan 

belajar pada pra siklus, siklus I, siklus II di SDN 115 Manado. 

Melalui hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation memiliki dampak positif dalam 

55,63

67.36

88.94

33,31

21,05%

36,84%

94,73%

73,68%

Pra Siklus Siklus I Siklus II Gain

Nilai rata-rata

Ketuntasan belajar
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meningkatkan hasil pembelajaran. Hal ini dapat dilihat ketuntasan belajar 

meningkat dari siklus I dan siklus II yaitu pada siklus 1 ketuntasan belajar 

mencapai 36.84% dan untuk siklus II mencapai 94.73%. 

Analisis dan refleksi pada tiap siklus penelitian ini menggunakan II siklus, 

sebelum menerapakan siklus I peneliti melakukan pra siklus/pra tindakan yaitu 

melakukan proses blajar mengajar tanpa/belum menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation. Hasil pra siklus/pra tindakan diambil 

melalui pre test (test awal) berupa soal test. Hasil pra siklus/pra tindakan 

menunjukkan jumlah nilai yang diperoleh adalah 1.057 dengan nilai rata-rata 

55.63 dengan ketuntasan belajar 21.05%. dari hasil pengamatan membuktikan 

bahwa peserta didik tidak termotivasi dalam proses belajar, dikarenakan metode 

yang digunakan hanya metode tradisional yaitu seperti metode diskusi dan 

metode ceramah, media yang digunakan hanya menggunakan buku paket minat 

belajar peserta didik kurang pada kegiatan pembelajaran, sehingga 

mempengaruhi hasil belajar. Dari 19 peserta didik hanya 4 yang mencapai 

standar ketuntasan dan 15 siswa dibawah standar ketuntasan. 

Masalah yang ditemukan pada pra siklus/pra tindakan yaitu : 

1. 15 peserta didik mencapai KKM 

2. Dari 15 peserta didik yang tidak mencapai KKM tersebut terdapat 5 

peserta didik tidak memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru, 

sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung peserta didik 

hanya duduk mendengar dan ketika diperintahkan untuk mengerjakan 

tugas, peserta didik tersebut tidak bisa apa-apa, dan ada yang hanya 
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menyontek teman sebangkunya. Untuk 10 peserta didik tidak 

memiliki kendala dalam proses pembelajaran, tetapi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung peserta didik tidak termotivasi untuk 

belajar, kurang semangat karena metode yang digunakan hanya 

metode tradisional, dan media yang digunakan hanya gambar yang 

tertera dalam buku cetak. 

Oleh karena itu peneliti mengambil tindakan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation yang akan diterapkan pada 

siklus I. 

Pada siklus I dilakukan dalam 2 kali pertemuan pada akhir siklus untuk 

mendapatkan hasil, peneliti menggunakan post test (test terakhir) berupa soal 

test. Hasil pada siklus I menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 1.280, 

dengan nilai rata-rata 67.36 hasil ketuntasan belajar 36.84% dari hasil 

pengamatan siklus I sudah meningkat tetapi belum sepenuhnya berhasil. 

Peningkatan terjadi karena proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dan peserta didik termotifasi 

untuk belajar. Kemudian pada siklus I ini 19 peserta didik hanya 7 peserta didik 

yang mencapai ketuntasan, 12 peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar. 

Maka peneliti melakukan perbaikan pada siklus II.  
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Masalah yang ditemukan dalam siklus I yaitu: 

1. 12 peserta didik belum mencapai KKM 

2. Dari 12 peserta didik tersebut 4 peserta didik yang tidak 

memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru maka penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation sudah 

diterapkan di siklus I, tetapi dibutuhkan penjelasan yang lebih 

sehingga sebelum melakukan perbaikan pada siklus II peneliti lebih 

memperhatikan pada peserta didik yang kurang perhatian saat 

penjelasan berlangsung. Untuk 8 peserta didik tidak memiliki kendala 

dalam menerima materi yang dijelaskan. 

3. Pada saat test akhir berlangsung memberikan soal pada tiap peserta 

didik, memerintah untuk tidak menyontek, dan menjawab sesuai apa 

yang ia ketahui. 4 peserta didik yang kurang memperhatikan materi 

yang dijelaskan guru, diberi arahan agar  mereka mengerjakan soal 

dengan baik kemudian mereka menjawab dengan benar. 

Siklus II dilakukan sama halnya siklus I yaitu 1 kali pertemuan pada akhir 

siklus untuk mendapatkan hasil menggunakan post test (test akhir) berupa soal 

test. Hasil pada siklus II menunjukkan bahwa jumlah nilai 1.690, nilai rata-rata 

88.94 dengan nilai ketuntasan belajar adalah 94.73%. pada siklus II nilai yang 

diperoleh telah mencapai standar ketuntasan bahkan di atas KKM. Karena hasil 

yang diperoleh sudah cukup memuaskan maka pelaksanaan PTK dihentikan 

sampai siklus II.  
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Masalah yang ditemukan pada siklus II yaitu: 

1. 1 peserta didik yang belum mencapai KKM 

2. Pada saat test akhir dilakukan pada siklus II sama halnya pada siklus I 

peneliti dan guru kelas lebih memperhatikan peserta didik yang 

kurang memperhatikan materi yang dijelaskan, memberi penjelasan 

kembali kepada peserta didik yang kurang memperhatikan materi dan 

memberi arahan dan motivasi agar mereka selalu memperhatikan  

ketika guru sedang menjelaskan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Negeri 115 Manado pada 

kelas V dan dari analisis data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation ini dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

pra tindakan yang hanya memiliki nilai rata- rata peserta didik yaitu 55.63 

(dalam kategori sangat rendah), kemudian meningkat pada siklus I menjadi 

67.36 (dalam kategori rendah), dan kemudian meningkat lagi pada siklus II 

menjadi 88.94 (dalam kategori sangat baik) dan sudah mencapai nilai standar 

kelulusan yaitu 70. Peningkatan tersebut dapat pula dilihat dari nilai observasi 

aktifitas yaitu 3.5 pada siklus I (sb), kemudian meningkat pada siklus II menjadi 

3.75 (sb). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penilitan mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya guru merancang model atau metode pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di dalam kelas. Salah 

satunya model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, 

dengan menggunakan model ini diharapkan guru lebih aktif dan 

kreatif dalam membenahi proses pembelajaran yang ada di dalam 
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kelas, baik dari segi persiapan hingga hasil akhir yang diperoleh 

peserta didik. 

