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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian 

dalam bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Selain 

itu prestasi pada dasarnya adalah hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas 

(Hamdani, 2011: 138). 

Menurut Arifin (2010: 12) kata prestasi berasal dari bahasa Belanda 

yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi ”Prestasi” yang 

berarti hasil usaha yang dicapai, dalam hal ini yang dimaksud dengan 

kegiatan tersebut adalah belajar. Prestasi belajar pada umumnya berkenaan 

dengan aspek pengetahuan. 

Slameto (2010: 2) mengartikan belajar adalah merupakan suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 Serta menurut Gagne (dalam Kokom, 2010: 2) mendefinisikan belajar 

sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan 

kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan 

kemampuannya yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai 

jenis performance (kinerja). 
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Dengan pengertian prestasi dan belajar di atas maka dapat di ambil 

pengertian mengenai ”Prestasi Belajar”. Prestasi belajar adalah hasil usaha 

yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang 

menghasilkan perubahan-perubahan peningkatan kemampuan dalam 

pengetahuan dan tingkah laku. Seorang siswa yang telah melakukan kegiatan 

belajar, dapat diukur prestasinya setelah melakukan kegiatan belajar tersebut 

dengan menggunakan suatu alat evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. 

2. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2010: 12-13) ada beberapa fungsi utama prestasi 

belajar yaitu:  

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai siswa. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) siswa. 

Beberapa fungsi prestasi belajar diantaranya adalah: (a) sebagai 

indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dikuasai siswa, (b) sebagai 

indikator terhadap daya serap anak didik pada materi yang dipelajarinya, (c) 

sebagai salah satu faktor penentu kelanjutan studi, (d) sebagai lambang 

pemuas keingintahuan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar (dalam Ani 

Endriani: 2011). 
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Selain itu fungsi prestasi belajar bukan saja untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan siswa setelah menyelesaikan suatu aktivitas, sebagai lebih 

penting adalah sebagai alat untuk memotivasi setiap siswa agar lebih giat 

belajar, baik secara individu maupun kelompok.  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Ahmadi & Widodo (2004: 138) faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai 

faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun 

dari luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka 

membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Hamdani 

(2011: 139) dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. Faktor ini 

antara lain: kecerdasan (intelegensi), faktor jasmaniah/ faktor fisiologis, 

sikap, minat, bakat, dan motivasi. 

b. Faktor Eksternal 

Menurut Slameto dalam Hamdani (2011: 143), faktor ekstern 

yang mempengaruhi belajar adalah: 

1) Keadaan Keluarga, yang terdiri dari: Cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota  keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 
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2) Keadaan Sekolah, yang terdiri dari: Metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

3) Keadaan Masyarakat, yang terdiri dari: Kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

masyarakat. 

Dari uraian di atas faktor yang paling mempengaruhi prestasi belajar 

siswa adalah faktor eksternal atau keadaan sekolah. Selain keadaan sekolah, 

penggunaan model pembelajaran juga dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa.  

Karena model pembelajaran merupakan salah satu komponen 

terpenting dalam proses pembelajaran, sebagus apapun materi tanpa model 

pembelajaran yang tepat tidak akan berhasil secara maksimal bahkan bisa 

mengalami kegagalan. 

Guru juga harus mampu untuk memilih model pembelajaran yang  

sesuai dengan kondisi siswanya. Pengaruh model pembelajaran terhadap 

prestasi belajar siswa menunjukkan keberhasilan guru dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran. 

 

B. Model Pembelajaran Kooperatif  

Etin Solihatin dan Raharjo (2009: 4) mengartikan pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) adalah sebagai suatu sikap atau perilaku 

bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja 
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sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih 

dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap 

anggota kelompok itu sendiri. Cooperative learning juga dapat diartikan 

sebagai suatu struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan diantara 

sesama anggota kelompok. 

Menurut Lie, A. (2008: 12) menyebut cooperative learning dengan 

istilah pembelajaran gotong royong yaitu sistem pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-

tugas terstruktur. 

