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ABSTRAKSI 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
IPA siswa kelas IV SD Negeri 1Kranggan, Polanharjo, Klaten 
melalui penerapan strategi group investigation. Penelitian ini 
menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang berisi 
sistem penelitian meliputi empat tahap kegiatan, dimulai dari 
tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap 
pengamatan dan observasi dan tahap refleksi. Empat tahapan 
tersebut membentuk siklus kegiatan. Penelitian ini berlangsung 
dalam dua siklus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah dokumentasi, lembar observasi.  Teknis analisis data yang 
digunakan adalah model analisis data observasi selama proses 
pembelajaran berlangsung dengan indikator mendengarkan guru, 
mencatat penjelasan guru, memperhatikan media gambar, diskusi 
antar siswa, bertanya dalam diskusi, menjawab pertanyaan 
dalam diskusi, siswa bersemangat untuk belajar, siswa 
melakukan pengamatan dalam lingkungan, kerjasama antar 
siswa dalam kelompok, peran serta siswa dalam kelompok kerja, 
menjawab pertanyaan guru, bertanya pada guru dan membuat 
ringkasan pelajaran. Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat 
disimpulkan : Penerapan strategi group investigation dapat 
meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas IV semester gasal 
SD Negeri 1 Kranggan. Hal ini dilihat dari prosentase kenaikan 
hasil observasi terhadap siswa kelas IV dari siklus I sampai 
Siklus II. Pada siklus I siswa terutama pada indikator siswa 
bersemangat untuk belajar prosentasenya hanya 50% sedangkan 
pada kegiatan siklus 2 prosentasenya mencapai 95%, sehingga 
dari siklus I kemudian dilaksanakan siklus II prestasi siswa 
mengalami prosentase kenaikan 45%. 

 
Kata Kunci : Strategi Group Investigation, Motivasi Belajar. 



 
  



A. PENDAHULUAN 
Menurut pendapat Muhibbin Syah ( 2005 ) yang dimaksud belajar adalah 

kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam setiap 

jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya 

pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang 

dialami oleh siswa itu sendiri. Mengajar merupakan suatu pemberian bahan 

materi pelajaran dengan menggunakan cara yang setepat-tepatnya kepada anak 

didik, sehingga anak didik diharapkan dapat memahami, menguasai dan 

menerima materi pelajaran tersebut dengan baik. Pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat akan dapat membantu meningkatkan minat dan 

motivasi belajar siswa sehingga dapat juga membantu meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis akan membahas 

tentang Penggunaan Strategi Group Investigation Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Anak Tentang Struktur Daun dan Fungsi Daun Pada Siswa 

Kelas IV SD Negeri 1 Kranggan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 

Tahun Pelajaran 2012/ 2013. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Kranggan semester 

gasal tahun pelajaran 2012/ 2013 pada pembelajaran IPA materi struktur daun 

dan fungsi daun, dengan meningkatnya motivasi belajar diharapkan siswa lebih 

bersemangat lagi dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dan siswa menjadi lebih berminat lagi untuk belajar. Sementara 

tujuan khususnya adalah untuk  meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 1 Kranggan tentang materi struktur daun dan fungsi daun dengan 

menggunakan strategi group investigation, untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses kegiatan belajar siswa kelas IV SD Negeri I Kranggan 

tentang struktur daun dan fungsi daun, untuk belajar mandiri melalui 

keterlibatannya dalam pelaksanaan strategi pembelajaran group investigation. 

