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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan hal yang paling utama dalam proses pendidikan. 

Berhasil atau tidaknya belajar merupakan ukuran yang sering dijadikan 

indikator dalam proses pendidikan. Hal ini didasarkan pada pendapat 

Daryanto (2009: 2) yang mengemukakan bahwa belajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan-

perubahan tersebut yaitu yang bersifat positif bagi individu. Perubahan dalam 

belajar juga mempunyai tujuan dan arah tertentu, maka dari itu belajar 

merupakan proses yang penting bagi kelangsungan hidup setiap individu. 

Keberhasilan belajar tidak luput dari proses pembelajaran di sekolah. 

Proses pembelajaran yang baik diperlukan untuk menciptakan iklim yang 

kondusif antara siswa dan guru sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana (2013: 28) yang menyatakan bahwa 

proses pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian 

kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.  Proses interaksi antara 

guru dengan siswa dan siswa dengan siswa menjadi faktor penting agar 
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pembelajaran sesuai dengan tujuannya yaitu terjadi perubahan pada diri 

siswa.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu ilmu yang mempelajari  

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis dan tidak hanya 

menekankan pada penguasaan konsep-konsep, fakta atau prinsip-prinsip saja, 

namun juga dapat meningkatkan pengetahuan sikap, serta keterampilan siswa 

terhadap lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto (2015: 167) 

yang menyatakan bahwa IPA  adalah usaha manusia dalam memahami alam 

semesta melalui pengamatan yang tepat sasaran, serta menggunakan prosedur 

dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapat suatu kesimpulan.  

Pembelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan suatu hasil dari 

serangkaian kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, konsep, dan fakta 

tentang alam sekitar yang diperoleh berdasarkan pengalaman melalui proses 

ilmiah. Siswa dituntut untuk aktif dan belajar berfikir secara ilmiah dalam 

proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam sehingga pembelajaran akan 

sesuai dengan tujuannya. Hal ini didasarkan pada pendapat Samatowa (2011: 

1) yang menyatakan bahwa khusus untuk ilmu pengetahuan alam di sekolah 

dasar hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu siswa 

secara alamiah. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar 

memberi kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu siswa secara alamiah. 

Pembelajaran ini menjadi penting karena membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban berdasarkan hal 

yang ditemukan akibat dari rasa ingin tahu yang muncul. 
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Rasa ingin tahu merupakan sebuah upaya yang dilakukan seseorang 

untuk mengetahui sesuatu lebih jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sulistyowati (2012: 74)  yang mengatakan bahwa rasa ingin tahu adalah sikap 

dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari materi yang dipelajarinya. Pendapat tersebut diperkuat oleh 

Daryanto (2013:138) yang menyatakan bahwa rasa ingin tahu adalah sikap 

dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan di dengar.  Rasa ingin tahu 

yang besar akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi sehingga akan 

berdampak pada ketercapaian tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam di 

sekolah dasar. 

Salah satu ketercapaian tujuan pembelajaran yang dapat diukur yaitu 

prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan bentuk dari hasil pengetahuan 

yang diperoleh siswa selama melakukan proses pembelajaran. Arifin (2011: 

12) menyatakan bahwa prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan 

aspek pengetahuan. Aspek ini dapat dilihat melalui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi ilmu pengetahuan alam yang telah diajarkan. Hamdani (2011: 

138) berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan tingkat kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi 

yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar merupakan 

bagian yang penting karena menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai daya 

serap siswa dalam mempelajari materi selama proses belajar. Prestasi yang 

baik dapat diperoleh melalui pembelajaran yang bermakna bagi siswa 
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sehingga prestasi belajar menjadi tolak ukur yang penting untuk dijadikan 

standar dari ketercapaian tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar.   

Pembelajaran IPA dapat dengan mudah diterima apabila siswa merasa 

nyaman dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Samatowa (2011:01) yang menyatakan bahwa pembelajaran IPA dapat 

diterima dengan baik jika pembelajaran IPA terasa menyenangkan dan siswa 

ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Rasa nyaman dalam 

proses pembelajaran IPA menjadi salah satu faktor penting karena akan 

mendorong siswa untuk aktif dan mencari tahu berbagai hal didalam 

pembelajaran.  

Pembelajaran IPA dapat berlangsung dengan baik apabila didalam 

pembelajaran terdapat model pembelajaran. Model pembelajaran menurut 

Joyce & Weil (2011: 133) merupakan suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat menjadi salah satu faktor yang 

penting karena berfungsi untuk memudahkan siswa didalam proses 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran IPA yang dapat diterapkan agar 

melatih siswa untuk aktif dan memupuk hasrat keingintahuan siswa yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe grup investigation.  

