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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan 

penjumlahan  bilangan bulat pada  siswa kelas V  SD N 1 Kemudo 

Prambanan tahun pelajaran 2012/2013,  menggunakan penerapan 

metode Group Investigation(GI). Penelitian ini termasuk jenis 

Penelitian Tindakan Kelas, dengan subyek penelitian adalah guru 

dan siswa kelas V SD N 1 Kemudo. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi diskusi test. Analisis data menggunakan 

teknik deskriptif kualitatif. Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan 

dalam dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini dilakukan dalam 

empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan/observasi dan refleksi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sebelum 

dilakukan tindakan dengan menggunakan metode GI sebanyak 25 % 

sudah mencapai KKM. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I 

siswa yang mencapai KKM sebanyak 50% dan pada siklus II 

sebanyak 83% siswa yang sudah mencapai nilai KKM. Berdasarkan 

hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas ini hasil belajar 

meningkat sebanyak 58%,  hipotesis yang menyatakan “ Melalui 

penerapan metode GI pada materi ketrampilan penjumlahan 

bilangan bulat dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

semester gasal SD Negeri 1 Kemudo tahun pelajaran 2012/2013” 

terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
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Kata kunci: Group Investigation, ketrampilan penjumlahan, 

bilangan bulat 

       

A. PENDAHULUAN 

  

 Pendidikan selalu mengalami pembaharuan dalam rangka 

menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan menyiapkan generasi untuk 

masa yang akan datang . 

Pendidikan yang  mampu mendukung pembangunan di masa 

mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta 

didik, sehingga yang bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan 

problema pendidikan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi 

nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut 

terasa semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan di 

masyarakat dan dunia kerja, karena yang bersangkutan harus mampu 

menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi problema yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan datang.  

Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan idealnya harus 

mampu melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi. Dengan kata 

lain, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu berperan sebagai 

proses edukasi (proses pendidikan yang menekankan pada kegiatan mendidik 

dan mengajar), proses sosialisasi (proses bermasyarakat terutama bagi anak 

didik), dan wadah proses transformasi (proses perubahan tingkah laku ke arah 

yang lebih baik/ lebih maju).  

SDN 1 Kemudo Prambanan, Klaten. merupakan salah satu sekolah 

negeri yang mempunyai input atau masukan siswa yang memiliki prestasi 

belajar yang bervariasi. Karena prestasi belajar yang bervariasi inilah maka 

peran serta dan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar beraneka 

ragam.  

Masalah proses belajar mengajar pada umumnya terjadi di kelas, kelas dalam 

hal ini dapat berarti segala kegiatan yang dilakukan guru dan anak didiknya di 
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suatu ruangan dalam melaksanakan KBM. Kelas dalam arti luas mencakup 

interaksi guru dan siswa, teknik dan strategi belajar mengajar, dan 

implementasi kurikulum serta evaluasinya. (Kasihani Kasbolah E.S, 2001 

hal:1). Proses pembelajaran melalui interaksi guru dan siswa, siswa dan siswa, 

dan siswa dengan guru, secara tidak langsung menyangkut berbagai 

komponen lain yang saling terkait menjadi satu sistem yang utuh. Perolehan 

hasil belajar sangat ditentukan oleh baik etidaknya kegiatan dan pembelajaran 

selama program pendidikan dilaksanankan di kelas yang pada kenyataannya 

tidak pernah lepas dari masalah.  

           Metode mengajar banyak digunakan dikelas masih bersifat 

konvensional. Proses belajar mengajar  masih terfokus pada guru dan kurang 

terfokus pada siswa. Peran serta siswa belum menyeluruh sehingga 

menyebabkan diskriminasi dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang aktif 

dalam KBM cenderung lebih aktif dalam bertanya dan menggali informasi 

dari guru maupun sumber belajar yang lain sehingga cenderung memiliki 

pencapaian kompetensi belajar yang lebih tinggi. Siswa yang kurang aktif 

cenderung pasif dalam KBM, mereka hanya menerima pengetahuan yang 

datang padanya sehingga memiliki pencapaian kompetensi yang lebih rendah.  

Diskus refleksi dengan sejarah menyimpulkan bahwa keberhasilan 

menjumlahkan bilangan bulat dala pembelajaran matematika masih rendah hal 

ini terbukti bahwa dari 24 siswa yang telah menyampai KKM hanya 6 siswa, 

dengan nilai rata-rata kelas masih kurang dari 65. Hal ini disebabkan pada 

proses pembelajaran yang bersifat konvensional. Untuk meningkatan hasil 

tersebut digunakan metode Group Investigation. 

          Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaji penerapan metode 

pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) dalam proses pembelajaran. 

Menurut (Udin S Winaputra, 2001: 75) Group Investigation adalah metode 

pembelajaran yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam 

menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. 

Metode pembelajaran ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok 
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(group process skills). Para siswa memilih topik yang ingin dipelajari, 

mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah 

dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan dalam suatu laporan di depan 

kelas secara keseluruhan.  

           Pusat dari investigasi kelompok adalah perencanaan kooperatif murid 

dalam melakukan penyelidikan terhadap topik yang telah diidentifikasikan. 

Anggota kelompok mengambil peran dalam menentukan apa yang akan 

mereka selidiki, siapa yang akan mengerjakan dan bagaimana mereka 

mempresentasikan hasil secara keseluruhan di depan kelas. Kelompok pada 

pembelajaran berbasis investigasi kelompok ini merupakan kelompok yang 

heterogen baik dari jenis kelamin maupun kemampuannya. Setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. Di dalam kelompok tersebut, setiap siswa dalam 

kelompok mengejakan apa yang telah menjadi tugasnya dalam lembar kerja 

kegiatan secara mandiri yang telah disiapkan dan teman sekelompoknya 

bertanggungjawab untuk saling memberi kontribusi, saling tukar-menukar dan 

mengumpulkan ide. Setelah itu anggota kelompok merencanakan apa yang 

akan dilaporkan dan bagaimana membuat presentasinya. Langkah terakhir 

dalam kegiatan ini, salah satu anggota kelompok mengkoordinasikan rencana 

yang akan dipresentasikan di depan kelompok yang lebih besar.  

           Teknik presentasi dilakukan di depan kelas dengan berbagai macam 

bentuk presentasi, sedangkan kelompok yang lain menunggu giliran untuk 

mempresentasikan, mengevaluasi dan memberi tanggapan dari topik yang 

tengah dipresentasikan. Peran guru dalam GI adalah sebagai sumber dan 

fasilitator. Di samping itu guru juga memperhatikan dan memeriksa setiap 

kelompok bahwa mereka mampu mengatur pekerjaannya dan membantu 

setiap permasalahan yang dihadapi di dalam interaksi kelompok tersebut. Pada 

akhir kegiatan, guru menyimpulkan dari masing-masing kegiatan kelompok 

dalambentukrangkuman.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan judul penelitian 

sebagai berikut: “Upaya Peningkatan Ketrampilan  Penjumlahan Bilangan 

Bulat  Dengan Penerapan Metode Group Investigation (GI) Pada Siswa Kelas 
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V Sekolah Dasar Negeri Kemudo, Prambanan, Klaten  Tahun  Ajaran  

2012/2013” 

 

B. Metode Penelitian 

Seting Penelitian Tempat Penelitian. Penelitian Tindakan Kelas ini 

dilaksanakan di kelas V SD Negeri 1 Kemudo Kecamatan Prambanan Kabupaten 

Klaten.Waktu Penelitian dilakukan  pada pertengahan bulan September  2012 

sampai dengan akhir bulan Oktober 2012, waktu penelitian yang dipilih sekaligus 

dapat mengukur dan membantu siswa dalam menguasai Kompetensi Dasar 

melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Subyek Penelitian adalah 

siswa kelas V SD Negeri 1 Kemudo Kecamatan  Prambanan Kabupeten Klaten 

sebanyak 24 orang  siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 9 siswa 

perempuan. Sumber data penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang 

diperoleh dari subyek penelitian dalam hal ini adalah data dari siswa.  Data yang 

lain adalah data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari selain siswa 

misalnya dari teman sejawat selaku observer maupun atasan peneliti yaitu Kepala 

sekolah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari siswa berupa nilai ulangan 

harian siswa sebelum pembelajaran, nilai uji kompetensi akhir pembelajaran serta 

catatan nilai raport siswa pada semester sebelumnya. Nilai pengamatan pada siswa 

selama mengikuti pembelajaran juga dijadikan sumber data untuk melengkapi 

informasi tentang hasil belajar siswa. Sedangkan sumber data yang lain diperoleh 

dari hasil observasi dari teman sejawat pada saat pelaksanaan siklus pembelajaran 