2. Guru juga harus menciptakan suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan agar peserta didik lebih semangat dan antusias dalam 

menerima materi pembelajaran agar semua peserta didik bisa aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. 
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PROFIL SD NEGERI 115 MANADO 

A. Profil Sekolah 

IDENTITAS SEKOLAH 

1 Nama Sekolah : SD NEGERI 115 MANADO 

40102913 

SD 

Negeri 

Jl. Cendrawasih 

2 NPSN : 

3 Jenjang Pendidikan : 

4 Status Sekolah :  

5 Alamat Sekolah : 

 

RT / RW :        0 / 0 

 

Kode Pos : 95128 

MALENDENG 

Kec. Tikala 

Kota Manado 

Prov. Sulawesi Utara 

Indonesia 

 

Kelurahan : 

 

Kecamatan : 

 

Kabupaten/Kota : 

 

Provinsi : 

 

Negara :  

6 Posisi Geografis : 

1.4644 

Lintang 

124.8794 

Bujur 

  

B. Identitas Kepala Sekolah 

1. Nama      : Altje Frida Walukow, S.Pd 

2. Pendidikan Terakhir   : SI 

3. Jurusan Ijazah Pendidikan  : Pendidikan BHS Inggris 
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C. Keadaan Guru/Tenaga Pengajar 

No Nama/Nip Gol/Ruang Jabatan 
Jenis 

guru 

Tugas 

mengajar 

1 Altje Frida Walukow, S.Pd 

NIP: 196906191992032005 

Pembina/ 

Iva 

Kepsek GMP BHS 

INGGRIS 

Kls. 4 s/d 6 

2 Roy Saranaung 

NIP:196210061988021003 

Piñata 

Tkt.I/IIIc 

Guru GMP PJOK Kls 1 

s/d 6 

3 Octavianus S.T Kambang 

NIP:196610131988021003 

Piñata 

Tkt.I/IIIc 

Guru GK Kls. III 

4 Annisra Israel. S.PdI 

NIP:198706062010012001 

Piñata Muda 

Tkt.I/IIIB 

Guru GMP PAI Kls. 1 

s/d 6 dan 

GKVI 

5 Juul O.D Manopo. S.Pd 

NIP:1969070112008012028 

Pengatur 

muda IIIa 

Guru GK Kls. I 

6 Jaya Ama. S.Pd 

NIP:198309212010012002 

Pengatur 

muda/Tkt.IIb 

Guru GK Kl. V 

7 Linda Rumajar. S.Pdk Honorer Guru GMP PAK 

8 Dian Ontoge, S.Pd Honorer Guru GK Kls. IV 

9 Ernawati Panigoro, S.Pd Honorer Guru GK Kls. II 
 

D. Fasilitas Peserta Didik dan Data Peserta Didik menurut Agama 

1) Ruang Belajar 

No Nama Bambel 
Tingkar 

kelas 

Jumlah siswa 
Kurikulum 

L P Total 

1 Kelas I 1 9 10 19 K 13 

2 Kelas II 1 8 11 19 K.13 

3 Kelas III 1 6 4 10 K.13 

4 Kelas IV 1 7 14 21 K 13 

5 Kelas V 1 5 6 19 K.13 

6 Kelas VI 1 15 7 22 K.13 

 Jumlah keseluruhan 50 52 110  
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2) Data Siswa Menurut Agama 

   No Kelas 

Agama 

Jlh Islam Kristen 

L P L P 

1 Kelas I 3 2 7 7 19 

2 Kelas II 3 4 7 5 19 

3 Kelas III 2 1 4 3 10 

4 Kelas IV 7 5  B2 7 21 

5 Kelas V 5 6 3 5 19 

6 Kelas VI 6 5 9 2 22 

Jumlah 26 18 31 27 102 
 

E. Fasilitas lainnya 

No Nama 

Prasarana 

Keterangan panjang Lebar Prestasi tingkat 

kerusakan (%) 

Status 

kepemilikan 

1. Ruang wc  2 1 2.09 Milik 

2. Ruang kantor  8 7 0 Milik 

3. Ruang kelas 4  8 7 0.19 Milik 

4. Ruang kelas 5  8 7 0 Milik 

5. Ruang kelas 6  8 7 0 Milik 

6. Raung wc  2 1 0.4 Milik 

7. Ruang wc  2 1 0.17 Milik 

8. Ruang wc  2 1 1.45 Milik 

9. Ruang wc  2 1 0.63 Milik 

10 Ruang kelas 1  8  0 Milik 

11. Ruang kelas 2  8  0 Milik 

12. Ruang kelas 3  8  10.53 Milik 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU 

1. Bagaimana kondisi pembelajaran IPA di kelas VI selama ibu mengajar? 

2. Dalam proses pembelajaran IPA, kendala apa sajakah yang ibu temukan? 

3. Bagaimana ibu mengatasi kendala-kendala tersebut? 

4. Selama proses pembelajaran IPA, metode atau model apa sajakah yang ibu 

gunakan? 

5. Apakah ibu pernah menggunakan pembelajaran kooperatif model Group 

Investigation? 
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PRE TES  

Nama                :  

Hari/Tanggal    : 

Waktu               : 30 menit 

Mata pelajaran : IPA 

Pilihlah jawaban yang tepat dibawah ini! 

1.  Manusia dan hewan memiliki….macam alat gerak yang digunakan. 

A. 2  

B. 4 

C. 3 

D. 5 

2. Tulang disebut alat gerak….karena tidak dapat bergerak dengan 

sendirinya. 

A. Pasif 

B. Manusia 

C. Hewan 

D. Aktif 

3. Kerja sama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang 

disebut…. 