Di dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi 

heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku/ ras, dan satu sama lain saling 

membantu. Tujuan dibentuknya kelompok tersebut adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam 

proses berpikir dan kegiatan belajar. Pembelajaran ini muncul dari konsep 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit 

jika mereka saling berdiskusi dengan temannya (Trianto, 2010: 56). 

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) adalah suatu metode 

pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang 

saling membantu agar semua siswa dapat aktif terlibat dalam proses kegiatan 

pembelajaran. 

Isjoni (2011: 50-51) mengatakan bahwa dalam cooperative learning 

terdapat beberapa variasi model yang dapat diterapkan, yaitu di antaranya: 1) 
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Student Teams Achievement Division (STAD), 2) Jigsaw, 3) Grup 

Investigation, 4) Rotating Trio Exchange, 5) Grup Resume, 6) Numbered 

Heads Together. Dari beberapa model pembelajaran tersebut model yang 

banyak dikembangkan adalah model Student Teams Achievement Division 

(STAD) dan Jigsaw. 

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

Group Investigation merupakan salah satu bentuk pembelajaran 

kooperatif  yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk 

mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui 

bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa 

dapat mencari melalui internet.  Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik 

dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui 

investigasi. Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok. Model Group Investigation dapat melatih siswa untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara 

aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir 

pembelajaran (dalam Akhmad Sudrajat: 2009). 

Menurut Udin S. Winaputra (2002: 75) group investigation 

merupakan salah satu bentuk model pembelajaran cooperative learning 

yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari 

sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui 

bahan-bahan yang tersedia misalnya buku pelajaran, buku perpustakaan, 
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koran, majalah, dan internet. Group investigation menuntut para siswa 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun 

dalam keterampilan proses diskusi kelompok.  

Para guru menggunakan metode group investigation umumnya 

membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 

siswa dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok dapat 

juga didasarkan atas kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap 

suatu topik tertentu. Siswa memilih topik untuk diselidiki, melakukan 

penyelidikan yang mendalam topik yang telah dipilih, kemudian 

menyiapkan dan mempresentasikan laporannya di depan kelas (Trianto, 

2007: 59).  

Adapun kelebihan dari model pembelajaran group investigation 

adalah: 

a. Pembelajaran aktif dan komunikatif berpusat pada siswa. 

b. Pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerjasama 

dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar 

belakang. 

c. Siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dan kondusif 

dalam berkomunikasi. 

d. Siswa termotivasi, sehingga aktif dalam proses belajar mulai dari 

tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pembelajaran, yaitu 

mempresentasikan hasil investigasi dari kelompok masing-masing. 
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Sedangkan kelemahan model pembelajaran group investigation 

adalah: 

e. Bagi siswa yang lemah potensi daya pikirnya, tidak begitu aktif 

secara maksimal dalam bekerja dan diskusi kelompok. 

f. Siswa yang menduduki sebagai anggota kelompok belum tentu 

bersedia untuk mempresentasikan hasil investigasi, diskusi, dan kerja 

kelompoknya. Mereka akan memberi kepercayaan penuh kepada 

ketua kelompok. 

g. Siswa yang lemah daya pikir dan kemampuannya, cenderung hanya 

mengekor kepada teman kelompoknya (Trianto, 2007: 65). 

Menurut Slavin (2008: 218-220) langkah-langkah dalam model 

pembelajaran Group Investigation adalah sebagai berikut, 

Tahap 1: Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke dalam 

kelompok 

a. Para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik, 

dan mengkategorikan saran-saran. 

b. Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik 

yang telah mereka pilih. 

c. Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa dan harus 

bersifat heterogen. 

d. Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi 

pengaturan. 
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Tahap 2: Merencanakan tugas yang akan dipelajari 

a. Para siswa merencanakan bersama mengenai: 

Apa yang kita pelajari? 

Bagaimana kita mempelajarinya? Siapa melakukan apa?(pemberian 

tugas) 

Untuk tujuan atau kepentingan apa kita menginvestigasi topik ini? 

Tahap 3: Melaksanakan Investigasi 

a. Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan 

membuat kesimpulan. 

b. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang 

dilakukan kelompoknya. 

c. Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan 

mensintesis semua gagasan. 

