
 

 

 

 

ABSTRAK 

FATIMAH ZAHARA. 108313101. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Group Investigation (GI) Pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV SD Negeri 101775 Sampali T.A.2011/2012. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan 
Model Pembelajaran GI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran GI dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi Sumber Daya Alam dan Lingkungan di kelas IV SD Negeri 101775 Sampali 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah dengan menggunakan 
model pembelajaran Group Investigation  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi Sumber Daya Alam dan Lingkungan  pada mata pelajaran IPA Kelas IV SD 

Negeri N0.101775 Sampali T.A 2011/2012. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 21 siswa yang berasal dari kelas IV pada tahun ajaran 2011/2012, untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pengumpulan data 
dengan cara memberi test. 

Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, Siklus I dan Siklus II masing-masing memiliki 

dua pertemuan. Pada setiap pertemuan peneliti melakukan test hasil belajar terhadap 

siswa, untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa. 

Dari hasil analisis data diperoleh 2 siswa (9,52% ) yang mencapai syarat 
ketuntasan belajar dan 19 siswa (90,47% ) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar,  

dari pretest diperoleh nilai rata-rata 39,04. Dari hasil analisis data pada siklus I 

diperoleh 6 siswa (28,57%) telah mencapai tingkat ketuntasan belajar dan 15 siswa 

(71,42%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, dengan nilai rata-rata 54,3. Dari 

hasil tes pada siklus II diperoleh 19 siswa (90,47%) telah mencapai tingkat ketuntasan 
belajar, dan 2 siswa (9,52%) belum mencapai syarat ketuntasan belajar, dengan nilai 

rata-rata 77,14. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran 

GI dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 101775 Sampali.  

Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa model pembelajaran GI dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada materi Sumber Daya Alam dan Lingkungan T.A. 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 


