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ABSTRAK 

 
PENINGKATAN HASL BELAJAR PKn MELALUI STRATEGI GROUP 

INVESTIGATION BAGI SISWA KELAS IV SDN 02 HARJOSARI 
KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN 2012/2013. 
Endang Tri Mulyani, A54A100111, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

(PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi group 
investigation dalam peningkatan hasil belajar PKn materi menunjukkan sikap 
terhadap globalisasi di lingkungan pada siswa kelas IV SDN 02 Harjosari 
Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas dengan dua siklus.tiap 
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan tindakan (planning), 
penerapan tindakan (action), pengamatan (observation) dan refleksi (reflecting). 
Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kualitatif yang 
berupa keantusiasan, dan indikator kuantitatif yang berupa besarnya nilai ujian 
yang diperoleh siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan strategi group investigation dapat meningkatkan hasil belajar PKn 
pada kelas IV SDN 02 Harjosari yaitu terbukti dengan rata-rata prestasi belajar 
PKn yang dicapai siswa pra tindakan 66,0 dengan ketuntasan 60%, pada siklus I 
meningkat menjadi 72,0 dengan ketuntasan 80% dan sikulus II terjadi 
peningkatan secara signifikan yaitu 80,0 dengan ketuntasan 100%. Penelitian 
menyimpulkan bahwa strategi mampu meningkatkan hasil belajar PKn materi 
globalisasi. 

 
Kata Kunci : Peningkatan, hasil, belajar, PKn, strategi, Group Investigation 
 
 
 
 
 
 



1 
 

A. PENDAHULUAN 

Lingkungan strategi pendidikan telah mengalami perubahan yang 

sangat fundamental, terutama dilihat dari faktor penentu kemajuan suatu 

negara. Menurut studi Bank Dunia tahun 2000 yang telah disarikan 

Sukmadinata, dkk. (2002:7), kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh 

empat faktor utama, yaitu (1) innovation and creativity (45%), (2) networking 

(25%), (3) tecnology (20%) dan (4) natural resources (10%). Tiga faktor 

pertama menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor yang 

strategis. Artinya, ke depan dalam globalisasi ekonomi dan teknologi informasi 

tuntutan dan kebutuhan utama pengembangan SDM yang memiliki 

kemampuan dalam (1) mengembangkan inovasi dan kreatifitas, (2) 

membangun jaringan kerjasama, (3) mengembangkan dan memdayagunakan 

tehnologi, (4) mengelola dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki 

(Sutama, 2007:6) 

Selain hal tersebut di atas, kecenderungan menggunakan ceramah di 

depan kelas masih mendominasi strategi pembelajaran yang dipergunakan oleh 

para guru, tidak terkecuali pembelajaran PKn. Hal ini disebabkan karena 

ceramah dirasa sangat praktis, mudah dilaksanakan oleh guru dan dapat 

menyampaikan materi ajar yang jumlahnya cukup banyak. Guru tidak peduli 

bahwa dengan ceramah, siswa akan memperoleh pengetahuan yang sifatnya 

hafalan, mudah dilupakan, pasif, dan aktivitasnya rendah. Guru sering 

mengatakan, “paham atau tidak itu urusan dan tanggung jawab siswa”. 

Ceramah melahirkan generasi muda membeo, pasif, dan tidak dinamik. 
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Strategi yang paling sering digunakan untuk mengaktifkan siswa 

adalah dengan melibatkan siswa dalam diskusi dengan seluruh kelas. Tetapi, 

strategi ini tidak terlalu efektif  walaupun guru sudah berusaha dan mendorong 

siswa untuk berpartisipasi. Kebanyakan siswa terpaku menjadi penonton 

sementara arena kelas dikuasi oleh hanya segelintir siswa. Dalam suasana 

belajar yang penuh dengan persaingan dan pengisolasian siswa, sikap dan 

hubungan yang negatif akan terbentuk dan mematikan siswa. Suasana seperti 

ini  akan menghambat pembentukan pengetahuan secara aktif sehingga siswa 

dalam proses pembelajaran lebih cenderung pasif. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap siswa 

dalam proses pembelajaran PKn perlu ditingkatkan, sebab sikap siswa yang 

pasif akan menghasilkan daya serap materi pelajaran rendah. Sebab satu hal 

yang perlu diperhatikan oleh guru adalah perbaikan strategi pembelajaran yang 

dipilih, sebab faktor utama yang menentukan aktivitas siswa adalah strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Guru PKn perlu mencoba 

menggunakan metode pembelajaran yang lebih kooperatif agar aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Sikap pasif tersebut ditunjukan 

misalnya : siswa jarang bertanya, diantara mereka jarang terjadi diskusi dan 

atau tanya jawab, waktu yang disediakan untuk bertanya jarang digunakan, 

kecenderungan siswa selalu mencatat dan bukan memahami materi pelajaran. 

