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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran  

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran dapat diartikan suatu upaya untuk menciptakan  kondisi yang 

memungkinkan siswa untuk dapat belajar. Menurut Degeng (1989) pembelajaran 

merupakan upaya untuk membelajarkan siswa.Secara eksplisit terlihat bahwa dalam 

pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. geografi juga mempelajari mengenai interaksi-

interaksi yang ada didalam masyarakat baik antara manusia itu sendiri maupun dengan 

alam sekitarnya sehubungan dengan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-harinya. 

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok 

orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan kearah 

pencapaian tujuan yang telah direncanakan (Abdul Majid, 2012). Pembelajaran berarti 

upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam 

pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan media 

pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. 

Pembelajaran adalah proses belajar dan mengajar dimana di dalamnya terjadi 

interaksi guru dan siswa dan antara sesama siswa untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku siswa (Aunurrahman, 2009). Dari 

pengertian tersebut bahwa pembelajaran merupakan hubungan timbal balik antara 

guru dan siswa yang menghasilakan perubahan pada diri siswa untuk mencapai hasil   

pembelajaran yang diinginkan. 
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Istilah “pembelajaran” digunakan karena istilah ini lebih tepat untuk  

menggambarkan upaya untuk membangkitkan inisiatif dan peran siswa dalam belajar. 

Pembelajaran lebih menekankan bagaimana upaya guru untuk mendorong atau 

memfasilitasi siswa untuk belajar, bukan pada apa yang dipelajari siswa. Istilah 

pembelajaran lebih menggambarkan bahwa siswa lebih banyak berperan dalam 

mengkonstruksikan pengetahuan bagi dirinya, dan bahwa pengetahuan itu bukan hasil 

proses transformasi dari  guru. 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah mengembangkan kemampuan, 

membangun watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa (Udin S. Winaputra, 2008). Dengan demikian 

pembelajaran adalah upaya mengembangkan peserta didik agar mampu menjadi 

munusia yang cerdas, mempunyai ilmu pengetahuan, kepribadian luhur dan manusia 

yang beriman kepada Allah SWT. Pembelajaran juga dapat diartikan bahwa segala 

jenis kegiatan yang melibatkan interaksi guru dan siswa secara langsung dalam sebuah 

pembelajaran. 

Apabila dicermati mengenai pembelajaran diatas, maka terdapat pergeseran 

paradigma tentang mengajar yang selama ini dipahami. Sebelumnya, mengajar 

dipandang sebagai proses penyampain informasi atau pengetahuan dari guru kepada 

siswa. Dalam istilah lain pembelajaran yang terpusat pada guru ( teacher centered). 

Sementara mengajar yang dipahami saat ini menyiratkan adanya interaksi antara guru 

dengan siswa. Artinya dalam pembelajaran siswa diposisikan sebagai subyek belajar 

yang menjadi peranan utama, sehingga dalam setting proses belajar dan mengajar 

siswa dituntut beraktivitas secara penuh bahkan secara individual mempelajari bahan 

pelajaran. Perubahan pada diri siswa tersebut tidak hanya pada aspek afektif saja, 
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tetapi juga pada aspek kognitif dan psikomotorik siswa yang diperoleh melalui usaha 

yang dilakukan pada proses pembelajara di sekolah.  

 

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

Faktor – faktor yang mempengaruhi pembelajaran digolongkan menjadi dua, 

yaitu faktor intern dan eksteren. Faktor intern adalah yang ada dalam diri individu 

yang sedang belajar, sedangkan ekstern adalah faktor yang ada diluar individu. 

Faktor intern (dari dalam) antara lain: faktor jasmaniah (cacat tubuh dan 

kesehatan), faktor psikologi (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

dan kelelahan). Faktor ekstern (dari luar) antara lain: faktor keluarga (cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

keluarga), faktor sekolah ( metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat peraga, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar. 

