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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran 

1. Definisi Model Pembelajaran 

Model pembelajaran disusun berdasarkan berbagai prinsip dan teori. 

Penyusunan model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran, teori psikologis, sosiologis, atau teori lain yang mendukung 

model tersebut. Joyce & Weil (2011:133) berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau 

yang lain. Model pembelajarn dapat dijadikan pilihan bagi guru dalam 

proses belajar mengajar agar pembelajaran dapat mencapai tujuannya. 

Model pembelajaran dapat dipilih guru sesuai kebutuhan dan materi 

pembelajaran seperti pendapat Khabibah (Trianto, 2012: 25) yang 

mengemukanan bahwa untuk melihat tingkat kelayakan suatu model 

pembelajaran untuk aspek validitas dibutuhkan ahli dan praktisi untuk 

mengvalidasi model pembelajaran yang dikembangkan. Aspek lain seperti 

aspek kepraktisan dan efektivitas diperlukan suatu perangkat pembelajaran 

untuk melaksanakan model pembelajaran yang dikembangkan untuk suatu 

topik tertentu yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
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Berdasarkan pendapat tersebut bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu rancangan dalam pembelajaran. Melalui model 

pembelajaran yang tepat guru dan siswa dapat terarah dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih oleh guru 

memiliki pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang akan ditempuh. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Definisi Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran yang berfokus pada 

kelompok untuk bekerjasama dalam kegiatan belajar mengajar. Slavin 

(Isjoni, 2011: 16) menyebutkan cooperative learining merupakan 

model pembelajaran yang telah dikenal sejak lama, dimana pada saat itu 

guru mendorong siswa untuk melakukan kerjasama sehingga siswa 

dituntut untuk aktif dan saling belajar-mengajar sesama mereka. 

Shoimin (2016: 45) berpendapat bahwa cooperative learning 

(pembelajaran kooperatif) merupakan suatu model pembelajaran yang 

mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki 

tingkat kemampuan berbeda. Roger Johnson (Miftahul Huda, 2014: 

111) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif yaitu bekerja dalam 

sebuah kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih anggota pada 

hakikatnya dapat memberikan daya dan manfaat tersendiri. Berdasarkan 

pendapat para ahli tentang pembelajaran kooperatif, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model 
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pembelajaran  berkelompok yang bertujuan untuk melakukan kerjasama 

dalam penyelesaian tugas secara aktif sehingga dapat bermanfaat bagi 

semua anggotanya yang memiliki kemampuan yang berbeda.  

b. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif akan menjadi efektif jika terdapat 

langkah-langkah pembelajaran yang sistematis. Arends (2008: 21) 

menjelaskan sintaks model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 

(enam) fase. Sintaks model pembelajaran kooperatif dapat dilihat pada 

tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 Sintaks Model Cooperative Learning 

Fase – Fase Perilaku Guru 

Fase 1 : Mengklarifikasikan 

tujuan dan establishing set. 

Guru menjelaskan tujuan-tujuan 

pelajaran dan establishing set. 

Fase 2 : Mempresentasikan 

informasi. 

guru mempresentasikan 

informasi kepada siswa secara 

verbal atau dengan teks. 

Fase 3 : Mengorganisasikan 

siswa ke dalam tim-tim belajar. 

Guru menjelaskan kepada siswa 

tata cara membentuk tim-tim 

belajar dan membantu kelompok 

untuk melakukan transisi yang 

efisien. 

Fase 4 : Membantu kerja-tim 

dan belajar. 

Guru membantu tim-tim belajar 

selama mereka mengerjakan 

tugasnya. 

Fase 5 : Mengujikan berbagai 

materi. 

Guru menguji pengetahuan 

siswa tentang berbagai materi 

belajar atau kelompok-kelompok 

mempresentasikan hasil-hasil 

kerjanya. 

Fase 6 : Memberikan pengakuan Guru mencari cara untuk 

mengakui usaha dan prestasi 

individual maupun kelompok. 