A. Sistem gerak 

B. Sistem alami 

C. Sistem reproduksi 

D. Sistem pencernaan 

4. Hubungan antara tulang-tulang manusia disebut…. 

A. Sendi 

B. Rangka 

C. Otot 

D. Daging  

5. Satunya-satunya tulang pada rangka kepala yang dapat digerakkan adalah 

tulang…. 

A. Rahang atas 

B. Pipi 

C. Rahang bawah 

D. Hidung  

 



88 
 

 
 

6. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada…yang mengenai pada bagian 

tubuhnya…. 

A. Makanan  

B. Musuh  

C. Air  

D. rangsangan 

7. Hewan vertebrata artinya…. 

A. Mempunyai kaki 

B. Mempunyai daging 

C. Yang mempunyai tulang belakang 

D. Yang tidak mempunyai tulang belakang 

8. Yang termasuk dalam hewan vertebrata adalah….  

A. sapi 

B. Semut 

C. Kupu-kupu 

D. cacing 

9. Invertebrata artinya…. 

A. yang tidak mempunyai tulang belakang 

B. Yang mempunyai mata 

C. Yang mempunyai telinga 

D. Yang mempunyai tulang belakang 

10. Di bawah ini contoh hewan invertebrate, kecuali…. 

A. Semut 

B. Kupu-kupu 

C. Cacing 

D. Katak 

11. Dalam jenisnya hewan dibagi menjadi dua, yaitu…. 

A. Hewan vertebrata dan hewan invertebrata 

B. Hewan herbivora dan omnivora 

C. Hewan mamalia dan amfibi 

D. Hewan reptil 

12. Katak merupakan hewan 

A. Reptil 

B. Mamalia  

C. Amfibi  

D. Karnivora  
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13. Pada kehidupan sehari-hari oto sering disebut…. 

A. Daging  

B. kulit 

C. Tulang 

D. Kaki  

14. Kita dapat berjalan dengan tegak karena memiliki…. 

A. kaki 

B. Paha 

C. Betis 

D. Rangka  

15. Supaya rangka tubuh kita tetap sehat, sebaiknya kita jaga dengan…. 

A. Banyak berolahraga 

B. Banyak berjemur 

C. Banyak istirahat 

D. Banyak makan makanan berlemak 
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KUNCI JAWABAN 

PEDOMAN PENSKORAN 

(Pre Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWABAN SKOR 

1. A 

2. A 

3. A 

4. A 

5. C 

6. D 

7. C 

8. A 

9. A 

10. D 

11. A 

12. C 

13. A 

14. D 

15. A 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Hasil Belajar Peserta Didik Pra Tindakan 

No. Nama Nilai Keterangan* 

T TT 

1 Bilal Rauf Kaunu 66 - TT 

2 Faizah Juwita Rauf 100 T - 

3 Injilia Nome 66 - TT 

4 Jesica Sikueng 53 - TT 

5 Julio Rumanjar 63 - TT 

6 Khairul Iman Kadir 100 T - 

7 Keyla Nale 33 - TT 

8 Muh.Daril Ibrahim 40 - TT 

9 Gibran Nur Hamidi 53 - TT 

10 Natalia Massie 46 - TT 

11 Nazwa Rahmatullah 73 T - 

12 Syahraini Bilingseke 33 - TT 

13 Sulidio B.J Mantiri 40 - TT 

14 Revan Badasi 53 - TT 

15 Windi Fatoni 33 - TT 

16 Firjinia Mailangkai 53 - TT 

17 Faldi Maliki 73 T - 

18 Aulia Sandala 33 - TT 

19 Tiara Manis 46 - TT 

 Jumlah 1.057 4 15 

 Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Nilai Rata-Rata 

Ketuntasan Belajar 

100 

33 

55.63 

21.05% (sangat rendah) 

                *) T : Tuntas; TT : Tidak Tuntas 

 

𝑋
=  

∑𝑥

𝑛
  

Nilai rata-rata =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
  

X = 
1.057

19
 

X = 55,63 

Setelah diketahui nilai rata-rata langkah selanjutnya yaitu, 

menentukan presentase 

 

P =
∑𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 x 100% 

P =
4

19
 x 100% 

P = 
400

19
 

P = 21,05% 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I  

(Pertemuan Pertama) 

 

Satuan Pendidikan : SDN 115 MANADO 

Muatan pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester      : V/1 (satu) 

Tema/Sub tema      : Organ Gerak Manusia 

Waktu                     : (3 x 35 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru  

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, 

mendengar, melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

3.1. menjelaskan alat gerak dan fungsi pada manusia serta cara menjaga 

kesehatan alat gerak tubuh. 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa mampu menjelaskan alat gerak pada manusia. 

2.Dengan berpendapat, siswa mampu menyebutkan organ gerak pada 

manusia. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Terdapat berbagai jenis makhluk hidup didunia ini salah satunya ciri 

dari makhluk hidup yaitu mempunyai organ gerak pada hewan dan 

manusia. Alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia ada 2 
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macam yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa 

otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan 

sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 

Organ gerak pada manusia mempunyai beberapa komponen dari 

sistem geraknya guna memudahkan dalam beraktifitas. Komponen sistem 

gerak yang ada pada manusia yang pertama yaitu rangka. 

 

Adanya rangka inilah yang membuat tubuh baik manusia maupun 

hewan yang memiliki pula bentuk tubuh yang lebih jelas, sebagai 

penopang yang sangat kuat sehingga bisa berjalan, berlari dan sebagainya. 

Bagian-bagian dari rangka manusia diantaranya:  

1) bagian dari anggota gerak atas yaitu dari tulang jari tangan, tulang 

telapak tangan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang panggul, 

tulang belakang, tulang dada, tulang leher, tulang belikat, tulang 

selangka, tulang rahang bawah, dan tulang tengkorak. 

2) bagian dari anggota gerak bawah yaitu tulang paha, tulang kering, 

tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang peregelangan kaki. 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

 Model         : kooperatif tipe Group Investigation 

 Pendekatan : Inquiry 

 Metode       : Diskusi, Tanya jawab, penugasan 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan  Siswa memulai kegiatan dengan berdoa. 

 Siswa bersama guru melakukan Tanya 

jawab tentang organ gerak dari berbagai 

macam hewan. 