 

c. Tujuan Belajar   

Tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar yang 

ekplisit diusahakan untuk dicapai tindakan instruksional, lazim dinamakan 

instructional effect, yang biasa terbentuk pengetahuan dan ketrampilan. Sementara 

tujuan belajar sebagai hasil yang meneyertai tujuan belajar instruktional lazim disebut 

dengan murturatnt effect. Bentuknya berupa, kemampuan pikir kritis dan kreatif, sifat 

terbuka dan demokratis , menerima orang lain dan sebagainya. Tujuan ini merupakan 

konsekuensi logis peserta didik “ menghidupi “(live in) suatu sistem lingkungan 

belajar tertentu.  
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Pembelajaran sebagai suatu sistem instructional mengacu pada pengertian 

sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai 

tujuan (Djamarah, 2006:10 dalam Sri Nupiksari, 2015) 

(Menurut Suprijono, 2010:5) Menyusun suatu tujuan belajar yang harus 

dicapai oleh seseorang yang belajar, sehingga terjadi perubahan dalam dirinya ( 

Taxonomy Bloom dan Simpson (Nana Syaodih, 2007 : 180-182) 

Jadi guru dalam mengajar, harus sudah memiliki rencana dan menetapkan 

metode pembelajaran untuk mencapai instructional effect maupun nurturan effect.  

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Oemar Hamalik dan Akhmad Sudrajat (2008) hasil belajar adalah bila 

seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Nawawi mengemukakan pengertian hasil adalah sebagai berikut: keberhasilan murid 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk nilai 

atau skor dari hasil tes mengenai sejumlah pelajaran tertentu.  

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, 

afektif dan psikomotor ( Nana Sudjana, 2010: 3). Menurut Gagne hasil belajar adalah 

pola- pola perbuatan, nilai – nilai, pengertian – pengertian, sikap- sikap, apresiasi dan 

ketrampilan ( Suprijono, 2010:5). Menurut Gagne hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi-apresiasi dan 

ketrampilan( Suprijono, 2010:5). Menurut Damyati dan mudjiono dalam Indra 

Munawar ( 2009) hasill belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih 
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baik bila di bandingkan pada saat belajar. Menurut Peneliti hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku dari tidak tau menjadi tau merupakan tingkat perkembangan 

mental yang lebih baik dibandikan saat belajar. 

 

b. Hasil Belajar sebagai Objek Penilaian 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat kaitannya dengan rumusan 

tujuan intruktional yang direncanakan guru sebelumya. Tujuan instruksional pada 

umumnya dikelompokan kedalam tiga aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

1) Aspek kognitif mencakup tujuan yang berhubungan dengan ingatan (recall) 

pengetahuan dan kemauan intelektual 

2) Aspek afektif tujuan – tujuan yang berhubungan dengan perubahan- perubahn 

sikap, nilai, perasaan dan minat 

3) Aspek psikomotor mencakup tujuan – tujaan yang berhubungan dengan 

manipulasi dan kemampuan gerak (motor) 

Demikian menurut Boom dan Krathwohl dalam Taxonomy of Educational 

Objektif. Klasifikasi tujuan tersebut memungkinkn hasil belajar yang diperoleh dari 

kegiatan belajar. Hal ini didasari oleh asumsi bahawa hasil belajar dapat terlihat dari 

tingkah laku siswa. Hal ini memberikan pula petunjuk bagi guru dalam menentukan 

tujuan dalam bentuk tingkah laku yang diharapkan dari dalam diri siswa (Moh Uzer 

Usman, 2006:34). 

Dalam konteks evaluasi hasil belajar, maka ketiga aspek itulh yang harus 

dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan evaluasi hasil belajar, yaitu 1) Apakah peseta 

didik sudah dapat memahami semua bahan atau materi pelajajan yang telah di berikan 
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kepada mereka? 2) Apakah peserta didik sudah dapat di amalkan secara konkret dalam 

praktek atau dalam kehidupan sehari – hari ?( Anas Sudijono, 2009:49) 

 

3. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Trianto (2010:21) mengemukakan model yaitu sebagai suatu obyek atau 

konsep yang digunakan untuk memprentasikan sesuatu hal. Sesuatu yang nyata dan 

dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. 