       (Arends, 2008: 21) 
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3. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group investigation  (GI) 

a. Pengertian Group Investigation (GI) 

Group investigation  merupakan salah satu bentuk model 

pembelajaran yang menekankan pada partisipasi siswa dalam mencari 

sendiri materi atau informasi yang akan dijadikan bahan pembelajaran. 

Harisantoso (2005: 2) mengemukakan pengertian group investigation  

adalah model belajar kooperatif yang 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 sedangkan Sharan (Slavin. 

2011: 24) berpendapat bahwa group investigation  merupakan suatu 

perencanaan pengorganisasian kelas secara umum dimana siswa bekerja 

dalam kelompok kecil mengutamakan kooperatif inkuiri, diskusi 

kelompok, dan perencanaan kooperatif dan proyek. Berdasarkan 

berbagai pendapat maka group investigation  adalah model 

pembelajaran kooperatif yang menuntut siswa untuk saling bekerja 

sama untuk memecahkan masalah atau menyelidiki suatu peristiwa.  

b. Langkah – Langkah Pembelajaran Group Investigation  

Pembelajaran akan berhasil apabila diterapkan sesuai dengan 

langkah-langkah yang sistematis. Slavin (2011: 218-220) 

mengemukakan bahwa di dalam model group investigation  terdapat 

langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa yaitu sebagai berikut : 
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1) Tahap 1: mengidentifikasi topik dan mengorganisasi siswa 

dalam kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut. Siswa 

membaca sepintas sumber, tujuan topik, dan mengkategorikan 

saran. Siswa bersama-sama kelompok mempelajari topik yang 

ditentukan. Komposisi kelompok didasarkan pada minat dan 

keheterogenan. Guru membantu dalam pengorganisasian 

pengumpulan informasi dan fasilitas. 

2) Tahap 2: merencanakan tugas yang akan dipelajari bersama-

sama anggota kelompok merencanakan tugas belajar, yaitu 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : Apa yang 

kita pelajari? Bagaimana kita belajar? Siapa yang melakukan 

pembagian tugas? Untuk tujuan atau sasaran apa kita 

menginvestigasi topik ini? 

3) Tahap 3: melakukan investigasi dapat dijelaskan sebagai 

berikut. Siswa dalam kelompok mengumpulkan informasi, 

menganalisa data, dan mencapai kesimpulan. Masing-masing 

anggota kelompok memberikan kontribusi pada usaha 

kelompok. Masing-masing anggota kelompok 

mempertukarkan, mendiskusikan, mengklarifikasi, dan 

mensintesis ide-ide. 

4) Tahap 4: mempersiapkan laporan akhir dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Anggota kelompok menentukan informasi 

esensial dari proyek mereka. Anggota kelompok 

merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana 

mereka akan membuat presentasi mereka. Kelompok mewakili 

bentuk suatu komite pelaksana untuk mengkoordinasikan 

rencana presentasi. 

5) Tahap 5: mempresentasikan laporan akhir dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Presentasi dibuat untuk seluruh kelas dalam 

berbagai bentuk. Bagian dari presentasi secara aktif melibatkan 

pendengar. Pendengar mengevaluasi kejelasan, dan 

mempertimbangkan presentasi sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan sebelumnya oleh seluruh kelas. 

6) Tahap 6: evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Siswa 

memberikan umpan balik tentang topik permasalahan yang 

telah diselesaikan, yaitu tentang apa yang mereka kerjakan, 

dan tentang pengalaman afektif mereka. Guru dan siswa 

bekerjasama dalam mengevaluasi belajar siswa. Penilaian 

belajar harus mengevaluasi tingkat pemikiran yang lebih 

tinggi.   

 

Group investigation  memiliki kelebihan yaitu menyediakan 

kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

yang bermakna, efektif dalam membentuk siswa untuk bekerjasama 
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dalam kelompok dengan latar belakang berbeda, dan menyediakan 

kesempatan belajar yang lengkap sehingga siswa dapat belajar 

mengenai lingkungan sekitar. Selain kelebihan yang sudah dijabarkan, 

group investigation  juga memiliki kekurangan yaitu setiap kelompok 

menerima materi yang berbeda-beda sehingga dapat terjadi 

kemungkinan setiap kelompok hanya memahami materi yang sudah 

diterimanya. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu  

dilakukan pemberian lembar kerja kelompok kepada seluruh siswa 

sebelum pembelajaran dimulai dengan materi yang akan dipelajari oleh 

kelompok tersebut. 