 Siswa dapat menyebutkan apa saja 

keuntungan mengetahui organ gerak dari 

berbagai kehidupan manusia sebagai 

stimulus untuk kegiatan inti. 

10 menit 

Kegiatan Inti  Siswa dibimbing untuk mencari tahu organ 

gerak bagian dari anggota gerak atas dan 

bagian dari anggota gerak bawah. (buku 

tematik 5a, halaman 36) 

 Guru menjelaskan contoh-contoh organ 

gerak bagian dari anggota gerak atas dan 

bagian dari anggota gerak bawah. Siswa 

distimulus untuk mengemukakan 

pertenyaan mengenai hal tersebut. (buku 

tematik 5a, halaman 36) 

 siswa dibagi menjadi empat kelompok, 

misalnya kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 

4. 

 Guru Peneliti meminta agar semuah 

kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4 untuk 

bersikap terbuka dan menghargai pendapat 

temannya yang mungkin saja berbeda. 

 Pada akhir kegiatan, siswa diminta untuk 

merangkum dan mengerjakan soal latihan. 

(buku tematik terpadu 5a, halaman 37-38) 

80 menit 

Penutup   Siswa membuat kesimpulan kegiatan hari 

ini. 

 Siswa menuliskan refleksi dari kegiatan 

yang dilakukan 

15 menit 

 

G. Sumber, Alat dan Media Pembelajaran 

 Buku Tematik Terpadu Tema (5a) 

 Media gambar 

 

1. Penilaian sikap 
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No. Nama 

Peserta 

Didik 

 

Perkembangan perilaku 

Rasa Ingin 

Tahu 

Kerjasama Tekun Ketelitian 

1  SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

2                  

3                  

dst                  

Catatan: SB = sangat baik; B = cukup; K = kurang 

Berilah tanda centang (   ) pada kolom yang sesuai 

2. Penilaian Pengetahuan 

Instrument penilaian: tes tertulis (skala 1-100) 

 

3. Penilaian Keterampilan 

Penilaian: unjuk kerja (praktik) 

 

a. Penilaian model gambar sederhana organ gerak 

Aspek Baik sekali Baik Cukup Perlu 

pendamping 

 4 3 2 1 

Proporsi  Seluruh 

anggota tubuh 

manusia 

diamati 

dengan tepat 

Hampir 

seluruh 

anggota 

tubuh 

manusia 

diamati 

dengan tepat 

Sebagian 

besar anggota 

tubuh manusia 

diamati 

dengan tepat 

Sebagian 

kecil anggota 

tubuh 

manusia 

diamati 

dengan tepat 

Anatomi  Seluruh 

bentuk 

ukuran dan 

tata letak 

setiap bagian 

tubuh 

manusia 

dilakukan 

dengan tepat 

Hampir 

seluruh 

bentuk 

ukuran dan 

letak setiap 

tubuh 

manusia 

dilakukan 

dengan tepat 

Sebagian 

besar bentuk 

ukuran dan 

tata letak 

setiap bagian 

tubuh manusia 

dilakukan 

dengan tepat 

Sebagian 

kecil bentuk 

ukuran dan 

tata letak 

setiap bagian 

tubuh 

manusia 

dilakukan 

dengan tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

(Pertemuan Kedua) 

Satuan Pendidikan : SDN 115 MANADO 

Muatan pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester      : V/1 (satu) 

Tema/Sub tema      : Organ Gerak Manusia 

Waktu                     : (3 x 35 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru  

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, 

mendengar, melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

3.1. menjelaskan alat gerak dan fungsi pada manusia serta cara menjaga 

kesehatan alat gerak tubuh. 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa mampu menjelaskan alat gerak pada manusia. 

2.Dengan berpendapat, siswa mampu menyebutkan organ gerak pada 

manusia. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Terdapat berbagai jenis makhluk hidup didunia ini salah satunya ciri 

dari makhluk hidup yaitu mempunyai organ gerak pada hewan dan 

manusia. Alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia ada 2 

macam yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa 
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otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan 

sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 

Organ gerak pada manusia mempunyai beberapa komponen dari 

sistem geraknya guna memudahkan dalam beraktifitas. Komponen sistem 

gerak yang ada pada manusia yang kedua yaitu otot dan sendi. 

1) Otot adalah alat gerak aktif guna membantu tulang dalam untuk 

melakukan gerak. Tanpa adanya otot dalam tubuh, maka manusia 

tidak akan dapat bergerak. Oleh karena itu otot sangat penting bagi 

tubuh manusia sebab mengerakkan otot membutuhkan energi. 

Kemudian jenis-jenis otot yaitu: otot lurik, otot polos, dan otot 

jantung. 

 

a. Otot lurik ini berada dibagian rangka dan menempel pada 

bagian rangka manusia atau hewan sehingga otot ini juga 

seringkali disebut dengan otot rangka. Otot lurik juga memiliki 

cirri yang mudah mengalami kelelahan dikarenakan adanya 

asam laktat yang menumpuk disel otot lurik ini. 
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b. Otot polos membentuk lapisan pada unsur atau alat-alat dalam 

tubuh, misalnya dinding usus, pembulu darah, saluran kelamin, 

serta dinding rahim. 

c. Otot jantung memompa jantung untuk mengedarkan darah 

keseluruh bagian tubuh. Keistimewaan utama otot jantung 

yaitu mereka sekali mulai aktif dengan selalu menjalani proses 

kontraksi dan relaksasi tanpa mengalami keadaan kelelahan. 

2) Sendi Sendi adalah sesuatu yang menghubungkan diantara dua 

tulang. Kemudian macam-macam sendi yaitu: sendi luncur, sendi 

engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, dan sendi kondiloit. 