Menurut Suprijono (2010 : 45) model pembelajaran merupakan landasan 

praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar 

yang di rancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan 

implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model prmbelajaran dapat diartikan 

pula sebagai pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi, dan 

memberi petunjuk kepada guru di kelas. 

Mills dalam Suprijono (2010 : 45 ) berpendapat bahwa model adalah 

representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Model merupakan 

interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa 

sistem. 

Menurut Arends dalam Suprijono (2010: 46) model pembelajaran mengacu 

pada pendekatan yang akan digunakan , termasuk di dalam nya tujuan – tujuan 

pembelajaran, tahap – tahap dalam kegiatan pembelajaran dapat di defisinikan sebagai 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistem dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk tujuan belajar. 
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Joyce dan Weil dalam Sumatmaja ( 2001:101) mengemukakan, A model of 

teaching is a plan or patten that can be used to shape curriculum (long term couses of 

studies), to design intcuctional material, and to guide instruction in the classroom and 

other setting,’’ berdasarkan konsep tersebut , model pembelajajran ini merupakan 

suatu pola yang disusun bagi kepentingan pelaksanaan pengajaran sesuai degan tujuan 

yang harus dicapai serta di sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 

Menurut Peneliti Model Pembelajaran adalah keadaan yang dibuat secara urut 

guna mencapai tujuan pembelajaran. 

 

4.  Model  Pembelajaran Kooperatif ( Cooperative Learning) 

a. Pengertian Cooperative Learning 

Menurut Hamid Hasan dalam Etin Solihin, dkk (2009:4) Cooperative 

mengandung pengertian bekerjaan bersama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam 

kegiatan kooperatif, siswa secara individual mencari hasil menguntungkan bagi 

seluruh anggota kelompoknya. 

Puger dalam (Ariandi, 2014) Model pembelajaran kooperative merupaka suatu 

struktur organisasional yang mana satu kelompok siswa mengejar tujuan akademik 

melalui usaha bersama dalam kelompok kecil, menarik kekuatan, dan batuan masing – 

masing yang lainnya dalam melengkapi tugas. 

Slavin dalam Isjoni ( 2010 : 15) mengemukakan, “ In cooperative learning 

methods, student work together in four team to master initialy presentd by the 

teacher”. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa cooperative learning  adalah 

suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecilyang berjumlah 4-6 orang secara kolaraboratif sehingga dapat 

merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 
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Sedangkan Johnson dalam Isjoni (2010:15) mengememukakan, “Cooperanon 

means workinh together to accomplsh shared goals. Within cooperative activities 

individual seek outcomes that are beneficial to all other groups members. Cooperative 

lerraning is the instruntaluse small groups that allow students to work together to 

maximize their own and each other as learning”. Berdasarkan uraian tersebut, 

cooperative learning mengandung arti bekerja bersama dalam mencapai tujuan 

bersama.dalam kegiatan kooperatif, siswa mencari hasil yang menguntungkan bagi 

seluruh anggota kelompok. Belajar kooperative adalah pemanfaatan kelompok kecil 

untuk memaksimalkan belajar mereka belajar anggota lainnya dalam kelompok itu. 

Prosedur cooperative learning untuk mengaktifkan siswa melalui inkuiri dan diskusi 

dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 -6 orang.  

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen. Pembelajaran kooperatif adalah strategi 

pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk 

saling berinteraksi (Nurul Hayati, 2002 : 25). Dalam sistem belajar yang kooperatif, 

siswa belajar bekerja sama dengan anggota lainnya. Dalam model ini, siswa memiliki 

dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesame 

anggota kelompok untuk belajar.Siswa belajar bersama dalam sebuah kelompok kecil 

dan mereka dapat melakukannya seorang diri. Pembelajaran kooperatif berbeda 

dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses 

pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kerja sama dalam kelompok. 

Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian 
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penguasaan materi pengajaran, tetapi juga ada unsur kerja sama untuk penguasaan 

materi tersebut. Adanya kerja sama inilah yang menjadi ciri khas dari cooperative 

learning. 

Roger dan David Johnson dalam (Lie, 2008) mengatakan bahwa tidak semua 

kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan.  

Kelima unsur tersebut yaitu : 

1) Saling ketergantungan positif 

2) Tanggung jawab perseorangan 

3) Interaksi tatap muka 

4) Komunikasi antar anggota 

5) Evaluasi proses kelompok 

 

b. Tujuan Pembelajaran Kooperative(Cooperative Learning ) 

Pelaksaan model cooperative learning membutuhkan partisipasi dan kerja 

sama dalam kelompok pembelajaran.  Cooperative learning dapat meningkatkan cara 

belajar siswa menuju lebih baik, sikap tolong menolong dalam beberapa perilaku 

sosial. Tujuan utama dalam penerapan model belajar mengajar adalah agar peserta 

didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman – temannya dengan cara saling 

menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukan gagasannyadengan cara berkeolompok. ( Isjoni, 2010 : 57) 

Menurut Slavin, belajar kooperative menekan pada tujuan dan kesuksesan 

kelompok, yang hanya dapat tercapai jika semua anggota kelompok mencapi tujuan 
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atau penguasaan materi. Johnson menyatakan bahwa tujuan pokok pembelajaran 

kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik 

dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok ( Trianto, 2010 : 57) 

Pada dasarnya model cooperative learning di kembangkan dikembangkan 

untuk mencapai setidak – tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum 

Ibrahim, et al ( 2000) dalam Isjoni (2010:27), yaitu: 

1) Hasil belajar akademik 

Berdasarkan ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konse sulit. Para pengembang model ini telah menunjukan, model 

struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar 

akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 

2) Peneriman terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain cooperative learning adalah penerimaan secara luas dari orang 

orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan 

ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperaive memberi peluang bagi siswa dari 

berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dan saling bergantung pada tugas-

tugas akademik dan melalui stuktur penghargaan kooperative akan belajar menghargai 

satu sama lain. 

3) Pengembangan ketrampilan sosial 

Tujuan penting ketiga cooperative learning adalah mengajarkan kepada siswa 

ketrampilan bekerja sama dan kolaborasi. Ketrampilan- ketrampilan sosial penting 

dimiliki siswa, sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam ketrampilan 

sosial. 
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c. Karakteristik Cooperative Learning 

Menurut Suyati ( 2010 : 99-100) karakteristik pembelajaran kooperatif dapat 

dijelaskan sebagi berikut: 

1) Bekerja secara tim 

Semua anggota tim (anggota kelompok) harus saling membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah, kritria keberhasilan pembelajaran 

ditentukan oleh keberhasilan tim. 

2) Didasarkan pada manajemen kooperatif 

Perencanaan menunjukan bahwa pmbelajaran memerlukan perencanaan yang 

matang agar proses pembeljaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan melalui langkah – langkah pembelajaran yang sudah ditentukan termasuk 

ketentuan – ketentuan yang sudah di sepakati bersama. 

3) Kemauan untuk bekerja sama 

Keberhasilan kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. 

4) Ketrampilan bekerja sama 

Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikan melalui aktivitas 

dan kegiatan yang tergambar dalam ketrampilan bekerjasama. 

