
BAB I 

 PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Sejak peradaban manusia dimulai, orang telah berusaha untuk mendapatkan 

sesuatu dari alam sekitarnya. Mereka telah dapat mengetahui perubahan cuaca 

yang  terjadi dengan merasakan angin di sekitar, dapat membedakan hewan dan 

tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan yang tidak dapat dikonsumsi dan 

pengetahuan lainnya. Semuanya itu menandakan bahwa mereka telah memperoleh 

pengetahuan dari pengalaman yang berasal dari alam yang dapat kita sebut 

pengetahuan alam (IPA). IPA merupakan sekumpulan pengetahuan dan 

sekumpulan konsep yang mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di 

permukaan bumi, didalam perut bumi dan diluar angkasa. Baik yang diamati 

indera pengelihatan kita maupun yang tidak dapat diamati oleh indera 

pengelihatan kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa IPA adalah sekumpulan teori 

yang sistematis. Penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam yang 

lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen 

serta keingintahuan yang kuat akan suatu teknologi baik pengetahuan masa 

lampau, saat ini dan yang akan datang. 

Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang begitu pesat 

sangat mempengaruhi perkembangan dalam dunia pendidikan terutama 

pendidikan IPA di Indonesia. Pendidikan IPA saat ini di Indonesia merupakan 

salah satu pendidikan formal dimana di semua jenjang akan mempelajarinya, 

sehingga pendidikan IPA dianggap penting untuk dipelajari dan dikembangkan. 



Namun disisi lain perkembangan IPA masih dinilai kurang mencapai standar yang 

ditentukan. Terbukti dari kurikulum, tenaga pendidik, fasilitas dan alat-alat peraga 

yang terdapat ditiap-tiap sekolah dasar saat ini masih belum terpenuhi sehingga 

sudah tentu akan mempengaruhi pembelajaran yang kurang kondusif dan 

pencapaian hasil belajar yang tidak maksimal. 

Menurut Rustiyah (dalam Suryosubroto, 2009:12 ),agar guru dapat mengajar 

secara efektif hendaknya mampu membelajarkan siswa dengan variasi metode, 

materi yang diajarkan sesuai kurikulum dan kebutuhan, memberikan kebebasan 

pada siswa untuk menyelidiki dan mencari pemecahan masalah sendiri, mampu 

merencenakan pengajaran remedial bagi siswa yang membutuhkan. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di SD Negeri 101888 Sei Merah, 

Tanjung Morawa, dimana jumlah siswa kelas IV sebanyak 30 orang terdiri atas 11 

orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Peneliti menemukan bahwa hasil 

perolehan nilai IPA siswa kelas IV Tahun ajaran 2011/2012 masih tergolong 

relatif rendah dibawah standar kentuntasan. Dimana dari 30 orang siswa hanya 5 

orang siswa atau 16.66% yang mencapai nilai KKM, sedangkan 25 orang siswa 

atau 83.33% tidak mencapi KKM, dimana nilai KKM mata pelajaran IPA di SD 

Negeri No. 101888 Sei Merah ialah 6.5. Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti 

bahwa hasil belajar IPA siswa SD Negeri No 101888 Sei Merah, tanjung Morawa 

dikategorikan masih rendah karena masih lebih banyak siswa yang mendapat nilai 

dibawah 6.5 dari pada siswa yang mendapat nilai sesuai KKM (≥ 6.5).  

Setelah melakukan diskusi, peneliti dengan guru kelas mengidentifikasi 

beberapa hal yang menjadi faktor tidak tuntasnya hasil pembelajaran IPA yaitu:  

dalam pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah, sehingga 



pembelajaran bersifat monoton dan membosankan bagi siswa dan sudah tentu 

akan berpengaruh pada siswa dalam mencapai standar pembelajaran. Sehingga 

siswa kurang bergairah dalam pembelajaran. Maka dalam pembelajaran IPA 

membutuhkan model yang tepat supaya siswa dapat termotivasi dalam 

pembelajaran. 

Guru jarang menggunakan media pembelajaran pada saat melakukan proses 

pembelajaran sehingga mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPA pada sub pokok bahasan Pengaruh gaya benda di dalam air. 

Didalam mengajarkan materi “Pengaruh gaya benda di dalam air”, guru 

cenderung menjelaskan dimana guru fokus hanya menerangkan materi di depan 

kelas sedangkan siswa mendengarkan, mencatat, menghafal, melakukan latihan 

dan mengerjakan pekerjaan rumah pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut 

dalam pembelajaran sebaiknya difasilitasi dengan menggunakan media agar siswa 

berkesempatan mengamati, menyentuh, melakukan tindakan, dengan melihat dan 

mempergunakannya sebagai percobaan sehingga dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep IPA secara tepat. 