 

a. Sendi luncur berfungsi untuk menghubungkan antar tulang 

agar dapat menghasilkan gerakan badan dapat melengkung 

kedepan dan kebelakang ataupun memutar badan. 

b. Sendi engsel adalah hubungan antar tulang yang 

memungkinkan gerakan satu arah maju atau mundur. Contoh 
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sendi engsel persendian pada siku, lutut, dan persendian antar 

ruas jari tangan. 

c. Sendi pelana adalah antar tulang yang memungkinkan gerakan 

tulang ke dua arah yang saling tegak lurus seperti gerakan 

orang naik kuda. Contoh sendi pelana adalah persendian tulang 

tumit dan tulang kering. 

d. Sendi putar adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan 

gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang lainnya sebagai 

poros. Contoh sendi putar adalah persendian tulang tengkorak 

dan tulang pengumpul. 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

 Model         : kooperatif tipe Group Investigation 

 Pendekatan : Inquiry 

 Metode       : Diskusi, Tanya jawab, penugasan 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan  Siswa memulai kegiatan dengan berdoa. 

 Siswa bersama guru melakukan Tanya 

jawab tentang organ gerak dari berbagai 

macam hewan. 

 Siswa dapat menyebutkan apa saja 

keuntungan mengetahui organ gerak dari 

berbagai kehidupan manusia sebagai 

stimulus untuk kegiatan inti. 

10 menit 

Kegiatan Inti  Siswa dibimbing untuk mencari tahu organ 

gerak pada sendi dan otot. (buku tematik 

5a, halaman 36) 

 Guru menjelaskan contoh-contoh sendi 

dan otot. Siswa distimulus untuk 

mengemukakan pertenyaan mengenai hal 

tersebut. (buku tematik 5a, halaman 36) 

 siswa dibagi menjadi empat kelompok, 

misalnya kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 

80 menit 
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4. 

 Guru Peneliti meminta agar semuah 

kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4 untuk 

bersikap terbuka dan menghargai pendapat 

temannya yang mungkin saja berbeda. 

 Pada akhir kegiatan, siswa diminta untuk 

merangkum dan mengerjakan soal latihan. 

(buku tematik terpadu 5a, halaman 37-38) 

Penutup   Siswa membuat kesimpulan kegiatan hari 

ini. 

 Siswa menuliskan refleksi dari kegiatan 

yang dilakukan 

15 menit 

 

G. Sumber, Alat dan Media Pembelajaran 

 Buku Tematik Terpadu Tema (5a) 

 Media gambar 

 

H. Penilaian sikap 

No. Nama 

Peserta 

Didik 

 

Perkembangan perilaku 

Rasa Ingin 

Tahu 

Kerjasama Tekun Ketelitian 

1  SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

2                  

3                  

dst                  

Catatan: SB = sangat baik; B = cukup; K = kurang 

Berilah tanda centang (   ) pada kolom yang sesuai 

H. Penilaian Pengetahuan 

Instrument penilaian: tes tertulis (skala 1-100) 

 

I. Penilaian Keterampilan 

Penilaian: unjuk kerja (praktik) 

 

b. Penilaian model gambar sederhana organ gerak 

Aspek Baik sekali Baik Cukup Perlu 

pendamping 

 4 3 2 1 
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Proporsi  Seluruh 

anggota tubuh 

manusia 

diamati 

dengan tepat 

Hampir 

seluruh 

anggota 

tubuh 

manusia 

diamati 

dengan tepat 

Sebagian 

besar anggota 

tubuh manusia 

diamati 

dengan tepat 

Sebagian 

kecil anggota 

tubuh 

manusia 

diamati 

dengan tepat 
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Alat Gerak Manusia 

No. Jenis alat 

gerak 

Bagian alat gerak Fungsi Alat gerak 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Kelompok (1) 

Anggota kelompok : 
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Alat Gerak Manusia 

No. Jenis alat 

gerak 

Bagian alat gerak Fungsi Alat gerak 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Kelompok (2) 

Anggota kelompok : 
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Alat Gerak Manusia 

No. Jenis alat 

gerak 

Bagian alat gerak Fungsi Alat gerak 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Kelompok (3) 

Anggota kelompok : 
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Alat Gerak Manusia 

No. Jenis alat 

gerak 

Bagian alat gerak Fungsi Alat gerak 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Kelompok (4) 

Anggota kelompok : 
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POST TES SIKLUS I 

 

Nama                 : 

Hari/tanggal      :  

Waktu               : 30 menit 

Mata pelajaran : IPA 

Pilihlah jawaban yang tepat dibawah ini! 

1. Hubungan antara tulang-tulang manusia disebut…. 

A. Sendi  

B. Rangka 

C. Otot 

D. Daging 

2. Otot disebut alat gerak….karena memiliki suatu senyawa kimia yang dapat 

membuatnya bergerak. 

A. Pasif 

B. Sendi  

C. Aktif 

D. Hewan 

3. Satu-satunya tulang pada rangka kepala yang dapat digerakkan adalah 

tulang…. 

A. Rahang bawah 

B. Rahang atas 

C. Pipi 

D. Hidung  

4. Sendi peluru terdapat pada hubungan antara tulang adalah…. 

A. Hasta dengan tulang pengumpil 

B. Paha dengan tulang pemutar 

C. Paha dengan gelang bahu 

D. Paha dengan gelang panggul 

5. Jenis otot polos terdapat pada organ-organ berikut, kecuali…. 

A. Ureter 

B. Usus halus 

C. Paru-paru 

D. Jantung  

 

 



112 
 

 
 

6. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi rangka adalah…. 

A. Membentuk daging 

B. Membentuk tubuh 

C. Menegakan tubuh 

D. Tempat melekatnya otot 

7. Pada kehidupan sehari-hari otot sering disebut…. 

A. Kulit 

B. Daging 

C. Tulang 

D. Otot 

8. Kita dapat berjalan dengan tegak karena memiliki…. 

A. Kaki 

B. Daging 

C. Leher 

D. Rangka  

9. Rangka tersusun oleh…. 

A. Tulang dan daging 

B. Tulang dan otot 

C. Tulang dan kulit 

D. Tulang yang bersambungan 

10. Persendian yang terdapat pada siku adalah…. 

A. Sendi peluru 

B. Sendi pelana 

C. Sendi engsel 

D. Sendi putar 

11. Perhatikan gambar rangka dan persendiannya berikut ini! 

 
Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan sangat bebas 

ditunjukkan oleh nomor…. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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12. Dibawah ini yang termasuk alat gerak pasif pada manusia adalah…. 