 

d. Model – Model Cooperative Learning 

Model pembelajaran perlu dipahami agar dapat melaksanakan pembelajaran 

secara afektif dalam meningkatkan hasil belajarnya. Dalam penerapannya model 

pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa karena masing – masing 

model pembelajaran memiliki tujuan yang berbeda – beda. Hal ini sejalan dengan 

Slavin ( 2010: 11) yang mengatakan bahwa model cooperative learning terdapat lima 

variasi model telah ditetapkan sebagai besar mata pelajaran yaitu : 
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Dalam cooperative learning terdapat bebagaia variasi model yang dapat 

diterapkan, diantaranya Student Teams Achievement Division (STAD), Jingsaw, 

Group Investigation (GI), RotatingTrio Exchange, Group Resume. 

1) Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok (Group Investigation)  

a) Pengertian Model Pembelajaran  Group Investigation 

Menurut Winaputra (1992:39) “model GI atau Investigation kelompok telah 

digunakan dalam berbagai situasi dan dalam berbagai tingkat usia”. Sedangkan 

menurut Nurasma (2006:62) model Group investigation adalah “Model pembelajaran 

kooperatif yang menemukan informasi (gagasan, opini, data, solusi) dari berbagai 

macam sumber (buku – buku, Institusi – institusi, orang – orang) didalam dan diluar 

kelas. Siswa mengevaluasi dan mensistensikan semua informasi yang di sampaikan 

masing – masing anggota kelompok dan akhirnya dapat menghasilkan produk berupa 

kelompok.    

Strategi belajar kooperatif  Investigasi kelompok dikembangkan oleh Shlomo 

Sharan dan Yael Sharan di Universitas Tel Aviv, Israel. Secara umum perencanaan 

pengorganisasian kelas dengan menggunakan teknik kooperatif investigasi kelompok 

adalah kelompok dibentuk siswa itu sendiri dengan beranggotakan 2-6 orang, tiap 

kelompok bebas memilih subtopik dari keseluruhan unit materi (pokok bahasan) yang 

akan diajarkan, dan kemudian membuat laporan kelompok. Selanjutnya, setiap 

kelompok mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas, untuk berbagi dan 

saling tukar informasi temuan mereka. Menurut Slavin (1995a), strategi kooperatif  

investigasi kelompok sebenarnya dilandasi oleh filosofi John Dewey. Teknik 

kooperatif ini telah secara meluas digunakan dalam penelitian dan memperlihatkan  

kesuksesannya terutama untuk program-program pembelajaran dengan tugas-tugas 

spesifik. 
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b) Implementasi Strategi Pembelajaran 

Implementasi strategi belajar kooperatif investigasi kelompok dalam 

pembelajaran, secara umum dibagi dalam enam langkah, yaitu : 

(1) Mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. 

Para siswa menelaah sumber-sumber informasi, memilih topik, dan 

mengategorisasi saran-saran; para siswa bergabung ke dalam kelompok belajar 

dengan pilihan topik yang sama; komposisi kelompok didasarkan atas ketertarikan 

topik yang sama dan heterogen; guru membantu atau memfasilitasi dalam 

memperoleh informasi. 

(2) Merencanakan tugas-tugas belajar  

Direncanakan secara bersama-sama oleh para siswa dalam kelompoknya 

masing-masing, yang meliputi : apa yang kita selidiki, bagaimana kita melakukannya, 

siapa sebagai apa-pembagian kerja; untuk tujuan apa topik ini diinvestigasi) 

(3) Melaksanakan investigasi 

Siswa mencari informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan; setiap 

anggota kelompok harus berkontribusi kepada usaha kelompok; para siswa bertukar 

pikiran, mendiskusikan, mengklarifikasi, dan mensintesis ide-ide. 

(4) Menyiapkan laporan akhir 

Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial proyeknya; 

merencanakan apa yang akan dilaporkan dan bagaimana membuat presentasinya; 

membentuk panitia acara untuk mengoordinasikan rencana presentasi. 

(5) Mempresentasikan laporan akhir 

Presentasi dibuat untuk keseluruhan kelas dalam berbagi macam bentuk; 

bagian-bagian presentasi harus secara aktif dapat melibatkan pendengar (kelompok 
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lainnya); pendengar mengevaluasi kejelasan presentasi menurut kriteria yang telah 

ditentukan oleh keseluruhan kelas. 