Group Investigation adalah strategi 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 (group process skills). Tujuan atau misi 

dari strategi Group Investigation ini adalah untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam rangka berpartisipasi dalam proses sosial demokratis 

dengan mengkombinasikan perhatian-perhatian pada kemampuan antar-

personal (kelompok) dan kemampuan rasa ingin tahu akademis. Aspek-aspek 

dari pengembangan diri merupakan hasil perkembangan yang utama dari 

metode ini (Syaiful D, 2002). Dipilihnya strategi group investigation dalam 

proses perbaikan pembelajaran ini karena menurut Muchtar, dkk (2004) 

menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam di sekolah dasar sebagai berikut: 

a. Materi pembelajaran di susun berdasarkan penyesuaian terhadap Kurikulum 

Berbasis Kompetensi dan memiliki keterbacaan tinggi agar siswa tidak 

bosan dalam membacanya.  

b. Pemberian Ilustrasi. Dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada 

siswa dengan mempergunakan contoh-contoh gambar dari setiap materi 

belajar dan untuk menarik minat siswa terhadap mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam.  

c. Aktivitas kegiatan. Merupakan penerapan percobaan-percobaan yang 

dilakukan siswa baik individu maupun kelompok yang bertujuan agar siswa 

memiliki pengalaman nyata dalam memahami suatu materi pelajaran yang 

diberikan.  

d. Aktivitas tugas. Pemberian tugas baik individu maupun kelompok 

dimaksudkan agar siswa aktif dan dapat memecahkan masalah yang 

ditemukan.  

Menurut Depdiknas (2007) pada pembelajaran ini guru seyogyanya 

mengarahkan, membantu para siswa menemukan informasi, dan berperan 

sebagai salah satu sumber belajar, yang mampu menciptakan lingkungan 

sosial yang dicirikan oleh lingkungan demokrasi dan proses ilmiah. Menurut 

Winataputra (1992) sifat demokrasi dalam kooperatif tipe group 

investigation ditandai oleh keputusan-keputusan yang dikembangkan atau 

setidaknya diperkuat oleh pengalaman kelompok dalam konteks masalah 



yang menjadi titik sentral kegiatan belajar. Guru dan murid memiliki status 

yang sama dihadapan masalah yang dipecahkan dengan peranan yang 

berbeda. (Hamalik 2000) mengatakan bahwa motivasi merujuk pada semua 

gejala yang terkandung dalam stimulasi tindakan kearah tujuan tertentu 

dimana sebelumnya tidak ada gerakan kearah tersebut. Sebagai suatu 

masalah di kelas motivasi adalah proses pembangkitan, mempertahankan 

dan mengontrolkan minat-minat. Berangkat dari pengertian motivasi diatas, 

secara etimologi kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation 

yang artinya alasan atau dorongan. Tapi secara psikologi, motivasi adalah 

pemberian dorongan terhadap seseorang atau sekelompok orang baik dalam 

atau luar untuk mencapai tujuan. 

Maka berdasarkan kajian yang telah uraikan tersebut maka dapat diduga 

bahwa penggunaan strategi group investigation dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa tentang struktur daun dan fungsi daun pada siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Kranggan kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten  

semester gasal tahun 2012/ 2013. 

B. METODE PENELITIAN 

Seting penelitian ini adalah di SD Negeri 1 Kranggan Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten. Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa 

kelas IV yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 8 siswa perempuan dan 12 

siswa laki-laki. Penelitian dilaksanakan pada semester gasal tahun pelajaran 

2012/ 2013. Dan yang menjadi objek penelitian adalah pengaruh penggunaan 

strategi group investigation terhadap peningkatan motivasi belajar siswa kelas 

IV SD Negeri 1 Kranggan pada pembelajaran IPA materi struktur daun dan 

fungsi daun.  

Metode penelitian yang digunakan adalah Strategi Group 

Investigation. Yang mana pada siklus 1 siswa melakukan investigasi tentang 

struktur daun di dalam kelas dengan media gambar, kemudian pada kegiatan 

siklus 2 siswa mengidentifikasi struktur daun langsung ke lingkungan sekitar. 