A. Otot 

B. Tulang 

C. Syaraf 

D. Tangan 

13. Menghubungkan antara tulang yang satu dengan yang lainnya adalah 

fungsi dari…. 

A. Persendian 

B. Syaraf 

C. Sel  

D. Gerak 

14. Persendian yang hanya bisa digerakan ke satu arah adalah…. 

A. Sendi kaku 

B. Sendi putar  

C. Sendi engsel 

D. Sendi peluru 

15. Persendian yang dapat digerakan ke segalah arah disebut…. 

A. Sendi peluru 

B. Sendi engsel 

C. Sendi putar 

D. Sendi pelana 

16. Bagian tubuhmu yang bergerak karena adanya sendi engsel adalah…. 

A. Lengan 

B. Lutut 

C. Betis 

D. Leher 

17. Tulang yang sejajar dengan jempol kaki adalah…. 

A. Tulang betis  

B. Tulangk kering 

C. Tulang telapak kaki 

D. Tulang paha 

18. Yang termasuk zat pelelah pada otot adalah…. 

A. Asama laktat 

B. Asam fosfat 

C. Asam lemak 

D. Asam lambung 
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19. Jari anda dapat digerakan karena pada ruas-ruas jari terdapat sendi…. 

A. Sendi putar 

B. Sendi pelana 

C. Sendi engsel 

D. Sendi peluru  

20. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada….yang mengenai pada bagian 

tubuhnya. 

A. Rangsangan 

B. Air 

C. Musuh 

D. Makanan  
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KUNCI JAWABAN 

PEDOMAN PENSKORAN 

(SIKLUS I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWABAN SKOR 

1. A 

2. C 

3. A 

4. D 

5. D 

6. A 

7. B 

8. D 

9. D 

10. C 

11. A 

12. B 

13. A 

14. C 

15. A 

16. B 

17. A 

18. A 

19. C 

20. A 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I 

No. Nama Nilai Keterangan 

T TT 

1 Bilal Rauf Kaunu 65 - TT 

2 Faizah Juwita Rauf 100 T - 

3 Injilia Nome 70 T - 

4 Jesica Sikueng 65 - TT 

5 Julio Rumanjar 65 - TT 

6 Khairul Iman Kadir 100 T - 

7 Keyla Nale 45 - TT 

8 Muh.Daril Ibrahim 50 - TT 

9 Gibran Nur Hamidi 55 - TT 

10 Natalia Massie 70 T - 

11 Nazwa Rahmatullah 75 T - 

12 Syahraini Bilingseke 60 - TT 

13 Sulidio B.J Mantiri 80 T - 

14 Revan Badasi 65 - TT 

15 Windi Fatoni 50 - TT 

16 Firjinia Mailangkai 65 - TT 

17 Faldi Maliki 85 T - 

18 Aulia Sandala 50 - TT 

19 Tiara Manis 65 - TT 

 Jumlah 1.280 7 12 

 Nilai Tertinggi 

Nila Terendah 

Niali Rata-Rata 

Ketuntasan Belajar 

100 

45 

67.36 

36.84% (rendah) 

                *) T : Tuntas; TT : Tidak Tuntas 

 

𝑋
=  

∑𝑥

𝑛
  

Nilai rata-rata =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
  

X = 
1.280

19
 

X = 67,36 

 

Setelah diketahui nilai rata-rata langkah selanjutnya yaitu, 

menentukan presentase 

P =
∑𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 x 100% 

P =
7

19
 x 100% 

P = 
700

19
 

P = 36,84% 
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Lembar Observasi untuk Peserta Didik Siklus 1 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran     

2 Focus dalam pembelajaran     

3 Aktif dalam mengikuti metode pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation 

    

4 Kemampuan menyimpulkan     

 Jumlah 14 

 Rata-rata 3.5  

Keterangan: 1 = Kurang  2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik 

 

Untuk mencari nilai observasi rata-rata yaitu: 

X : Observasi rata-rata 

∑X : Jumlah semua nilai dari aspek penilaian 

∑n : Jumlah aspek penilaian 

𝑋 =
∑𝑥

∑𝑛
=  

14

4
= 3,5  

 

Lembar Observasi untuk Peneliti Siklus I 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 D. pendahuluan  

j. Memberikan motivasi 

k. Menjelaskan tujuan yang akan 

dicapai 

l. Menjelaskan langkah-langkah 

model kooperatif tipe Group 

Investigation 

 

 

 

 

 

 

    

3 

 

 

 

4 

 

4 

2 E. Kegiatn Inti 

m. Menjelaskan materi pembelajaran 

n. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membaca kembali dan 

memahami materi  

o. Menerapkan model kooperatif tipe 

Group Investigation 

p. Kemampuan mengontrol dan 

mengamati KBM dengan 

menggunakan model kooperatif 

tipe Group Investigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

4 

 

 

4 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II  

Satuan Pendidikan : SDN 115 MANADO 

Muatan pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester      : V/1 (satu) 

Tema/Sub tema      : Organ Gerak pada Hewan 

Waktu                     : (3 x 35 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru  

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, 

mendengar, melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

3.1. menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan serta cara memelihara 

kesehatan alat gerak tubuh hewan. 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa mampu menjelaskan hewan vertebrata dan invertebrate. 

2.Dengan berpendapat, siswa mampu menyebutkan organ gerak pada 

hewan vertebrata dan hewan invertebrate. 

D. Materi Pembelajaran 

Terdapat berbagai jenis makhluk hidup didunia ini salah satunya ciri 

dari makhluk hidup yaitu mempunyai organ gerak pada hewan dan 

manusia. Alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia ada 2 

macam yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa 

otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan 

sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 
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Pada organ gerak hewan terbagai atas dua macam yaitu hewan yang 

bertulang belakang (vertebrata) dan hewan yang tidak mempunyai tulang 

belakang (invertebrate). Berikut contoh hewan vertebrata dan invertebrata: 

1. Macam-macam hewan vertebrata yaitu ikan, katak, ular, dan sapi. 

  

  

 

2. Macam-macam hewan invertebrate yaitu kupu-kupu, semut, 

cacing, dan ubur-ubur. 