(6) Evaluasi 

Para siswa berbagi mengenai baiknya terhadap topik yang dikerjakan, kerja 

yang telah dilakukan, dan pengalaman-pengalaman afektifnya; guru dan siswa 

berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran; asesmen diarahkan untuk 

mengevaluasi pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis. 

Di dalam implementasi pembelajaran kooperatif tipe group investigation, 

setiap kelompok mempresentasikan hasil investigasi mereka di depan kelas. Tugas 

kelompok lain, adalah melakukan evaluasi sajian kelompok.   

 

c) Pelaksanaan Cooperative Group Investigation 

Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran dengan 

pembelajaran Cooperative Group Investigation maka dapat diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

Ibrahim,dkk (2000: 23) menyatakan “ dalam kooperative tipe Group 

Investigation guru membagi kelas menjadi kelompo- kelompok dengan anggota 5 atau 

6 siswa heterogen dengan mempertimbangkan keakraban dan minat yang sama dalam 

topik tertentu. Siswa memilih sendiri topik yang akan dipelajari, dan kelompok 

merumuskan menyelidikan  yang telah dirumuskan. Dalam diskusi kelas ini 

diutamakan keterlibatan pertukaran pemikiran para siswa”. 

Dasar utama pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation adalah guru 

bertugas membentuk grup kelompok sebagai penasihat, memberi pendapat dan 

berfikir kritis (Almeda R, 2017: 76)  
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Slavin (dalan Siti Maesaroh 2005:28) mengemukakan hal penting untuk 

melaksanakan pembelajaran Group Investigation antara lain: 

(1) Membutuhkan kemampuan kelompok 

(2) Membutuhkan rencana kooperative 

(3) Membutuhkan pesan guru sebagi penyedia sumber dan fasilitator 

Berdasarkan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan model pembelajaran Cooperative Group Investigation hal yang harus 

diperhatikan adalah: 

(1) Siswa belajar dalam kelompok heterogen 

(2) Siswa memlih sendiri topik yang akan dibahas dari pilihan topik yang telah 

ditentukan guru 

(3) Adanya pembagaian kelas antar siswa dalam kelompok. 

(4) Adanya diskusi, kerjasama dan keterlibatan aktifitas berfikir siswa 

(5) Guru berfungsi sebagai penyedia sumber dan fasilitator. 

 

d) Langkah – langkah Cooperative Group Investigation 

Cooperatif Group Investigation menggunakan langkag – langkah sebagai 

berikut:  

Menurut Sharan (1992), model Gruop Investigation memiliki langkah pembelajaran, 

yaitu : 

(1) Guru membagi kelas dalam berbagai kelompok heterogen 

(2) Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok 

(3) Guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapat satu 

materi/tugas yang berbeda dari kelompok lain 
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(4) Masing – masing kelompok membahas materi ada secara kooperative yang 

bersifat penemuan 

(5) Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan hasil pembahasan 

kelompok 

(6) Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan 

(7) Evaluasi  

(8) Penutup 

Dan menurut Nurasma (2006: 63) langkah – langkah pembelajaran Group 

ivestigation, yaitu “ mengidentifikasi topik dan pengorganisasian kedalam masing – 

masing kelompok kerja, merencanakan, mempersiapkan laporan akhir, dan evaluasi. 

Menurut Kiranawati ( 2007:23) langkah -  langkah penerapan Group Investigationi  

adalah 1) Seleksi topik, 2) Merencanakan kerjasama, 3) Implementasi, 4) Analisis dan 

Sintesis, 5) Penyajian hasil akhir, 6) Evaluasi 

 

e) Kelebihan dan Kelemahan Group Investigation 

Model cooperative Learning tipe Group Investigation juga mempunyai 

berbagai kelebihan dan kelemahan Slavin ( 2010 : 165) mengemukakan bahwa 

kelebihan group investigation adalah mampu melatih siswa untuk berpikir tingkat 

tinggi, melatih siswa menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri, keterlibatan siswa 

secara aktif dapat terlihat mulai tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. 