Guru kurang memberikan remedial bagi anak yang mengalami kesulitan 

belajar sehingga sudah pasti anak yang ketinggalan tidak akan mengerti 

pembelajaran tersebut dan itu akan berpengaruh pada hasil pembelajarannya nanti. 

Sedangkan untuk pencapaian ketuntasan pembelajaran siswa membutuhkan 

remedial untuk memperbaiki pembelajaran yang belum tuntas. Jelas remedial 

sangat membantu siswa yang belum dapat menyerap pembelajaran. 



Oleh karena itu dalam proses pembelajaran diperlukan penerapan model 

pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk aktif dan dapat meningkatkan 

kualitas belajar pada siswa. Salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran 

serta siswa adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan 

salah satu alternatif dalam proses pembelajaran, karena didalam pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam 

memecahkan masalah dan berfikir kritis sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Model pembelajaran ini membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

kecil secara heterogen. Hal ini memotivasi mereka untuk berinteraksi, berdiskusi 

dan berargumentasi.  

Metode Pembelajaran Group Investigation (GI) merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif dimana guru dan siswa bekerja sama membangun 

pembelajaran. Siswa harus aktif dalam beberapa aspek selama proses belajar 

mengajar berlangsung, sedangkan fungsi kelompok sebagai sarana berinteraksi 

dalam membentuk suatu konsep belajar. Metode ini memiliki 6 tahapan 

belajar,yaitu : (1) mengidentifikasi topik dan pembentukan kelompok (guru 

sebagai fasilitator) ; (2) merencanakan tugas belajar; (3) menjalankan investigasi 

(anggota kelompok secara individu atau berpasangan berusaha untuk 

mengumpulkan informasi, menganalisa dan mengevaluasi serta menarik 

kesimpulan); (4) menyiapkan laporan akhir (laporan berasal dari investigasi yang 

telah dilakukan, guru berperan sebagai penasehat untuk membantu memastikan 

setiap anggota kelompok berperan aktif; (6) evaluasi, pada tahap ini setiap 

kelompok berhak untuk mengevaluasi kinerja dan hasil kerja kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusinya.  



Dengan mempertimbangakan hal diatas, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul : “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Group Investigation Pada Materi Pengaruh Gaya Benda di Dalam 

Air Di Kelas IV SDN No. 101888 Sei Merah, Tanjung Morawa T.A 2011/2012”. 

1.1 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latarbelakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

digambarkan permasalahan sebagai berikut : 

1. Guru masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa mengalami 

kesulitan dalam menyerap pelajaran. 

2. Guru jarang menggunakan media pembelajaran pada saat melakukan 

proses pembelajaran sehingga hasil belajar rendah pada materi pelajaran 

IPA sub pokok pengaruh gaya benda di dalam air.  

3. Guru tidak meyediakan remedial bagi siswa yang belum mencapai standar 

sehingga siswa akan mengalami kendala dalam pembelajaran 

 

1.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 

“Meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model group investigasi 

pada materi pengaruh gaya benda di dalam air dikelas IV SDN No. 101888 Sei 

Merah, Tanjung Morawa” 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan diatas maka yang menjadi rumusan masalah di 

dalam penelitian ini adalah : “Apakah dengan menggunakan model group 



investigation (GI) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA materi “ Pengaruh gaya benda di dalam air ” dikelas IV SDN No. 101888 Sei 

Merah?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan model 

investigation (GI) dapat meningkatkan hasil belajar siswa, pada pembelajaran IPA 

pokok bahasan “ Pengaruh gaya benda di dalam air ” kelas IV SDN No. 101888 

Tanjung Morawa Tahun Ajaran 2011/2012. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa, dengan menggunakan model pembelajaran group 

investigation diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan Pengaruh gaya benda di dalam air 

2. Bagi Guru, sebagai bahan masukan dalam penyajian  materi pembelajaran 

di kelas  

3. Bagi Kepala Sekolah, sebagai bahan masukan dalam memilih dan 

menggunakan model pembelajaran dan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa 

4. Bagi peneliti, agar lebih cermat memilih bentuk permasalahan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran selama penelitian berlangsung yaitu 

penggunaan model pembelajaran. 

 