Tahap 4: Menyiapkan laporan akhir 

a. Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari proyek 

mereka. 

b. Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan, 

dan bagaimana mereka akan membuat presentasi mereka. 

c. Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk 

mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi. 

Tahap 5: Mempresentasikan laporan akhir 

a. Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam 

bentuk. 
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b. Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengarannya 

secara aktif. 

c. Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan 

presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya 

oleh seluruh anggota kelas. 

Tahap 6: Evaluasi 

a. Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut, 

mengenai tugas yang telah mereka kerjakan, mengenai keefektifan 

pengalaman-pengalaman mereka. 

b. Guru dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran 

siswa. 

c. Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran paling 

tinggi. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

Number Heads Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur 

kelas tradisional (Trianto, 2010: 82). 

Menurut Kokom (2011: 62) Numbered Heads Together merupakan 

model pembelajaran dimana setiap siswa diberi nomor kemudian dibuat suatu 

kelompok kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa. 

Menurut A’la (2010: 100) pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:  
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Kelebihan dari model pembelajaran Numbered Heads Togheter antara 

lain: 

a. Selama proses pembelajaran setiap siswa menjadi siap semua. 

b. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.  

c. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Sedangkan kelemahan dari Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together antara lain: 

a. Kemungkinan nomor yang sudah dipanggil, kemudian disebut lagi oleh 

guru. 

b. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran Numbered 

Heads Together yaitu: 

a. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor. 

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya/ mengetahui jawabannya. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka. 

e. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang 

lain. 

f. Kesimpulan. 
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C. Langkah-langkah Pembelajaran Perpaduan Model GI dan NHT Materi 

Geografi 

Tabel 2.1. Langkah-langkah Pembelajaran Geografi 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Kegiatan Awal: 
 Guru memberi apersepsi dan motivasi 

pada siswa. 
 Guru memberi informasi tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 
 Guru menginformasikan pembelajaran 

yang akan digunakan (perpaduan 
model GI dan NHT). 

 
 Siswa memperhatikan guru. 

 
 Siswa mendengarkan informasi yang 

diberikan. 
 Siswa memperhatikan informasi yang 

diberikan dan bertanya tentang 
pembelajaran yang akan diterapkan. 

Kegiatan Inti 
 Guru menyampaikan inti materi 

pembelajaran. 
 Guru membagi kelompok terdiri dari 

5 kelompok yang terdiri dari 7 siswa. 
 Guru membagikan lembar diskusi 

yang berisi topik materi yang telah 
dipilih. 

 
 
 
 
 Guru membantu dalam pengumpulan 

informasi dan memfasilitasi 
pengaturan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Guru memanggil salah satu nomor 

siswa dengan nomor yang dipanggil 
menyajikan hasil diskusi kelompok ke 
depan kelas secara bergantian. 

 
 Guru menunjuk nomor yang lain. 
 Guru berkolaborasi dalam 

mengevaluasi pembeljaran yang telah 
berlangsung. 

 
 Siswa memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan oleh guru. 
 Setiap siswa dalam kelompok 

mendapat nomor. 
 Siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik 
yang telah mereka pilih, dan 
kelompok mendiskusikan jawaban 
yang benar dan memastikan tiap 
anggota kelompok dapat 
mengerjakannya. 

 Siswa mengumpulkan informasi dan 
membuat kesimpulan. 

 Siswa melakukan diskusi dengan 
mencari jawaban atau 
mengidentifikasi topik materi yang 
terdapat pada lembar diskusi. 

 Anggota kelompok merencanakan 
laporan akhir untuk presentasi. 

 Wakil-wakil kelompok membentuk 
sebuah panitia untuk mengkoordinasi 
rencana-rencana presentasi. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya ke depan kelas. 

 Siswa saling memberikan umpan balik 
mengenai topik, dan tugas yang telah 
mereka kerjakan. 

 Tanggapan dari teman lain. 
 Murid berkolaborasi dalam 

mengevaluasi pembeljaran yang telah 
berlangsung. 