Jenis datanya adalah lembar observasi. Sumber datanya adalah semua kegiatan 

yang dilakukan siswa baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Teknik 



pengumpulan datanya dengan pengamatan secara langsung tentang semua 

tingkah laku siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang kemudian 

digunankan untuk mengisi lembar observasi. Pengumpulan data juga 

didukung oleh dokumentasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada kegiatan pra siklus maka guru 

setelah terlebih dahulu berdiskusi dengan teman sejawat, guru memutuskan 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus 1 dan dilanjutkan kegiatan 

siklus 2 untuk memantapkan hasil penelitian dan motivasi belajar siswa. Proses 

perbaikan pembelajaran pada siklus 1 diawali dengan berdoa bersama. 

Kemudian guru menjelaskan kepada siswa tentang tujuan perbaikan 

pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Guru juga menanyakan materi 

yang sama yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian 

pada pelaksanaan kegiatan inti , diawali dengan guru kembali mengulang untuk 

menjelaskan materi namun pada kesempatan ini guru juga menyediakan media 

gambar yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian guru 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dan setelah selesai menjelaskan 

guru meminta siswa untuk mengidentifikasi dan menyebutkan tentang macam-

macan struktur daun dan fungsi daun. Tugas yang diberikan dikerjakan secara 

berkelompok.  Setelah kegiatan selesai siswa kembali ke tempat duduk masing-

masing untuk membuat simpulan bersama dengan guru. Kemudian ketika 

simpulan sudah disepakati bersama, guru membuka kesempatan untuk tanya 

jawab tentang hal –hal yang belum dipahami oleh siswa. Kegiatan penutup 

guru mulai memberikan penilaian seberapa meningkatnya motivasi belajar 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan mulai 

dari awal proses perbaikan pembelajaran hingga proses perbaikan selesai 

dilaksanakan. Selama proses pengamatan ini berlangsung, guru mengamati 

setiap kondisi dan kejadian yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setiap 

kejadian apapun baik yang berasal dari guru, murid maupun dari cara 

penyampaian materi harus didokumentasikan guru ke dalam lembar observasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi lembar observasi, foto 



dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Kegagalan proses pelaksanaan 

perbaikan dalam kegiatan di siklus 1 ini antara lain adalah guru  tidak hanya 

melaksanakan demonstrasi satu arah namun guru juga meminta siswa untuk 

mengidentifikasi gambar struktur daun yang dilakukan secara berkelompok. 

Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa masih rendah dan minat siswa 

untuk memperbaiki kekurangannya juga masih kurang. Sedangkan 

keberhasilan dalam pelaksanaan perbaikan pada siklus  1 adalah motivasi 

belajar siswa telah ada peningkatan dibandingkan dengan kegiatan 

pembelajaran pra siklus, yakni siswa mulai dilibatkan dalam proses 

pembelajaran. Setelah mengevaluasi hasil dari pelaksanaan kegiatan siklus 1 

maka kegiatan dilanjutkan ke pelaksanaan kegiatan siklus 2. Setelah rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk siklus 2 selesai dibuat maka kemudian guru 

melaksanakannya di kelas. Guru terlebih dahulu mengawali pembelajaran 

dengan menanyakan kepada siswa tentang materi tersebut yang juga telah 

disampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk lebih 

menambah semangat belajar dan untuk lebih menarik minat belajar siswa guru 

kembali menyajikan media gambar kemudian setelah mengingatkan kembali 

ingatan siswa guru mengajak siswa langsung ke lingkungan sekitar yakni ke 

kebun sekolah untuk mengidentifikasi secara langsung nama-nama jenis 

tumbuhan berdasarkan struktur tulang daunnya dan berdasarkan jumlah helaian 

daunnya. Dan meminta siswa untuk mencatatnya. Dan hasil yang diperoleh 

cukup memuaskan pada kegiatan siklus 2 ini. Hasil yang diperoleh dapat 

dijelaskan sebagai berikut ini : mendengarkan guru tingkat siswa 

memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru mengalami peningakatan 

yang cukup signifikan yakni mencapai 80% dari penilaian sebelumnya. Yakni 

jika dibandingkan dengan pada hasil observasi pada kegiatan pra siklus hanya 

sekitar 25% dan pada kegiatan siklus 1 hanya 50% saja.  

