
ABSTRAK 

 

Yulia Crisdianty Hutabarat, 108313407, “ Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation di Kelas IV SD Negeri 

101866 Batang Kuis Pekan´”  Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Medan. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada siswa 

kelas IV. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

materi pengaruh globalisasi dibidang teknologi dan komunikasi di SD Negeri No 

101866 Batang Kuis Pekan. 

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : a) rendahnya 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn, b) siswa cenderung pasif dalam mata 

pelajaran PKn, c) guru cenderung menggunakan metode ceramah dan pemberian 

tugas, d) guru cenderung menggunakan model pembelajaran yang klasikal. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri No 101866 

Batang Kuis Pekan yang berjumlah 30 orang siswa, laki-laki 13 orang dan 
perempuan 17 orang. Objek dalam penelitian ini adalah meningkatkan  hasil 

belajar siswa  dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation  pada mata pelajaran PKn di kelas  IV SD Negeri No 101866 Batang 

Kuis Pekan. 

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah berupa tes dan 
observasi terhadap kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung, penelitian ini 

dilakukan dalam dua siklus, masing-masing siklus dilaksanakan dalam dua kali 

pertemuan. 

Hasil penelitian pada saat pre test mencapai 7 siswa atau sebesar 23,33% 

yang tuntas dan 23 siswa atau sebesar 76,66% yang belum mencapai nilai 
ketuntasan dari 30 siswa dengan nilai rata-rata 54,33. Pada siklus I jumlah siswa 

yang tuntas 14 siswa atau sebesar 46,66% dan 16 siswa sebesar 53,33% yang 

belum tuntas dari 30 siswa  dengan nilai rata-rata kelas 64,33, sedangkan pada 

siklus II jumlah siswa yang tuntas meningkat yaitu 28 orang siswa atau 93,33% 

dengan nilai rata-rata 83,33 dan 2 orang siswa yang belum mencapai nilai 
ketuntasan atau sebesar 6,67%. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PKn  materi pengaruh globalisasi dibidang teknologi 

dan komunikasi di kelas IV SD Negeri No 101866 Batang Kuis Pekan Tahun 
Ajaran 2011-2012. 

 

 

 