Teknik Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 

sedangkan, pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui dua cara 

pengumpulan data yaitu dengan teknik tes dan non tes. Teknik tes atau testing 

adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat ukur tes.  Penggunaan 

teknik tes dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian ketuntasan belajar 

siswa pada akhir pembelajaran. Sedangkan teknik non tes digunakan untuk 

mendapatkan data pelengkap melalui studi dokumentasi yaitu dengan 

mengumpulkan menyelidiki dan menganalisa catatan tentang diri siswa,  baik 

catatan prestasi maupun catatan tingkah laku siswa di sekolah. Teknik non tes 
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yang lain yang digunakan adalah observasi. Instrumen Penelitian dengan tes 

menggunakan alat tes berbentuk butir soal. Untuk  mengetahui hasil belajar siswa 

pada akhir pembelajaran peneliti  menggunakan  jenis  tes  tertulis berbentuk 

uraian. Alat pengumpul data yang melalui teknik non tes menggunakan 

dokumentasi yaitu meneliti dan menganalisa terhadap catatan nilai siswa pada 

semester sebelumnya dan meneliti catan tingkah laku siswa. Sedangkan 

pengumpulan data melalui observasi menggunakan pedoman dan lembar 

observasi. Pedoman dan lembar observasi ini ada dua yaitu pedoman dan lembar 

observasi untuk peneliti dan untuk observer. Untuk peneliti digunakan untuk 

mengetahui aktifitas siswa selama mengikuti pembelajaran sedangkan untuk 

observer digunakan untuk mengamati proses pembelajaran. 

 

C. Hasil Pembahasan 

Sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas ini peneliti mengadakan 

dialog terlebih dahulu dengan Kepala Sekolah dan dewan guru. Dialog ini 

peneliti laksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2012. Peneliti mulai 

melakukan observasi pembelajaran awal yang dilaksanakan pada hari Rabu 

tanggal 3 Oktober 2012 jam 09.00 – 10.10 WIB dan diikuti oleh 24 siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sebelum 

dilakukan tindakan dengan menggunakan metode GI sebanyak 25 % sudah 

mencapai KKM. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I siswa yang 

mencapai KKM sebanyak 50% dan pada siklus II sebanyak 83% siswa yang 

sudah mencapai nilai KKM. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian 

tindakan kelas ini hasil belajar meningkat sebanyak 58%,  hipotesis yang 

menyatakan “ Melalui penerapan metode GI pada materi ketrampilan 

penjumlahan bilangan bulat dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

semester gasal SD Negeri 1 Kemudo tahun pelajaran 2012/2013” terbukti 

dan dapat diterima kebenarannya. 

Setelah adanya perbaikan pada siklus II terjadi peningkatan yang 

sangat memuaskan, jika pada kondisi awal hanya 6 anak atau 25 % 
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pada siklus I naik menjadi  50 % dan pada siklus II anak yang sudah 

memperoleh nilai mencapai KKM sebanyak 22 siswa atau 83 % . 

Tabel 7 Data perolehan nilai evaluasi pada siklus II adalah  

No

. 

Nama Nilai Keterangan 

1. Tatang Putra Mahardika 85 Tuntas 

2. Sherina Eka Siwi 85 Tuntas 

3. Ismi Nor Septiana 75 Tuntas 

4. Nur Widiyatmoko 75 Tuntas 

5. Bayu Andri Saputro 75 Tuntas 

6. Tri Wahyudi 65 Tidak Tuntas 

7. Ari Riyadianto 85 Tuntas 

8. Mar’atus Sholikhah 85 Tuntas 

9. Rian Dwi Susilowati 75 Tuntas 

10. Wahyu Dwi Susilowati 85 Tuntas 

11. Guntur Saputro 80 Tuntas 

12. Reza Apriliana Nugroho 82 Tuntas 

13. Eka Aprilia Paramita 78 Tuntas 

14. Andria Ananta Putra 77 Tuntas 

15. Ruri Irwandi 84 Tuntas 

16. Sri Hastuti Utari 81 Tuntas 

17. Isnan Sigit Maolana 65 Tidak Tuntas 

18. Bagus Wibowo 79 Tuntas 

19 Silfia Elianita 82 Tuntas 

20 Anisa Rahmawati 84 Tuntas 

21 Veni Tessalonica 76 Tuntas 

22 Muhammad Dimas Saputra 85 Tuntas 

23 Wahyu Ari Nugroho 87 Tuntas 

24 Riyan Setyo Nugroho 86 Tuntas 
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    Tabel  8 perkembangan anak pada siklus II adalah : 

 

No

. 