Mencatat penjelasan guru seiring dengan meningkatnya minat dan 

semangat belajar siswa maka siswa juga sangat bersemangat untuk mencatat 

penjelasan guru yang memang dirasa sangat penting untuk mereka. Tingkat 

keberhasilan pada indikator ini sekitar 90%. Tentu saja ini telah terdapat 



peningkatan yang sangat pesat jika dibandingkan dengan keadaan pada 

kegiatan pra siklus yang hanya 25% dan pada kegiatan siklus 1 yang hanya 

60% dari jumlah keseluruhan siswa.  

Memperhatikan media gambar setelah guru memberikan penjelasan dan 

mencatat penjelasan guru siswa diminta untuk memperhatikan media gambar 

yang telah disajikan oleh guru. Dan sekitar 85% siswa melaksanakan perintah 

guru ini. Jika dalam kegiatan pra siklus kegiatan mengamati media gambar 

belum ada dan pada kegiatan siklus 1 hanya 40% dari keseluruhan jumlah 

siswa saja yang melaksanakan petunjuk guru. 

Diskusi Antar Siswa. Setelah siswa memperhatikan penjelasan guru 

kemudian siswa mendiskusikan gambar yang telah disajikan bersama dengan 

kelompoknya. Tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi antar siswa ini 

mencapai 80%. Sebuah hasil yang sangat membanggakan Karena peningkatan 

yang sangat besar jika dibandingkan dengan hasil observasi dari kegiatan pra 

siklus yang hanya 35% dan pada kegiatan siklus 1 sekitar 55% saja.  

Bertanya dalam diskusi. Selama kegiatan diskusi berlangsung, siswa diberi 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

dan gambar yang diskusikan. Dan sekitar 75% dari keseluruhan jumlah siswa 

yang telah berani bertanya kepada guru tentang materi yang belum mereka 

mengerti. Berbeda dengan pada kegiatan pra siklus yang hanya 20% saja 

kemudian ada peningkatan pada siklus 1 yang lumayan bagus yakni sekitar 

60%.  

Menjawab pertanyaan dalam diskusi. Selain bertanya, guru juga 

mengajukan pertanyaan kepada siswa seputar materi yang sedang didiskusikan. 

Dan sekitar 80% siswa dapat menjawab pertanyaan guru. Hal ini tentu 

merupakan hal yang sangat memuaskan karena pada kegiatan sebelumnya 

hasilnya sangat mengecewakan yaitu pada kegiatan pra siklus hanya 30% siswa 

saja yang dapat menjawab pertanyaan dalam diskusi dan pada siklus 1 sekitar 

60% siswa yang dapat menjawab.  

Siswa bersemangat untuk belajar. Semangat belajar siswa mengalami 

peningkatan yang sangat maksimal, yakni mencapai 95% dari proses 



pembelajaran sebelumnya yakni pada kegiatan pra siklus yang hanya 20% saja 

dan kegiatan siklus 1 yang meningkat menjadi 50%.  

Siswa melakukan pengamatan di lingkungan. Setelah guru selesai 

memberikan penjelasan, kemudian dilanjutkan dengan siswa mendiskusikan 

gambar yang mereka amati secara berkelompok, guru mengajak siswa untuk 

melakukan pengamatan secara lansung ke lingkungan sekitar. Tentunya 

kegiatan ini menambah semangat belajar siswa. Dan tingkat partisipasi siswa 

mencapai 100%. Karena pada kegiatan sebelumnya yakni kegiatan pra siklus 

dan siklus 1 kegiatan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar belum 

diadakan oleh guru. Sehingga ketika dilaksanakan pada siklus 2 ini siswa 

sangat antusias sekali, Karena belajar dialam terbuka adalah hal yang baru bagi 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Kranggan.  