Sedangkan kelemahan group investigation metode ini memerlukan investigasi yang 

memsyaratkan siswa bekerja secara berkelompok dan memerlukan pendampingan 

guru secara penuh. 

Setiawan (2006 : 9) medeskripsikan beberapa kelebihan dari pembelajaran 

investigation yaitu :  
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(1) memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif dan aktif  

(2) dapat belajar untuk memecahkan, menangani suatu masalah 

(3) meningkatkan belajar bersama  

(4) belajar komunikasi secara sistematis 

(5) meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan 

(6) selalu berfikir tenang tentang cara dan strategi yang digunakan sehingga didapat 

suatu kesimpulan yang berlaku umum. 

 

f) Pembelajaran konvensional 

(1) Pengertian pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional merupakan yang selama ini sering digunakan guru 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini adalah salah satu metode pembelajaran 

yang berpusat pada guru. Sanjaya (2006 : 259) menyatakan bahwa pada pembelajaran 

konvensional siswa ditempatkan sebai obyek belajar yang berperan sebagai penerima 

informasi secara pasif.  

Menurut Djamarah (2006) menyebut pembelajaran konvensional sebagai 

model pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah karena 

sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. 

Pembelajaran konvensional yang dimaksud secara umum adalah pembelajaran 

dengan menggunakan metode yang biasa dilakukan oleh guru yaitu memberi materi 

melalui ceramah, latihan soal kemudian pemberian tugas. Ceramah merupakan salah 

satu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah 

pendengar di suatu ruangan. Kegiatan berpusat pada penceramah dan komunikasi 

searah dari pembaca kepada pendengar.  
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Menurut Peneliti Pembelajaran konvensional adalah metode ceramah yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran dimana guru lebih banyak menjelaskan 

sedangkan siswa mendengarkan. 

 

(2) Kelemahan Pembelajaran Konvensional 

Kelemahan dari pembelajaran konvensional antara lain: 

a) Pelajaran berjalan membosankan, peserta didik hanya aktif membuat catatan saja. 

b) Kepadatan konsep-konsep yang diajarkan dapat berakibat peserta didik tidak 

mampu menguasai bahan yang diajarkan. 

c) Pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah lebih cepat terlupakan. 

d) Ceramah menyebabkan belajar peserta didik menjadi benar menghafal yang tidak 

menimbulkan pengertian. 

 

5. Pembelajaran Geografi 

a. Pengertian Geografi 

Dalam Seminar Nasional tentang Civil Education di Tawangmangu Solo 

bahwa penegrtian IPS Geografi adalah sebagai suatu studi masalah sosial yang dipilih 

dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipiner dan bertujuan agar 

masalah – masalah sosial itu dapat dipahami siswa ( Udin S. Winataputra, 2008). Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan dengan adanya Mata Pelajaran Geografi siswa 

dapat memahami dan memecahkan masalah sosial yang muncul dalam kehidupan di 

masyarakat atau dalam kehidiupan sehari-hari.  

Sedangkan dalam buku Pendidikan IPS disebutkan pengertian Geografi adalah 

bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis, gejala dan masalah sosial di 
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masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau secara terpadu ( 

Ischak, 2005). Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa geografi merupakan ilmu 

yang membahas masalah kehidupan di masyarakat dalam segala aspeknya, semua hal 

– hal yang berkenaan dengan kehidupan manusia dan menjadi mata pelajara yang di 

ajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. 