 

Kondisi 

Nilai anak yang 

Mencapai KKM 

Nilai anak yang 

Belum Mencapai 

KKM 

 

Jumlah 

 

Presentase 

1. Awal 6 anak 18 anak 24 25% 

2. Siklus I 12 anak 12 anak 24 50% 

3. Siklus II 22  anak 2anak 24 83% 

 

Dari tabel diatas dapat dibuat diagram  batang perbandingan jumlah anak, 

mencapai KKM dan tidak mencapai KKM adalah : 

Diagram 2 

 

 

 

1. Refleksi  

 Berdasarkan lembar observasi siklus II dan hasil postest siklus Iisebagai 

berikut dalam tabel terlampir. Dengan model pembelajaran Group Investigation, 

sebagian besar siswa mendapatkan pemahaman tentang ketrampilan penjumlahan 

secara baik, keaktifan dan kreatifitas siswa meningkat. Hal ini dikarenakan oleh : 
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a.Siswa terlibat secara aktif dalam  kegiatan pembelajaran; 

b.Siswa memperoleh pengalaman langsung yang memperkuat pengetahuan 

mereka; 

c.Siswa berlatih melakukan penemuan dengan menggunakan garis 

bilangan; 

d.Pada siklus I, siswa yang dapat memperoleh nilai mencapai KKM hanya 

50% dari siswa, namun pada siklus II mencapai 85 % dari 24 siswa. Ini 

menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap tentang penjumlahan 

bilangan bulat semakin baik. Tinggal 2 anak yang memperoleh nilai 

dibawah KKM. Hal ini dikarenakan kemampuan dasar anak yang kurang. 

 

2. Pembahasan 

1. Kerberhasilan guru dalam pelaksanaan metode Group Investigation ( GI) 

dari siklus I ke siklus II terdapat peningkatan.Terbukti ketrampilan 

penguasaan penjumlahan bilangan bulat meningkat. 
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2. Tabel nilai siklus I dan siklus II  

Tabel 9 Perbaikan Pembelajaran Siklus I dan Siklus II Mata Pelajaran Matematika 

No Nama siswa 

Nilai  
Siklus 

1 
 

Ket 
Siklus II 

 

Ket 

 

1. 
Tatag Putra 
Mahardika 

85 Tuntas 85 
Tuntas 

2. Sherina Eka Siwi 85 Tuntas 85 Tuntas 
3. Ismi Nor Septiana 72 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
4. Nur Widiyatmoko 70 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
5. Bayu Andri Saputro 71 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

6. 
Tri Wahyudi 

60 Tidak Tuntas 
65 Tidak 

Tuntas 
7. Ari Riyadianto 85 Tuntas 85 Tuntas 
8. Mar’atus Sholikhah 85 Tuntas 85 Tuntas 
9. Rian Dwi Susilowati 70 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

10. 
Wahyu Dwi 
Susilowati 

74 Tidak Tuntas 
85 Tuntas 

11. Guntur Saputro 80 Tuntas 80 Tuntas 
 Lanjutan Tabel 9     

12.  
Reza Apriliana 
Nugroho 

82 Tuntas 
82 Tuntas 

13. Eka Aprilia Paramita 75 Tuntas 78 Tuntas 
14. Andria Ananta Putra 74 Tidak Tuntas 77 Tuntas 
15. Ruri Irwandi 84 Tuntas 84 Tuntas 
16. Sri Hastuti Utari 81 Tuntas 81 Tuntas 
 
17. 

 
Isnan Sigit Maolana 

 
68 

 
Tidak tuntas 

 
65 

Tidak 
Tuntas 

18. Bagus Wibowo 74 Tidak tuntas 79 Tuntas 
19. Silfia Elianita 82 Tuntas 82 Tuntas 
20 Anisa Rahmawati 84 Tuntas 84 Tuntas 
21 Veni Tessalonica 73 Tidak tuntas 76 Tuntas 

22 
Muhammad Dimas 
Saputra 

85 
Tuntas 85 Tuntas 

23 Wahyu Ari Nugroho 74 Tidak tuntas 87 Tuntas 

24. 
Riyan Setyo 
Nugroho 

74 
Tidak tuntas 86 Tuntas 

Jumlah  1701 1916 

Rata-rata  7.08 8.25 

Persentase  50% 83% 
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Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis  yang berbunyi : “Apakah 

dengan menggunakan metode Group Investigation dapat meningkatkan 

ketrampilan siswa dalam penjumlahan bilangan bulat ?” diterima kebenarannya 
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