Kerjasama antar siswa dalam kelompok. Dalam melakukan proses 

identifikasi secara langsung siswa melaksanakannya secara berkelompok. Dan 

tingkat kerjasama antar siswa dalam kelompok sekitar 80%. Yang mana 

kerjasama antar siswa dalam kelompok ini belum terlihat dilaksanakan pada 

kegiatan pra siklus maupun pada kegiatan siklus 1.  

Peran serta siswa dalam kelompok kerja. Demikian juga pada indikator 

peran serta siswa dalam kelompok kerja juga belum terlihat pada kegiatan pra 

siklus dan kegiatan siklus 1. Sehingga ketika guru memperhatikan tingkat 

peran serta siswa dalam kelompok kerja masing-masing, dan tingkat peran 

serta siswa didapat hasil yang cukup memuaskan yakni sekitar 75%.  

Menjawab pertanyaan guru. Setelah seluruh rangkaian selesai 

dilaksanakan guru kembali memberikan pertanyaan dengan tujuan untuk tetap 

mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam menggunakan strategi group 

investigation untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan tingkat 

keberhasilan dalam kegiatan ini mencapai 80%. Pada kegiatan pra siklus hanya 

mencapai sekitar 25% saja dan pada kegiatan siklus 1 hanya mencapai 40% 

saja. Sehingga hasil observasi pada siklus 2 tergolong sangat memuaskan.  

Bertanya kepada guru. Sebelum guru mengakhiri proses pembelajaran 

terlebih dahulu guru memberikan umpan balik kepada siswa dengan 



memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada guru tentang 

hal-hal yang belum mereka pahami atau masih memerlukan penguatan kembali 

dari guru. Dan 70% dari jumlah keseluruhan siswa bertanya kepada guru 

tentang materi yang telah disampaikan dan dipelajari bersama. Jika pada 

kegiatan pra siklus tidak ada satu siswa pun yang bertanya pada guru dan 

ketika pada siklus 1 ada sekitar 30% siswa yang mengajukan pertanyaan.  

Membuat ringkasan pelajaran. Diakhir proses pembelajaran guru 

mengajak siswa untuk bersama –sama membuat ringkasan materi. Dan 100% 

siswa membuat ringkasan bersama-sama dengan guru. Menjadi suatu yang 

membanggakan bagi guru karena pada kegiatan sebelumnya hanya 30% siswa 

saja dapat meringkas materi dan pada kegiatan siklus 1 ada sekitar 50% yang 

dapat meringkas pelajaran secara berurutan dan sesuai dengan yang diinginkan 

oleh guru. 

   Berdasarkan pada hasil observasi yang telah dilaksanakan sejak dari 

kegiatan pra siklus, kegiatan siklus 1 dan kegiatan siklus 2 diperoleh fakta 

bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan diperoleh hasil bahwa 

penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan semangat 

belajar siswa. Dan jika pada kegiatan pra siklus guru hanya menggunakan 

strategi ceramah, maka pada kegiatan siklus 1 guru menggunakan strategi 

group investigation dengan media pembelajaran berupa media gambar. Pada 

kesempatan ini guru menyampaikan materi dengan menyediakan media 

gambar dan meminta siswa untuk memperhatikan gambar yang telah 

disediakan. Dan diakhir dari kegiatan ini dapat diketahui berdasarkan analisis 

data observasi bahwa semangat belajar siswa telah mengalami peningkatan dari 

hasil observasi pada kegiatan sebelumnya. Guru mencoba kembali untuk  dapat 

lebih meningkatkan semangat belajar siswa dengan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran pada siklus 2. Pada siklus 2 ini selain guru mengajak siswa untuk 

kembali memperhatikan media gambar dan mengidentifikasi media gambar 

yang telah disediakan, guru juga mengajak siswa untuk melakukan pengamatan 

secara langsung ke lingkungan sekitar yakni ke kebun sekolah. Di kebun 

sekolah ini siswa mengamati kemudian mengidentifikasi secara langsung 



struktur daun berdasarkan tulang daunnya dan berdasarkan jumlah helaian 

daunnya. Dan diakhir pembelajaran hasil evaluasi dari data observasi diketahui 

bahwa siswa lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajarannya.  