B. Rasa Ingin Tahu 

1. Pengertian rasa ingin tahu 

Rasa ingin tahu merupakan suatu emosi yang berkaitan dengan 

perilaku ingin tahu seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar untuk 

mendapatkan informasi atau hal baru. Samani (2012: 19) menjelaskan 

bahwa keingintahuan (curiousity) adalah keinginan untuk menyelidiki dan 

mencari pemahaman terhadap rahasia alam atau peristiwa sosial yang 

sedang terjadi. Aktivitas siswa selama proses mencari hingga menemukan 

jawaban merupakan internalisasi “sikap rasa ingin tahu” yang memuncak. 

Aly (2010: 3) memberikan penjelasan mengenai sikap rasa ingin 

tahu yaitu:   

 

“Sikap rasa ingin tahu mendorong manusia untuk melakukan 

berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas 

berbagai persoalan yang muncul didalam pikirannya. Kegiatan yang 

dilakukan manusia itu terkadang kurang sejalan dengan tujuannya 

sehingga tidak dapat menghasilkan pemecahan. Kegagalan biasanya 
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tidak menimbulkan rasa putus asa, terkadang justru memecahkan 

persoalan.” 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap rasa 

ingin tahu adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang berusaha menyelidiki 

pemahaman dari suatu fenomena yang terjadi secara ilmiah. Rasa ingin 

tahu dapat lahir karena keinginan dan dorongan dari dalam diri untuk 

mencari fakta-fakta baru terhadap informasi yang diterima oleh seseorang. 

Mengembangkan rasa ingin tahu pada anak dapat dilakukan dengan 

memberikan cara-cara untuk mencari tahu jawaban bukan malah mencerca 

mereka ketika mereka belum mau bertanya atau ketidaktahuan mereka. 

2. Indikator rasa ingin tahu 

Rasa ingin tahu merupakan salah satu bagian dari sikap ilmiah yang 

terbagi menjadi beberapa indikator. Indikator rasa ingin tahu memiliki 

berbagai yang saling mendukung. Daryanto (2013: 138-147) 

mengemukakan bahwa  karakter rasa ingin tahu memiliki beberapa 

indikator, antara lain : 

a. Indikator sekolah 

1) Menyediakan media komunikasi atau informasi (media cetak 

atau media elektronik) untuk berekspresi bagi warga sekolah. 

2) Menciptakan suasana kelas yang mengundang rasa ingin tahu. 

3) Eksplorasi lingkungan secara terprogram. 

b. Indikator siswa 

1) Bertanya atau membaca sumber diluar buku teks tentang 

materi yang terkait dengan pembelajaran. 

2) Membaca atau mendiskusikan gejala alam yang baru terjadi 

3) Bertanya tentang beberapa peristiwa alam, sosial, 

budaya,  ekonomi, politik, teknologi yang baru didengar. 

4) Bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran 

dibahas di kelas maupun di luar kelas. 
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Daryanto (2013: 147) menjelaskan bahwa keterkaitan nilai dan 

indikator rasa ingin tahu untuk sekolah dasar dapat dilihat melalui tabel 2.2  

berikut : 

Tabel 2.2 Indikator Rasa Ingin Tahu 

Nilai  Indikator 

Kelas 1-3 Kelas 4-6 

Rasa Ingin Tahu: 
Sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya 

untuk mengetahui 

lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu 

yang dipelajari, 

dilihat, dan didengar. 

Bertanya kepada 

guru dan teman 

tentang materi 

pelajaran. 

Bertanya atau membaca 

sumber diluar buku teks 

tentang materi yang 

terkait dengan 

pelajaran. 

Bertanya kepada 

sesuatu tentang 

gejala alam yang 

baru terjadi. 

Membaca atau 

mendiskusikan gejala 

alam yang baru terjadi. 

Bertanya kepada 

guru 

tentang sesuatu 

yang didengar 

dari radio atau 

televisi. 