Fenomena rendahnya respon / aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran antara lain disebabkan oleh proses pembelajaran yang bersifat 

reseptif yaitu guru banyak ceramah, guru kurang melatih mengembangkan 
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potensi bertanya, semangat belajar rendah, tidak tahu manfaat belajar. Pendek 

kata penggunaan strategi ceramah dalam proses pembelajaran, akan melahirkan 

siswa yang lemah, pasif, duduk, dengar, dan catat. Nilai ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dengan duduk, dengar dan catat bersifat mudah dilupakan. Dari 

hasil belajar siswa mengacu pada derajat ketuntasannya dengan indikator 

standar nilai yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi permasalahan ini 

ditawarkan penggunaan strategi pembelajaraan (Cooperative learning). 

Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat dipakai 

guru untuk mengembangkan kreativitas siswa, baik secara perorangan maupun 

kelompok. Model pembelajaran kooperatif dirancang untuk membantu 

terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran 

dan berorientasi menuju pembentukan manusia sosial (Manufe, 2005). Model 

pembelajaran kooperatif dipandang sebagai proses pembelajaran yang aktif, 

sebab siswa akan lebih banyak belajar melalui proses pembelajaran yang aktif, 

sebab siswa akan lebih banyak belajar melalui proses pembentukan 

(contructing) dan penciptaan, kerja dalam kelompok dan berbagi pengetahuan 

serta tanggung jawab individu tetap merupakan kunci keberhasilan 

pembelajaran. 

Asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan model 

ini, yaitu (1) untuk meningkatkan kemampuan kreativitas siswa dapat ditempuh 

melalui pengembangan proses kreatif menuju suatu kesadaran dan 

pengembangan alat bantu yang secara eksplisit mendukung kreativitas, (2) 

komponen emosional lebih penting daripada intelektual, yang tak rasional lebih 
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penting  daripada yang rasional dan (3) untuk meningkatkan peluang 

keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah harus lebih dahulu memahami 

komponen emosional dan irrasional. 

Melihat kenyataan di lapangan tersebut maka guru mencoba untuk 

menerapkan metode kooperatif group investigation untuk meningkatkan 

kemampuan individu maupun kelompok pada siswa kelas IV SDN 02 

Harjosari. Berkaitan dengan kooperatif peneliti memilih satu tipe kooperatif 

yang mana tipe ini dipilih karena cocok dengan karakter mata pelajaran dan 

siswa serta mempunyai karakter tipe kooperatif yang kompleks dari tipe-tipe 

lainnya. Dipilihnya tipe group investigation dikarenakan upaya bahwa 

pembelajaran dengan tipe ini akan mendapatkan suatu pengalaman belajar 

yang lebih daripada tipe kooperatif lainnya. Karena pada tipe ini sangat 

kompleks yang dapat mewakili tipe-tipe kooperatif lainnya. Group 

investigation berusaha mencampurkan bentuk strategi pengajaran dengan 

dinamika proses demokrasi serta proses akademik yang berupa penelitian. 

Mengingat pentingnya fenomena yang terjadi tersebut, peneliti merasa tertarik 

untuk mengungkapkan dampak positif kegiatan pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation yang dapat dijadikan sebagai strategi pembelajaran untuk  

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas dalam pembelajaran sebaiknya 

menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan belajar 

mengajar berhasil dengan baik, maka penulis akan mengadakan suatu 

penelitian tentang pembelajaran PKn dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 
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PKn melaui Strategi Group Investigation bagi siswa kelas IV SDN 02 

Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar TahunAjaran 

2012/2013”.  

 

B. METODE PENILITIAN 

Tempat penelitian di SDN 02 Harjosari Kecamatan Karangpandan 

Kabupaten Karanganyar, waktu Penelitian proses penelitian dilakukan pada 

bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2013.  Subyek dari Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 02 Harjosari Kecamatan 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. Obyek dari 

penelitian ini adalah pelajaran PKn dengan strategi Group Investigation. 