Hasil observasi dinilai dari beberapa indikator yang telah ditentukan oleh 

guru. Indikator yang pertama adalah yang berhubungan dengan tingkah laku 

dan kewajiban siswa yakni mendengarkan penjelasan guru. Jika pada kegiatan 

pra siklus hanya sekitar 25% siswa saja yang mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru, maka pada kegiatan siklus 1 telah ada 

peningkatan menjadi sekitar 50%. Dan pada pelaksanaan siklus 2 terlebih 

dahulu guru memberikan penjelasan bahwa nanti setelah guru menjelaskan 

secara teori di kelas maka guru akan mengajak siswa untuk secara langsung 

mengamati dan mengidentifikasi struktur tulang daun ke lingkungan sekitar. 

Dengan adanya penjelasan tersebut ternyata dapat menarik perhatian siswa 

untuk mendengarkan penjelasan siswa sehingga mencapai 80% siswa 

mendengarkan penjelasan guru. 

Kegiatan selanjutnya adalah mencatat penjelasan guru. Dan dari hasil 

observasi per kegiatan maka diperoleh hasil bahwa pada kegiatan pra siklus 

hanya sekiatr 25% saja siswa yang mencatat penjelasan guru dan pada 

kegiatan siklus 1 ada peningkatan yakni menjadi 60%. Dan hasil maksimal 

diperoleh pada siklus 2 yakni mencapai 90% siswa yang mencatat penjelasan 

guru. Kemudian karena pada kegiatan pra siklus guru hanya berpusat pada 

strategi ceramah maka guru belum menyertakan media pembelajaran 

pendamping. Namun pada kegiatan siklus 1 setelah diadakan refleksi dan 

evaluasi diri maka guru mulai menggunakan strategi group investigation 

dengan menggunakan media gambar. Dan hasil yang diperoleh cukup 

menyenangkan yakni sekitar 40%. Dan kemudian guru mencoba 

meningkatkan dengan lebih melibatkan siswa dan hasil yang diperoleh adalah 

85% siswa memperhatikan media gambar. 

Indikator selanjutnya adalah diadakannya kegiatan diskusi antar siswa. 

Hasil yang diperoleh jika pada kegiatan pra siklus hanya sekitar 35% saja 

siswa yang berdiskusi, kemudian pada kegiatan siklus 1 meningkat menjadi 



55% siswa yang berdiskusi. Dan pada siklus 2 ada peningkatan yang sangat 

menyenangkan yakni 80% siswa berdiskusi tentang materi yang disampaikan. 

Kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan menyelipkan beberapa 

kesempatan untuk bertanya dalam diskusi. Dan hasilnya dalam kegiatan pra 

siklus hanya 20%, kemudian pada kegiatan siklus 1 meningkat menjadi 60% 

dan hasil maksimal yang dicapai dalam siklus 2 yakni mencapai 75%. 

Guru juga memberikan pertanyaan dalam diskusi dengan harapan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan . 

Dan hasil yang diperoleh dalam kegiatan pra siklus ada 30% siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan kemudian pada siklus 1 ada 60% siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan dan terakhir pada siklus 2 yakni 80% siswa dapat 

menjawab pertanyaan dalam diskusi. 

Serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan guru telah dapat mengetahui 

peningkatan semangat siswa untuk belajar. Yaitu jika dalam kegiatan pra 

siklus hanya sekitar 20% saja yang bersemangat untuk mengikuti 

pembelajaran, kemudian meningkat menjadi 50% pada siklus 1 dan pada 

siklus 2 95% siswa sangat bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Semangat belajar siswa yang luar biasa meningkat pada siklus 2, mungkin 

disebabkan karena jika kegiatan pra siklus dan kegiatan siklus 1 siswa belum 

diajak langsung ke lingkungan sekitar untuk mengamati dan mengidentifikasi 

secara langsung maka pada siklus 2 ini siswa secara langsung mengamati dan 

mengidentifikasi secara langsung ke lingkungan sekitar dan diikuti oleh 

seluruh siswa atau mencapai 100% prosentasenya. 