Kegiatan Akhir 
 Guru mengevaluasi penampilan 

presentasi tiap kelompok. 
 Guru memberikan kesimpulan dari 

materi yang telah diajarkan dan 
memberikan soal evaluasi. 

 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru. 
 Siswa memperhatikan dan mencatat 

kesimpulan yang telah dibuat. 
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D. Materi Pelajaran 

1. Pelestarian Lingkungan Hidup 

a. Pelestarian Lingkungan 

Pelestarian lingkungan hidup merupakan suatu upaya untuk 

mengelola sumber daya lingkungan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan yang tinggi serta berkelanjutan. Berdasarkan pengertian 

tersebut jelas bahwa pelestarian lingkungan hidup tidak hanya 

menyangkut pelestarian hewan dan tumbuhan, tetapi menyangkut 

pelestarian ekosistem. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan 

harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan tidak mengurangi 

kemampuan dan kelestarian sumber daya lain yang berkaitan. Dengan 

demikian, pelestarian lingkungan hidup dapat mempertahankan 

keanekaragaman hewan dan tumbuhan dalam suatu ekosistem. 

b. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup 

Upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu: 

1) Mengeluarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur 

tentang Tata Guna Lahan. 

2) Menerbitkan UU No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3) Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, 

tentang AMDAL 

4) Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian 

Lingkungan. 
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Upaya yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, yaitu: 

1) Pelestarian tanah, udara, hutan, laut dan pantai, flora dan fauna. 

c. Kerusakan Lingkungan Hidup 

1) Letusan gunung api. 

2) Gempa bumi. 

3) Badai siklon. 

4) Kerusakan hutan. 

5) Pencemaran lingkungan. 

2. Konservasi Lingkungan 

Konservasi adalah usaha perlindungan sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya di permukaan bumi yang bertujuan untuk mengusahakan 

terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan 

ekosistemnya. 

Konservasi lingkungan adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap 

memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh dengan tetap mempertahankan 

keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan. 

Menurut UU No. 4 Tahun 1982, konservasi sumber daya alam adalah 

pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara 

bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan untuk 

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keanekaragamannya. 
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Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan konservasi antara lain: 

a. Daerah resapan air. 

b. Daerah rawan erosi dan longsor. 

c. Lahan potensial dan subur. 

d. Hutan mangrove/ bakau. 

e. Habitat hewan dan tumbuhan langka. 

f. Air tanah. 

Penyajian Informasi Tentang Persebaran Wilayah Konservasi 

Pembangunan wilayah konservasi memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. 

b. Penyangga kehidupan. 

c. Usaha menjaga kelestarian lingkungan.  

d. Menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa. 

e. Cagar alam dan suaka margasatwa. 

3. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan 

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya peningkatan 

kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. 

Pembangunan berwawasan lingkungan ini juga dikenal dengan pembangunan 

berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan 

kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, 

efisien, dan memperhatikan pemanfaatan baik untuk generasi masa kini 

maupun generasi yang akan datang. 

Upaya Meningkatkan Prestasi..., Ika Septiana, FKIP UMP, 2013



22 
 

Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan 

berkelanjutan yaitu: 

a. Menggunakan pendekatan integratif. 

b. Menggunakan pandangan jangka panjang. 

c. Menjamin pemerataan dan keadilan. 

d. Menghargai keanekaragaman hayati. 

4. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup 

a. Upaya pelestarian hutan. 

b. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. 

c. Upaya pelestarian sumber daya air. 

d. Upaya pelestarian sumber daya udara. 

e. Upaya pelestarian tanah. (Wardiyatmoko, K. 2006: 138-141). 

 

E. Penelitian Yang Relevan 

Heny Sulistyawati (2011) melakukan penelitian yang berjudul ”Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Sumber Daya Alam Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Di Kelas IV SD Negeri 3 

Dukuh Waluh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar IPS pada pokok bahasan Sumber Daya Alam melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation. Dari hasil penelitian hasil belajar kognitif 

siswa sebelum tindakan diperoleh nilai tes rerata 65,2 dengan ketuntasan 

klasikal 57%. Pada siklus I, nilai tes rerata 66,60 dengan ketuntasan klasikal 

71%. Pada siklus II, nilai tes rerata 80,53 dengan ketuntasan klasikal 85,7%. 