Bertanya tentang 

beberapa peristiwa 

alam, sosial, budaya, 

ekonomi, politik, 

teknologi yang baru 

didengar. 

Bertanya tentang 

berbagai peristiwa 

yang dibaca dari 

media cetak. 

Bertanya tentang 

sesuatu yang terkait 

dengan materi pelajaran 

tetapi di luar yang 

dibahas di kelas. 

      (Daryanto, 2013: 147) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

rasa ingin tahu akan mengalami keberhasilan apabila di dalam kelas 

tersebut siswa merasa antusias dalam pembelajaran dan siswa selalu 

merasakan rasa ingin tahu terhadap apa yang  sudah dijelaskan oleh guru. 

Indikator rasa ingin tahu pada siswa yang digunakan pada kelas tinggi 

yaitu :   

a. Bertanya atau membaca sumber di luar buku teks tentang materi yang 

sedang dipelajari. 

Pengaruh Penerapan Model..., Firdhaus Ginanjar Ramadhani, FKIP UMP 2018



18 

 

 

 

b.  Membaca atau berdiskusi mengenai gejala alam yang baru terjadi.  

c. Bertanya tentang berbagai hal yang baru di dengar.  

d. Bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi 

yang di luar pembahasan di dalam kelas.  

C. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh hasil yang baik. Howard L Kingskey (Djamarah, 2012:  13) 

mengatakan bahwa “learning is the proccess by which behaviour broader 

sensei is originated or changed through practice or training” yang artinya 

belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui 

praktek atau latihan. Abdilah  (Anurrahman, 2010: 35) mengemukakan 

belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan individu dalam perubahan 

tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa  belajar adalah 

usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memperbaiki sebuah perilaku 

untuk menjadi lebih baik lagi. 

2. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah sesuatu yang didapat atau dicapai oleh 

seseorang setelah mengalami proses belajar yang dinyatakan dalam 

berubahnya pengetahuan, tingkah laku, dan keterampilan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Arifin (2011: 12) yang mengemukakan bahwa prestasi 
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belajar adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang setelah melakukan 

kegiatan belajar dalam kurun waktu tertentu yang menghasilkan perubahan 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. 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. Berdasarkan pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah kemampuan yang 

telah diperoleh seseorang dalam proses belajar dan dapat diukur dengan 

angka berupa nilai. 

3. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Prestasi belajar bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi 

merupakan hasil berbagai faktor yang melatar belakanginya. Hamdani 

(2011: 139) mengungkapkan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan  faktor 

eksternal sebagai berikut :  

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri siswa, 

faktor ini antara lain: 

1) Kecerdasan (intelegensi) 

Kecerdasan merupakan salah satu aspek-aspek penting 

dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya studi 

seseorang. Kalau seorang murid mempunyai tingkat 

kecerdasan normal atau diatas normal, secara potensi ia 

dapat mencapai prestasi yang tinggi. 

2) Faktor jasmaniah atau faktor biologis 

Faktor jasmaniah yaitu panca indra yang tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya, seperti mengalami sakit, cacat 

tubuh, atau perkembangan yang tidak sempurna 

membawa kelainan tingkah laku. 

3) Sikap 
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Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi 

terhadap suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak 

suka, acuh tak acuh. Sikap seseorang dapat dipengaruhi 

oleh faktor pengetahuan, kebiasaan dan keyakinan. 

4) Minat 

Minat memiliki pengaruh yang besar teradap kegiatan 

belajar. Pelajaran yang menarik perhatian siswa akan 

lebih mudah dipelajari dan diserap oleh siswa. 

5) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang. 

6) Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting 

karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong 

keadaan siswa untuk belajar. 

b. Faktor eksternal 

Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri siswa, 

faktor ini antara lain: 

1) Keadaan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama karena 

dalam keluarga inilah anak pertama kali mendapat 

pendidikan dan bimbingan, sedangkan tugas utama 

dalam keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai 

peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan 

hidup keagamaan, adanya rasa aman dalam keluarga 

sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam 

belajar. 

2) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

siswa daklam proses belajar. Lingkungan sekolah yang 

baik dapat mendorong siswa belajar lebih giat. Keadaan 

sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan 

guru dengan siswa, alat-alat pelajaran dan kurikulum.  

3) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam 

proses pelaksanaan pendidikan. Lingkungan alam sekitar 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi anak 

sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih 

banyak bergaul dengan lingkungan tempat ia berada.  

 

Selain faktor internal dan eksternal, prestasi belajar dapat 

terpengaruh karena faktor lain seperti beberapa hal yang dijelaskan oleh 
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Mulyasa (2014: 198-199)  yang menyatakan bahwa untuk melancarkan 

belajar dan meningkatan prestasi belajar, hal-hal yang perlu 

diperhatikan: 

1) Hendaknya dibentuk kelompok belajar, karena dengan belajar 

bersama peserta didik yang kurang paham dapat diberitahu 

oleh peserta didik yang telah paham dan peserta didik yang 

telah paham menerangkan kepada temannya menjadi lebih 

menguasai. 

2) Semua pekerjaan dan latihan yang diberikan oleh guru 

hendaknya dikerjakan segera dan sebaik-baiknya, ingat 

maksud guru memberi tugas-tugas tersebut adalah untuk 

latihan ekspresi dan latihan ekspresi adalah cara terbaik untuk 

penguasaan ilmu atau kecakapan-kecakapan. 

3) Mengesampingkan perasaan negatif dalam membahas atau 

berdebat mengenai suatu masalah atau pelajaran.  

4) Rajin membaca buku atau majalah yang bersangkutan dengan 

pelajaran, maka batas pandangan mengenai suatu pelajaran 

akan tambah jauh dan luas. 

5) Berusaha melengkapi dan merawat dengan baik alat-alat 

belajar (alat tulis dan sebagainya). Hal ini kelihatannya soal 

sepele tetapi alat-alat yang tidak lengkap atau tidak baik akan 

mengganggu belajar. 

6) Selalu menjaga kesehatan agar dapat belajar dengan baik, tidur 

teratu, makan bergizi, serta cukup istirahat. 

7) Waktu rekreasi gunakan sebaik-baiknya, terutama untuk 

menghilangkan kelelahan. 

8) Untuk mempersiapkan dan mengikuti ujian harus melakukan 

persiapan minimal seminggu sebelum ujian berlangsung. Hal 

yang perlu dipersiapkan yaitu : (a) persiapan yang matang 

untuk menguasai isi pelajaran, (b) mengenal jenis pertanyaan 

(jenis) tes yang akan ditanyakan (apakah tes essay atau 

objektif), (c) berlatih untuk mengkombinasikan isi dan bentuk 

tes. 

 

 

D. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  di Sekolah Dasar 

1. Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari 

segala sesuatu yang ada di alam. Trianto (2010: 136-137) berpendapat 
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bahwa IPA adalah kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara 

umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui 

metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap 

ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Samatowa 

(2011: 2) menyatakan bahwa IPA adalah pengetahuan yang rasional dan 

objektif tentang alam semesta dengan segala isinya. Susanto (2013: 166) 

juga berpendapat bahwa  IPA adalah usaha manusia dalam memahami 

alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan. Berdasarkan pendapat ahli yang telah 

dipaparkan, dapat disimpulkan  bahwa IPA adalah ilmu yang mencari tahu 

tentang alam yang dilakukan dengan cara mengamati berbagai penemuan 

yang dihubungkan dengan berbagai konsep sehingga memunculkan sikap 

ilmiah. 