Roger Minshull dalam Suharyono ( 1995:5) mengutip sebagian dari sekian 

pengertian geografi yang antara lain disebutkan sebagai studi tentang: 

1) Bentang alam muka bumi  

2) Tempat-tempat di muka bumi  

3) Ruang, khususnya pada muka bumi  

4) Efek-efek partial lingkungan alam atas manusia  

5) Pola – pola kovariasi kedaerahan  

6) Lokasi, distribusi, saling bergantung sedunia dan interaksi dalam keteraturan) 

Alexander dan Gipson mengusulkan definisi geografi yang sederhana sebagai 

studi teentang variasi keruangan dimuka bumi, yang secara lebih lengkap 

dikemukakan bahwa geografi merupakan disiplin ilmu yang menganalisis variasi 

keruangan. Sementara, lobeck mengikuti batasan pengertian geografi sebagai studi 

tengtang hubungan – hubunga yang ada antara kehidupan dan lingkungan alam 

sekitarnya (Suharyouno, 1990 : 5-6) 

Menurut R. Bintarto (1977 :9) geografi adalah ilmu pengetahuan yang 

mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan 

penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha 

mencari fungsi dari unsur – unsur bumi dalam ruang dan waktu. 

Menurut peneliti geografi adalah ilmu yang mempejari tentang  bentuk muka 

bumi berdasarkan sifat fisik, kemanusian dan pola keruangan. 
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b. Fungsi dan Tujuan Geografi 

Fungsi pelajaran Geografi sebagai berikut : 

1) Mengembangkan pengetahuan tentang pola –pola keruangan dan proses yang 

berkaitan 

2) Mengembangkan ketrampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi, 

mengkomunikasikan dan merapkan pengetahuan geografi. 

3) Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan 

sumber daya serta toleransi terhadap keberagaman sosial-budaya masyarakat. 

Tujuan pembelajaran geografi sangat kompleks. Ahmad Yani ( 2013) mengatakan 

bahwa tujuan pembelajaran geografi adalah : 

1) Memahami pola spasial, lingkungan, dan kewilayahan serta proses yang berkaitan 

dengan gejala geospera dalam konteks nasional dan global. 

2) Menguasai ketrampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi, 

mengkomunikasikan, dan menerapkan pengetahuan geografi dalam kehidupan 

sehari – hari sebagai warga dunia untuk kepentingan kemajuan bangsa Indonesia: 

3) Menampilkan perilaku peduli terrhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan 

sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi. 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Astuti (2012) dari UMP yang berjudul “ 

Pengaruh model pembelajaran Think Pair Share( TPS )terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII mata pelajaran Biologi di SMP Negeri Kalibagor kabupaten 

Banyumas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N Kalibagor tahun 
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ajaran 2012/2013 dan jenis penelitian eksperimen. Terungkap bahwa 

pengguanaan Model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar. 

Persamaannya adalah sama sama melibatkan model pembelajaran kooperatif dan 

jenis penelitiannya sama – sama eksperimen perbedaannya adalah pnelitian ini 

ingin melihat pengaruh metode group investigation terhadap hasil belajar geografi 

siswa dapat pada pembelajaran geografi siswa. Selain itu subyek penelitian 

berbeda, subjek yang digunakan peneliti adalah kelas XI IPS 1 dan IPS 2 SMA 

Muhammadiyah Sokaraja 

 

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Pada penerapan model group investigasi, siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok yang heterogen. Setiap anggota kelompok harus memberikan kontribusinya 

dalam penyelesaian tugas, saling bertukar pikiran, berdiskusi, mengklarifikasi, dan 

menyintesis semua gagasan.Tugas yang telah dikerjakan selanjutnya dipresentasikan.  

 

 

 

 

 

 

Model 

Pembelajaran 
Hasil Belajar 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat di kemukan sebagai berikut: 

H0  = Tidak ada pengaruh model pembelajaran group investigation terhadap hasil 

belajar pada siswa kelas XI IPS mata pelajaran geografi di SMA 

Muhammadiyah Sokaraja 

H1  = Ada pengaruh model pembelajaran group investigation terhadap hasil belajar 

pada siswa kelas XI IPS mata pelajaran geografi di SMA Muhammadiyah 

Sokaraja 
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