Kerjasama antar siswa dalam kelompok dalam siklus 2 pun prosentasenya 

sangat tinggi yakni 80% siswa, namun kerjasama antar siswa dalam kelompok 

ini belum dilaksanakan pada kegiatan pra siklus dan kegiatan siklus 1. Peran 

serta siswa dalam kelompok kerja pun mencapai angka 75% pada siklus 2, 

pada kegiatan sebelumnya hal ini belum terlihat. 

Mendekati akhir proses pembelajaran guru memberikan pertanyaan untuk 

sekedar mengetahui pemahaman siswa, dan hasilnya pada kegiatan pra siklus 

25% siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru, 40% siswa dapat menjawab 



pertanyaan pada siklus 1 dan 80% siswa dapat menjawab pertanyaan pada 

siklus 2. Guru juga memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya pada 

guru tentang materi yang belum dimengerti. Jika pada kegiatan pra siklus 

tidak ada satu pun siswa yang bertanya pada guru, tidak demikian pada siklus 

1 telah ada sekitar 30% siswa yang bertanya dan pada siklus 2 ada sekitar 70% 

siswa yang bertanya pada guru. 

Diakhir pembelajaran guru mengajak siswa untuk membuat ringkasan 

secara bersama-sama. Dan jika pada kegiatan pra siklus hanya 30% siswa 

yang membuat ringkasan, meningkat menjadi sekitar 50% siswa yang 

membuat ringkasan pada siklus 1 dan pada siklus 2 100% siswa membuat 

ringkasan dengan runtut dan sempurna dengan panduan guru.  

Berikut adalah data hasil rekapitulasi prosentase indikator yang diperoleh 

pada kegiatan pra siklus, kegiatan siklus 1 dan kegiatan siklus 2. 

No Perilaku yang diamati Pra siklus Siklus 1 Siklus 2 

1 Mendengarkan guru 25% 50% 80% 

2 Mencatat penjelasan guru 25% 60% 90% 

3 Memperhatikan media gambar - 40% 85% 

4 Diskusi antar siswa 35% 55% 80% 

5 Bertanya dalam diskusi 20% 60% 75% 

6 Menjawab pertanyaan dalam 

diskusi 

30% 60% 80% 

7 Siswa bersemangat untuk belajar 20% 50% 95% 

8 Siswa melakukan pengamatan 

dalam lingkungan  

- - 100% 

9 Kerjasama antar siswa dalam 

kelompok 

- - 80% 



10 Peran serta siswa dalam 

kelompok kerja 

- - 75% 

11 Menjawab pertanyaan guru 25% 40% 80% 

12 Bertanya pada guru - 30% 70% 

13 Membuat ringkasan pelajaran 30% 50% 100% 

 
D. KESIMPULAN 

Berdasarkan atas penelitian pada pelaksanaan proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan dalam 2 siklus, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut : 

bahwa penggunaan strategi group investigation dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran pada materi struktur daun dan fungsi daun dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Kranggan semester gasal tahun 

2012/ 2013.  

Penggunaan model pembelajaran group Investigation terbukti dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA materi struktur 

dan dan fungsi daun kelas IV semester gasal SD Negeri 1 Kranggan TP 2012/ 

2013, dengan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dikemukakan hasil 

penelitian sebagai berikut: Jika motivasi belajar siswa rendah maka perlu 

evaluasi sistem pembelajaran yang lebih baik untuk meningkatkan motivasi 

belajar, Jika guru ingin lebih sukses dalam menyampaikan pembelajaran 

maka diharapkan guru lebih menguasai berbagai macam variasi model 

pembelajaran, Jika guru ingin supaya siswa dapat memahami materi pelajaran 

dengan mudah maka perlu pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan materi pelajaran yang ingin disampaikan. 
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