  

  

 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

 Model         : kooperatif tipe Group Investigation 

 Pendekatan : Inquiry 
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 Metode       : Diskusi, Tanya jawab, penugasan 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan  Siswa memulai kegiatan dengan berdoa. 

 Siswa bersama guru melakukan Tanya 

jawab tentang organ gerak dari berbagai 

macam hewan. 

 Siswa dapat menyebutkan apa saja 

keuntungan mengetahui organ gerak dari 

berbagai kehidupan manusia sebagai 

stimulus untuk kegiatan inti. 

10 menit 

Kegiatan Inti  Siswa dibimbing untuk mencari tahu organ 

gerak pada hewan vertebrata dan 

invertebrata. (buku tematik 5a, halaman 

36) 

 Guru menjelaskan contoh-contoh organ 

gerak hewan vertebrata dan invertebrata. 

Siswa distimulus untuk mengemukakan 

pertenyaan mengenai hal tersebut. (buku 

tematik 5a, halaman 36) 

 siswa dibagi menjadi empat kelompok, 

misalnya kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 

4. 

 Guru Peneliti meminta agar semuah 

kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4 untuk 

bersikap terbuka dan menghargai pendapat 

temannya yang mungkin saja berbeda. 

 Pada akhir kegiatan, siswa diminta untuk 

merangkum dan mengerjakan soal latihan. 

(buku tematik terpadu 5a, halaman 37-38) 

80 menit 

Penutup   Siswa membuat kesimpulan kegiatan hari 

ini. 

 Siswa menuliskan refleksi dari kegiatan 

yang dilakukan 

15 menit 

 

G. Sumber, Alat dan Media Pembelajaran 

 Buku Tematik Terpadu Tema (5a) 

 Media gambar 
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H. Penilaian sikap 

No. Nama 

Peserta 

Didik 

 

Perkembangan perilaku 

Rasa Ingin 

Tahu 

Kerjasama Tekun Ketelitian 

1  SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

2                  

3                  

dst                  

Catatan: SB = sangat baik; B = cukup; K = kurang 

Berilah tanda centang (   ) pada kolom yang sesuai 

I. Penilaian Pengetahuan 

Instrument penilaian: tes tertulis (skala 1-100) 

 

J. Penilaian Keterampilan 

Penilaian: unjuk kerja (praktik) 

 

c. Penilaian model gambar sederhana organ gerak 

Aspek Baik sekali Baik Cukup Perlu 

pendamping 

 4 3 2 1 

Proporsi  Seluruh 

anggota tubuh 

hewan 

diamati 

dengan tepat 

Hampir 

seluruh 

anggota 

tubuh hewan 

diamati 

dengan tepat 

Sebagian 

besar anggota 

tubuh hewan 

diamati 

dengan tepat 

Sebagian 

kecil anggota 

tubuh hewan 

diamati 

dengan tepat 

Anatomi  Seluruh 

bentuk 

ukuran dan 

tata letak 

setiap bagian 

tubuh hewan 

dilakukan 

dengan tepat 

Hampir 

seluruh 

bentuk 

ukuran dan 

letak setiap 

tubuh hewan 

dilakukan 

dengan tepat 

Sebagian 

besar bentuk 

ukuran dan 

tata letak 

setiap bagian 

tubuh hewan 

dilakukan 

dengan tepat 

Sebagian 

kecil bentuk 

ukuran dan 

tata letak 

setiap bagian 

tubuh hewan 

dilakukan 

dengan tepat 
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1. hewan yang bertulang belakang (Vertebrata) 

 

 

2. hewan yang tidak bertulang belakang (Invertebrata) 
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1. Hewan yang bertulang belakang (Vertebrata) 

 
 

 

 

 

 

2. Hewan yang tidak bertulang belakang 
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1. Hewan yang bertulang belakang (Vertebrata) 

 
 

2. Hewan yang tidak bertulang belakang (Invertebrata) 
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1. Hewan yang bertulang belakang (Vertebrata) 

 
 

2. Hewan yang tidak bertulang belakang (Invertebrata) 
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ALAT GERAK HEWAN 

No Jenis Hewan Nama Hewan Alat Gerak Fungsi 

1     

 

 

 

 

 

 

2      

 

 

 

 

 

Kelompok 1 

Anggota kelompok : 
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ALAT GERAK HEWAN 

No Jenis Hewan Nama Hewan Alat Gerak Fungsi 

1     

 

 

 

 

 

 

2      

 

 

 

 

 

Kelompok 2 

Anggota kelompok : 
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ALAT GERAK HEWAN 

No Jenis Hewan Nama Hewan Alat Gerak Fungsi 

1     

 

 

 

 

 

 

2      

 

 

 

 

 

Kelompok 3 

Anggota kelompok : 
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ALAT GERAK HEWAN 

No Jenis Hewan Nama Hewan Alat Gerak Fungsi 

1     

 

 

 

 

 

 

2      

 

 

 

 

 

Kelompok 4 

Anggota kelompok : 
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POST TES 

(SIKLUS II) 

Nama                 : 

Hari/tanggal      :  

Waktu               : 30 menit 

Mata pelajaran : IPA 

Pilihlah jawaban yang tepat dibawah ini! 

1. Hewan dan manusia memiliki….macam alat gerak yang digunakan. 

A. 4 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

2. Karena adanya….katak dapat meloncat dan bergerak lincah. 

A. Organ gerak 

B. Organ reproduksi 

C. Insting  

D. Organ pencernaan 

3. Tulang disebut alat gerak….karena tidak dapat bergerak dengan 

sendirinya. 

A. Aktif 

B. Hewan 

C. Manusia 

D. Pasif 

4. Otot disebut alat gerak….karena memiliki suatu senyawa kimia yang dapat 

membuatnya bergerak. 

A. Pasif 

B. Manusia  

C. Aktif  

D. Hewan  

5. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang 

disebut…. 

A. Sistem pencernaan 

B. Sistem reproduksi 

C. Sistem gerak 

D. Sistem alami 
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6. Yang bukan merupakan kegunaan dari organ gerak adalah…. 

A. Tidur 

B. Melompat 

C. Berenang 

D. Berjalan 

7. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada….yang mengenai pada bagian 

tubuhnya. 