Adapun guru kelas IV adalah Rohmad, S.Pd, sedangkan siswa yang diteliti 

adalah siswa kelas IV yang berjumlah 15 siswa,  putra 7 dan  putri 8. 

Metode pengumpulan  data 1) Observasi dilakukan untuk 

menggumpulkan data-data mengenai kegiatan di dalam pembelajaran baik 

yang dilakukan oleh guru maupun siswa, 2) Wawancara adalah cara 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung berhadapan 

muka, peneliti bertanya secara lisan responden menjawab secara lisan pula 

(Suhardi: 79), 3) Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

artikel, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data mengenai nama-nama siswa, guru, silabus 

PKn. 
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Validitas data adalah tingkat kesahihan atau keakuratan data yang 

akan dianalisis dan ditarik kesimpulan pada akhir penelitian. Untuk 

menetapkan validitas data diperlukan tehnik pemeriksaan data didasarkan pada 

kriteria tertentu. Dalam penelitian ini tehnik pemeriksaan datanya 

menggunakan tehnik triangulasi. Menurut Moleong (2007: 330), “yang 

dimaksud dengan triangulasi adalah suatu tehnik pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara memanfaatkan data lain diluar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding data itu”. 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif analitis. Langkah-langkah analisis data meliputi pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

                                                                                                       

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam belajar, sudah tentu  ada yang berhasil dan ada pula yang tidak 

berhasil. Menurut Arikunto dalam Samino dan Saring Marsudi (2011:48), hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan belajar 

dan merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa untuk mengetahui sejauh 

mana bahan pelajaran yang diajarkan sudah diterima siswa. Sedangkan 

menurut Gunarso (1996 : 56) dalam Samino dan Saring Marsudi (2011: 48) 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah suatu hasil yang dicapai oleh murid 

sebagai hasil belajarnya, baik berupa angka, huruf maupun tindakan dan wujud 

konkritnya dapat berupa rapot, transkrip nilai, ijasah, piagam, sertifikat, atau 

bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan mata pelajaran PKn yang dikemukakan oleh 
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Depdiknas (2005:34) bahwa pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu 

warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan 

kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi 

secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan 

bermasyarakat, barbangsa dan bernegara. 

Untuk hasil belajar, jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hasil 

belajar atau siswa yang memperoleh nilai sesuai dengan KKM dalam proses 

pembelajaran PKn melalui penerapan strategi group investigation yaitu hasil 

belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 60% atau 9 siswa, siklus I 

sebesar 80% atau 12 siswa dan pada pelaksanaan siklus II sebesar 100% atau 

15 siswa. berdasarkan hasil perolehan tersebut hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan yang signifikan dari sebelum pelaksanaan tindakan sampai 

pelaksanaan siklus II. Dari data tersesut diatas menunjukkan bahwa hasil 

belajar PKn pada siklus II telah mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini 

terlihat dari 15 siswa telah tuntas mencapai KKM. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo, kesimpulan dari penelitian 

tersebut adalah pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada siswa 

dapat hasil belajar PKn siswa. Pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa 

meningkat dari 7,80 menjadi 8,26. Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 

meningkat dari 8,56 menjadi 8,89. Pada siklus III rata-rata hasil belajar siswa 

meningkat dari 9,00 menjadi 9,26. 
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Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar 

dalam setiap tindakan mengalami peningkatan. Dari pencapaian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi penerapan strategi group 

investigation dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKn kelas 

IV di SDN 02 Harjosari Kecamatan Karangpandan Tahun Pelajaran 2012/2013 

dapat diterima kebenarannya. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan bahwa 

dengan penerapan strategi group investigation dapat meningkatkan hasil belajar 

PKn pada materi “menunjukkan sikap terhadap globalisasi dilingkungannya di 

SDN 02 Harjosari kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar”, hal ini 

dapat dilihat dari hasil rata-rata belajar PKn pada siswa terjadi peningkatan, 

yaitu rata-rata hasil belajar pada pra tindakan 66 terjadi peningkatan pada 

siklus I yaitu rata-rata menjadi 72, karena belum sesuai dengan indikator 

kinerja yang telah ditetapkan maka dilakukan tindakan siklus II. Pada siklus II 

terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar yang signifikan dari 72 menjadi 80, 

penelitian pada siklus II ini telah mencapai target  yang diinginkan. 
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