2. Nilai-nilai IPA 

IPA  mengandung nilai-nilai tertentu yang berguna bagi masyarakat 

Nilai-nilai yang dimaksud yaitu sesuatu yang dianggap berharga yang 

terdapat dalam IPA dan menjadi tujuan yang akan dicapai. Trianto (2010: 

138-141) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam IPA 

antara lain sebagai berikut : 

a. Nilai Praktis 

Penerapan dan penemuan IPA telah melahirkan teknologi 

yang secara langsung dapat dimanfaatkan masyarakat. Teknologi 

tersebut dapat memberikan manfaat pada kehidupan sehari-hari, 

dengan demikian sains mempunyai nilai praktis. Salah satu 

contoh manfaat IPA yaitu penemuan listrik oleh Faraday  yang 
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diterapkan dalam teknologi sehingga melahirkan alat-alat listrik 

yang bermanfaat bagi kehidupan. 

b. Nilai Intelektual 

Metode ilmiah yang digunakan dalam IPA banyak 

dimanfaatkan manusia untuk memecahkan masalah. Metode 

ilmiah telah melatih keterampilan, ketekunan, dan melatih 

mengambil keputusan dengan pertimbangan yang rasional dan 

menuntut sikap-sikap ilmiah bagi penggunanya. Keberhasilan 

memecahkan masalah tersebut akan memberikan kepuasan 

intelektual. 

c. Nilai Sosial-Budaya-Ekonomi-Politik 

IPA mempunyai nilai-nilai sosial-budaya-ekonomi-politik 

berarti kemajuan IPA dan teknologi suatu bangsa, menyebabkan 

bangsa tersebut memperoleh kedudukan yang kuat dalam 

percaturan sosial-ekonomi-politik internasional. 

d. Nilai Kependidikan 

IPA sebagai alat pendidikan yang artinya pelajaran IPA dan 

pelajaran lainnya merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

e. Nilai Keagamaan 

Secara empiris orang yang mendalami mempelajari IPA, 

makin sadarlah dirinya akan adanya kebenaran hukum-hukum 

alam, sadar akan adanya keterkaitan didalam alam raya ini dengan 

Maha Pengaturnya. 

 

3. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar 

Pembelajaran IPA memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. 

Susanto (2015: 171) menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan pembelajaran 

sains di sekolah dasar, antara lain: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 
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f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.  

 

E. Materi Penyesuaian Tumbuhan dengan Lingkungannya 

Materi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 

terdapat pada Standar Kompetensi 3. yaitu mengidentifikasi cara makhluk 

hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jumlah jam pelajaran dari 

kompetensi dasar tersebut yaitu 2 x 35 menit. Standar kompetensi dan 

kompetensi dasar tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :  

Tabel 2.3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Mengidentifikasi cara 

makhluk hidup menyesuaikan 

diri dengan lingkungan 

3.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri 

tumbuhan dengan lingkungan tertentu 

untuk mempertahankan hidup 

 

Materi pelajaran IPA pada kelas V khususnya untuk tingkat SD materi 

penyesuaian tumbuhan dengan lingkungannya terdapat beberapa sub pokok 

materi diantaranya: 

1. Cara Tumbuhan Melindungi Diri 

Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk melindungi 

diri. Bagian tubuh setiap tumbuhan tersebut berbeda-beda. Azmiyawati 

(2008: 54-55) menjelaskan bahwa beberapa contoh tumbuhan memiliki 

bagian yang dapat digunakan untuk melindungi diri antara lain : 

a. Bambu 

Bambu memiliki rambut-rambut halus disekujur tubuhnya. 

Fungsi dari rambut tersebut yaitu untuk melindungi diri dari 

pemangsa. Rambut tersebut dapat menyebabkan gatal-gatal di 

kulit apabila kulit manusia atau hewan menyentuh batang bambu 

itu. 

b. Salak, Bunga Mawar, dan Putri Malu 
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Tanaman salak, bunga mawar, dan putri malu mempunyai 

duri dibatangnya. Duri ini memiliki tujuan untuk melindungi diri 

dari musuhnya. Duri tersebut dapat melukai hewan yang 

mengganggu atau mencoba memakan daun pohon tersebut. 

c. Pohon Nangka, Pohon Karet, dan Bunga Kamboja 

Jenis –jenis tumbuhan tersebut mampu mengeluarkan getah 

dari batangnya. Getah dapat menempel ke tubuh hewan yang 

mengganggunya. Getah yang menempel menyebabkan hewan 

sulit bergerak. Dengan demikian, tumbuhan tersebut terhindar 

dari gangguan hewan yang mencoba memakan bagian dari tubuh 

tumbuhan itu. 