Group investigation  merupakan salah satu bentuk pengembangan dari 

model pembelajaran kooperatif. Harisantoso (2005: 02) mengemukakan 

bahwa group investigation  adalah model belajar kooperatif yang 
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menempatkan siswa ke dalam kelompok secara heterogen dilihat dari 

perbedaan kemampuan dan latar belakang yang berbeda baik dari segi gender, 

etnis, dan agama untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation  dapat didijadikan sebagai 

model pembelajaran yang tepat untuk digunakan didalam pembelajaran IPA 

karena model pembelajaran ini dapat mendorong rasa ingin tahu siswa 

terhadap materi pembelajaran sehingga berdampak pada prestasi belajar yang 

meningkat. Alpusari (2013)  membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran 

kooperatif mampu meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam belajar. 

Pendapat diatas diperkuat oleh Sangadji (2016) yang membuktikan bahwa 

group investigation  dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. 

Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation  akan memupuk 

hasrat keingintahuan siswa dan secara tidak langsung akan berdampak pada 

peningkatan prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPA. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation  

dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan belajar siswa karena di dalam 

pembelajaran tersebut siswa akan lebih tertarik dengan berbagai bahan belajar 

yang beraneka ragam sehingga rasa ingin tahu dan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan alam menjadi lebih bermakna. 

Bentuk dari pembelajaran kooperatif tipe group investigation  yaitu mengajak 

siswa untuk menemukan berbagai bahan belajar yang sesuai dengan materi 

yang dipelajari. Pembelajaran tersebut memiliki tujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar memiliki kemampuan menggali informasi 
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dalam pengamatan lapangan dan diskusi kelompok. Model pembelajaran ini 

sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar yaitu untuk 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap peristiwa yang ada di 

lingkungan.   

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperiment yang mengukur 

pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation  

yang dapat memberikan rangsangan terhadap rasa ingin tahu dan prestasi 

siswa. Group investigation  dapat meningkatkan konsep pembelajaran ilmu 

pengetahuan karena memberikan kesempatan siswa untuk lebih aktif mencari 

tahu fakta yang berada di lingkungan sekitar yang sesuai dengan materi ilmu 

pengetahuan alam (IPA). Berdasarkan pendapat dan pembahasan yang telah 

dipaparkan peneliti ingin mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation  terhadap rasa ingin tahu dan 

prestasi belajar siswa pada materi penyesuaian tumbuhan dengan 

lingkungannya di kelas V SD Negeri 2 Cipaku.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation  terhadap rasa ingin tahu 

dan prestasi belajar siswa materi penyesuaian tumbuhan dengan 

lingkungannya di kelas V SD Negeri 2 Cipaku?”. Rumusan masalah tersebut 

dapat dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut :  
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1. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation  terhadap  rasa ingin tahu siswa pada materi 

penyesuaian tumbuhan dengan lingkungannya di kelas V SD Negeri 2 

Cipaku? 

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation  terhadap prestasi belajar siswa pada materi 

penyesuaian tumbuhan dengan lingkungannya di kelas V SD Negeri 2 

Cipaku? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation  terhadap rasa ingin tahu siswa pada materi 

penyesuaian tumbuhan dengan lingkungannya di kelas V SD Negeri 2 

Cipaku. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation  terhadap prestasi belajar siswa pada materi 

penyesuaian tumbuhan dengan lingkungannya di kelas V SD Negeri 2 

Cipaku. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan mengkaji pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation terhadap rasa ingin tahu  
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dan prestasi belajar siswa pada materi penyesuaian tumbuhan dengan 

lingkungannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat ikut membantu 

mengembangkan pengetahuan dibidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Dari penelitian ini siswa memperoleh pengalaman belajar yang 

lebih bermakna dan menyenangkan sehingga siswa mampu memahami 

konsep pada materi bentuk penyesuaian tumbuhan dengan 

lingkungannya dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation . 

b. Bagi guru 

Informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi yang berharga bagi para guru untuk meningkatkan kualitas 

proses dan hasil pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation , khususnya dalam mata pelajaran IPA. 

c. Bagi peneliti 

Hasil dari penelitian ini menambah wawasan pengetahuan peneliti 

sehingga dapat dijadikan bekal dimasa yang akan datang. 

E. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini masalah yang akan dikaji terbatas pada penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation . Penelitian 

difokuskan pada pengaruh model tersebut terhadap rasa ingin tahu dan 

prestasi belajar siswa. Model pembelajaran tersebut akan diterapkan pada 
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mata pelajaran IPA semester 1 di kelas V SD Negeri 2 Cipaku dengan 

pembatasan materi pada Kompetensi Dasar  mengidentifikasi penyesuaian 

diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. 
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