Hasil belajar afektif pada siklus I, nilai rerata siswa 72,32 dengan ketuntasan 
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belajar klasikal 72,32%. Pada siklus II, nilai rerata siswa 88,21 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 88,21%. Hasil belajar psikomotorik pada siklus I, 

nilai rerata 78.85 dengan ketuntasan klasikal 78,85%. Pada siklus II, nilai 

rerata 87,61 dengan ketuntasan klasikal 87,61%. 

Reni Hernawanti (2011) dalam penelitiannya “Peningkatan Motivasi dan 

Prestasi Belajar IPA pada Materi Listrik Melalui Pembelajaran Kooperatif 

Tipe NHT di Kelas VI SD Negeri 3 Wangon”. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa dengan penggunaan model Numbered Heads Together 

(NHT) dapat meningkatkan Motivasi dan prestasi belajar siswa. Hal ini 

dengan meningkatnya skor rata-rata motivasi dari siklus I 38,8 dengan kriteria 

sedang menjadi 50,8 di siklus II dengan kriteria tinggi. Untuk prestasi belajar 

siswa dari siklus I ke siklus II juga mengalami peningkatan rata-rata 63,61 

dengan tingkat ketuntasan 55,55% menjadi 77,22 dengan tingkat ketuntasan 

88,88%. 

Siti Khuriyatun (2012) dengan judul ”Upaya Meningkatkan Keaktifan 

Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group 

Investigation Pada Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Kembaran Kelas VII 

A Tahun Ajaran 2011-2012”. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation. Subyek penelitiannya adalah siswa kelas VII A SMP 

Negeri 2 Kembaran dengan jumlah siswa 33 anak yang terdiri dari 14 siswa 

putra dan 19 siswa putri. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

yang dilaksanakan melalui dua siklus yang setiap siklusnya terdiri dari dua 
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kali pertemuan. Metode pengumpulan data yang digunakan ada tiga yaitu 

observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru, tes untuk mengetahui 

pemahaman siswa dan ketuntasan belajar, dan angket respon siswa pada mata 

pelajaran IPS. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa persentase keaktifan 

belajar siswa pada siklus I sebesar 21,21% dengan kriteria kurang aktif. Pada 

sisklus II mengalami peningkatan persentase sebesar 54,16% dengan kriteria 

aktif. Sedangkan untuk untuk nilai rata-rata tes evaluasi pada siklus I sebesar 

72,96 dengan persentase ketuntasan belajar 62,5%. Pada siklus II diperoleh 

rata-rata sebesar 84,84 dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 93,75%.  

Dari hasil uraian tersebut terbukti bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Group Investigation dan Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan keaktifan, motivasi, dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

Namun pada penelitian ini terdapat perbedaan, yaitu dalam hal yang diteliti 

yaitu prestasi sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang hasil belajar 

dan keaktifan belajar siswa. Dan juga perbedaan dalam metode pengumpulan 

datanya. 

 

F. Kerangka Pikir 

Penggunaan perpaduan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation dan Numbered Heads Together ini dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran Geografi, seperti yang tergambar pada 

skema berikut: 
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

Dari bagan kerangka berfikir tersebut dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: Pada kondisi awal peneliti belum menggunakan model pembelajaran 

dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran Geografi masih rendah. Pada 

siklus I peneliti melakukan tindakan dengan memperbaiki penggunaan model 

pembelajaran dan siklus II peneliti melakukan tindakan melalui perpaduan 

model pembelajaran Group Investigation dan Numbered Heads Together 

maka prestasi belajar siswa pada pembelajaran Geografi kelas XI IPS 2 

menjadi meningkat. 
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G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pikir, untuk mengatasi masalah yang di uraikan di 

atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:  

“Dengan perpaduan model pembelajaran Group Investigation dan 

Numbered Heads Together dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran geografi dengan kompetensi dasar menganalisis pelestarian 

lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan  kelas 

XI IPS 2 SMA Negeri 1 Pagerbarang”.  
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