d. Buah Durian 

Kulit buah durian memiliki tekstur yang unik. Tekstur 

tersebut berupa duri-duri yang sangat tajam. Duri tersebut sebagai 

alat pertahanan diri dari musuhnya. Adanya kulit berduri ini 

membuat biji dan daging buah yang berada didalam buah 

terlindungi. Biji pada buah durain dapat digunakan sebagai alat 

perkembangbiakan karena terhindar dari kerusakan oleh 

pemangsanya. 

e. Buah Belimbing 

Pohon belimbing memiliki buah yang berbentuk seperti 

bintang. Buah belimbing saat masih muda terasa pahit dan sepat. 

Hal ini disebabkan kadar tanin yang masih tinggi pada buah 

belimbing yang masih muda. Rasa pahit pada buah belimbing 

menjadikan buah tersebut tidak dimakan oleh hewan lain. Dengan 

demikian, biji di dalam buah belimbing terlindungi. Biji didalam 

buah belimbing digunakan sebagai alat perkembangbiakan pohon 

belimbing. 

 

2. Cara Tumbuhan Menyesuaikan Diri dengan habitatnya 

Selain menggunakan bagian tubuh untuk melindungi diri dari 

musuhnya, tumbuhan juga memiliki cara untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Rositawaty (2008: 53) menjelaskan bahwa fungsi 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yaitu agar tumbuhan tidak punah 

dan dapat bertahan hidup di lingkungan yang ditempati.  Beberapa contoh 

tumbuhan yang menggunakan bagian tubuhnya untuk melindungi diri 

antara lain : 
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a.  Kaktus 

Kaktus merupakan tumbuhan yang hidup ditanah yang 

kering. Kaktus memiliki akar yang menyebar dan panjang. Akar 

tersebut berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah . 

kaktus juga memiliki batang yang tebal dan berongga serta 

daunnya kecil-kecil. Tujuan batangnnya berongga ini untuk 

menyimpan air. Tujuan daunnya kecil-kecil untuk mengurangi 

penguapan air yang terlalu banyak pada musim kering.  

b. Teratai 

Teratai merupakan tumbuhan yang hidup di permukaan air. 

Tanaman ini memiliki daun yang melebar dan tipis. Mulut daun 

tersebut berjumlah banyak  yang berguna untuk tetap mengapung 

pada permukaan air. Daunnya yang lebar berguna untuk 

menangkap cahaya matahari lebih banyak sehinggapenguapan air 

menjadi lebih banyak. Teratai juga memiliki akar yang panjang 

dan melekat didasar air. Bentuk akar ini membantu teratai 

memperoleh mineral dari dasar air dan memancangkan dirinya 

agar tidak mudah lepas. 

 

 

F. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti seperti penelitian mengenai pengaruh penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation  terhadap prestasi belajar 

oleh  Sangadji, S (2016) yang berjudul “Implementation of cooperatif 

learning with group investigation  model to improve learning achievement of 

vacational school students in Indonesia” menunjukkan bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation  mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Hasil peningkatan prestasi belajar yang diperoleh 

setelah menggunakan model pembelajaran tersebut yaitu sebesar 27.20% 

pada post-test. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe group investigation  dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  
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Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian milik Najmonnisa, 

Mirza Amin ul Haq & Ismail Saad (2014) yang berjudul “Impact of 

Cooperative Learning Teaching Methods on 7th Grade Students’ Academic 

Achivment: An Experimental Study” (Pengaruh Metode Pembelajaran 

Kooperatif Terhadap Prestasi Akademik Siswa pada Kelas 7: Sebuah Studi 

Eksperimental) menunjukkan  bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

memberikan hasil yang signifikan daripada penggunaan teknik ceramah. 

Prestasi siswa dapat meningkat saat guru menggunakan pembelajaran 

kooperatif. pembelajaran kooperatif terbukti mampu membangkitkan 

pemikiran siswa yang terbuka dan harmonisasi antar siswa. 