A. Makanan 

B. Musuh 

C. Air 

D. Rangsangan  

8. Sapi dan kuda dapat melompat dan berlari karena….mereka sama. 

A. Jumlah kaki 

B. Makanan 

C. Organ gerak 

D. Otot. 

9. Katak merupakan hewan…. 

A. Reptile 

B. Mamalia 

C. Amfibi 

D. Karnivora 

10. Ikan termasuk hewan…. 

A. Malam  

B. Nocturnal  

C. Vertebrata  

D. reptil 

11. Ikan bergerak menggunakan  

A. Kaki  

B. Sayap  

C. Sirip  

D. Insang  

12. Organ gerak pada hewan diantaranya berguna untuk…. 

A. Tidur  

B. Berjalan  

C. Hibernasi  

D. Melihat 
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13. Dibawah ini adalah contoh hewan vertebrata, kecuali…. 

A. ikan 

B. anjing 

C. Sapi  

D. semut  

14. Dibawah ini adalah contoh hewan invertebrata, kecuali…. 

A. Kupu-kupu 

B. Semut  

C. Ubur-ubur 

D. Kuda  

15. Alat gerak dari hewan ubur-ubur adalah… 

A. Tentakel  

B. Kaki dan atena  

C. Sayap dan kaki 

D. Otot perut 

16. Hewan yang terdapat ditanah mampu mengurai sampah organik, yaitu…. 

a. Kuda 

b. Ubur-ubur 

c. Cacing 

d. Kupu-kupu 

17. Hewan berikut ini yang bisa disebut hewan invertebrata adalah…. 

a. Kupu-kupu 

b. Anjing 

c. Sapi 

d. Ikan 

18. Bagian alat gerak dari cacing yaitu… 

a. Tentakel 

b. Sirip 

c. Otot perut 

d. Kaki 

19. Sapi, kuda, banteng, dan anjing tergolong dalam hewan… 

a. Mamalia 

b. Reptil 

c. Amfibi 

d. Ikan 

20. Yang tergolong jenis serangga yaitu…. 

a. Semut dan kupu-kupu 

b. Ular dan cacing 

c. Sapi dan kuda 

d. Ikan dan ubur-ubur 
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KUNCI JAWABAN 

PEDOMAN PENSKORAN 

(SIKLUS II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWABAN SKOR 

1. B 

2. A 

3. D 

4. C 

5. C 

6. A 

7. D 

8. C 

9. C 

10. C 

11. C 

12. B 

13. D 

14. D 

15. A 

16. C 

17. A 

18. C 

19. A 

20. A 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Hasil Belajar Peserta Didik siklus II 

No. Nama Nilai 
keterangan 

T TT 

1 Bilal Rauf Kaunu 75 T - 

2 Faizah Juwita Rauf 100 T - 

3 Injilia Nome 80 T - 

4 Jesica Sikueng 85 T - 

5 Julio Rumanjar 85 T - 

6 Khairul Iman Kadir 100 T - 

7 Keyla Nale 75 T - 

8 Muh.Daril Ibrahim 60 - TT 

9 Gibran Nur Hamidi 70 T - 

10 Natalia Massie 100 T - 

11 Nazwa Rahmatullah 100 T - 

12 Syahraini Bilingseke 85 T - 

13 Sulidio B.J Mantiri 90 T - 

14 Revan Badasi 95 T - 

15 Windi Fatoni 95 T - 

16 Firjinia Mailangkai 100 T - 

17 Faldi Ma liki 100 T - 

18 Aulia Sandala 100 T - 

19 Tiara Manis 95 T - 

 Jumlah 1.690 18 1 

 Nilai Tertinggi 

Nila Terendah 

Niali Rata-Rata 

Ketuntasan Belajar 

100 

60 

88.94 

94.73% (Sangat Baik) 

*) T : Tuntas; TT : Tidak Tuntas 

 

𝑋
=  

∑𝑥

𝑛
  

Nilai rata-rata =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
  

X = 
1.690

19
 

X = 88,94 

 

Setelah diketahui nilai rata-rata langkah selanjutnya yaitu, 

menentukan presentase 

 

P =
∑𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 x 100% 

P =
18

19
 x 100% 

P = 
1.800

19
 

P = 94,73% 
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Lembar Observasi Untuk Peserta Didik Siklus II 

No

. 
Aspek Penilaian 

Skor 

1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran     

2 Focus dalam pembelajaran     

3 Aktif dalam mengikuti metode pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw 

    

4 Kemampuan menyimpulkan     

 Jumlah 15 

 Nilai rata-rata 3,75 

Keterangan: 1 = Kurang  2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik 

 

Untuk mencari nilai observasi rata-rata yaitu: 

X : Observasi rata-rata 

∑X : Jumlah semua nilai dari aspek penilaian 

∑n : Jumlah aspek penilaian 

𝑋 =
∑𝑥

∑𝑛
=  

15

4
= 3,75  

  

Lembar Observasi Untuk Penelitian Siklus II 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya  Tidak  1 2 3 4 

1 A.pendahuluan  

m. Memberikan motivasi 

n. Menjelaskan tujuan yang akan 

dicapai 

o. Menjelaskan langkah-langkah 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

4 

4 

 

4 

2 B.kegiatn Inti 

q. Menjelaskan materi pembelajaran 

r. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membaca kembali dan 

memahami materi  

s. Menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation 

t. Kemampuan mengontrol dan 

mengamati KBM dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

4 

3 C. Penutup 

i. Menyimpulkan materi 

j. Memberikan tes evaluasi 

 
 
 

    

 

 

4 

4 

 Jumlah 36 
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DOKUMENTASI 

 

 
Gambar 1. Wawancara dengan wali kelas V SD Negeri 115 Manado. 

 

 
Gambar 2. Peserta didik mengerjakan pre test  

 

 
Gambar 3. Peserta didik sedang berdiskusi dikelompoknya 
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Gambar 4. Peserta didik sedang berdiskusi dikelompoknya 

 

 
Gambar 5. Peserta didik sedang mempresentasikan hasil diskusi 

 

 
Gambar 6. Observasi oleh guru kelas  
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