Penelitian Soudaya Orprayoon (2014) yang berjudul “Effect of 

Cooperative Learning on Learning Achivement and Group Working Behavior 

of Junior Students in Modern Frech Literature Course” (Pengaruh 

Pembelajaran Kooperatif Terhadap Prestasi Belajar dan Perilaku Kerja 

Kelompok Siswa SMP di Kuliah Sastra Modern Prancis) menunjukkan 

bahwa pengaruh metode pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar 

siswa terdapat peningkatan yang signifikan. Selain itu, metode kooperatif 

juga mendorong siswa untuk lebih menghormati satu sama lain, termotivasi 

dalam belajar, dan meengembangkan keterampilan berbicara dan 

keterampilan dalam memecahkan masalah. 

Aspek rasa ingin tahu yang diteliti dalam penelitian ini selaras dengan 

penelitian milik Alpusari, Mahmmud & Riki (2013) yang berjudul “The 

Application of Cooperatif Learning Think Pair Share (TPS) Model to Incrase 
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the Procees Science Skills in Clas IV Elementary School Number 81 

Pekanbaru City”. (Aplikasi Model Pembelajaran Kooperatif tipe Berpikir 

Berpasangan Berbagi untuk Meningkatkan Kemampuan Proses Ilmiah di 

Kelas 4 Sekolah Dasar Nomor 81 Kota Pekanbaru) menunjukkan bahwa 

penggunaan model kooperatif pada pembelajaran di kelas  empat dapat 

meningkatkan kemampuan proses ilmiah. Salah satu faktor pendukung 

kemampuan proses ilmiah yaitu rasa ingin tahu yang meningkat sehingga 

dapat simpulkan bahwa model tersebut dapat meningkatkan kemampuan 

proses ilmiah siswa. 

Hasil beberapa penelitian yang telah dikemukakan kemudian 

dijadikan acuan dan sumber bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation . Penggunaan metode yang akan dilaksanakan diharapkan dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan  prestasi belajar. Beberapa penelitian 

tersebut menggunakan sasaran dan ruang lingkup yang serupa dengan 

penelitian ini, perbedaan pada penelitian yang dilakukan yaitu peneliti 

berinovasi pada model pembelajaran tipe group investigation  dengan 

pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. 

G. Kerangka Pikir 

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar banyak dipengaruhi dari 

berbagai faktor yang ada dilingkungan tersebut. Salah satunya adalah kualitas 

pembelajaran yang terjadi didalam proses pembelajaran. Diharapkan dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation , siswa 
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dapat terangsang rasa ingin tahunya sehingga siswa akan lebih aktif dalam 

mempelajari berbagai cara penyesuaian tumbuhan dengan lingkungannya. 

Dorongan rasa ingin tahu akan berdampak pula pada prestasi belajar siswa 

karena siswa lebih aktif untuk mempelajari materi yang sedang dipelajari. 

Kerangka pikir tersebut apabila dirumuskan  dalam sebuah gambar, maka 

dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut : 

 

 

 

Gambar 2.1  Penerapan Model Kooperatif tipe Group Investigation  

Apabila diuraikan, bagan di atas menjelaskan bahwa (X) yaitu 

pembelajaran yang dilakukan dengan perlakuan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation  pada kelompok eksperimen 

akan menghasilkan produk belajar siswa yaitu (Y1) rasa ingin tahu dan (Y2) 

prestasi belajar. Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation  

diterapkan pada kelompok eksperimen yaitu kelas yang diberi perlakuan 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation  agar peneliti dapat 

mengetahui pengaruh yang dihasilkan pembelajaran tersebut pada aspek rasa 

ingin tahu dan prestasi belajar siswa. 

H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir yang telah dijelaskan, 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

 

Penerapan Model 

Pembelajaraan 

Kooperatif Tipe Group 

Investigation (X) 
 

 

Prestasi Belajar (Y2) 
 

Rasa Ingin Tahu (Y1) 
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1. Terdapat pengaruh yang lebih baik dari 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. Terdapat pengaruh yang lebih baik dari penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation  terhadap  prestasi belajar siswa pada 

materi penyesuaian tumbuhan dengan lingkungannya di kelas V SD 

Negeri 2 Cipaku. 
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