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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 
pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) terhadap prestasi belajar 
sisiwa mata pelajaran PPKn. Penelitian ini merupakan penelitian pre eksperimen 
dengan Static Group Comparison Design. Sampel dalam penelitian ini 22 orang di 
kelas eksperimen dan 21 orang di kelas statik. Instrumen pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah instrumen tes bentuk pilihan ganda sebanyak 20 item yang 
sudah memenuhi persyaratan instrument penelitian. Berdasarkan hasil penelitian 
ini menunjukkan  ada pengaruh yang signifikan antara prestasi belajar siswa mata  
pelajaran PPKn siswa kelas eksperiemen dan kelas kontrol. Implikasinya praktis 
adalah model pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) dapat 
digunakan dan secara teoritis memperkuat teori konstruktivistik sebagai  
backgroud teori pengembangan model pembelajaran. 
 
Kata Kunci:  Group Invetigation (GI), Prestasi Belajar  
 

THE EFFECT OF APPLICATION OF COOPERATIVE EARNING 
GROUP INVETIGATION  TYPE (GI) ON  STUDENT EARNING 
ACHIEVEMENT IN CIVICS CLASS VIII SMPN 21 MATARAM. 
 

ABSTRACK 
 

The purpose of this study was to determine whether there is influence of  learning 
of cooperative learning group investigation type (GI) on student learning 
achievement in civics class VIII SMPN 21 Mataram. This study is a Pre-
experimental design with The Static Group Comparison Design. The sample in 
this study as many as 22 people as a class experiment and 21 people as a static 
class. Data collection instrument in this study is a multiple-choice test of 20 
questions that meet validity and reliability. The results showed that there is 
influence of cooperative learning group investigation type (GI) on student 
learning achievement. The pratical implication is cooperative learning group 
investigation type (GI) on student learning achievement can be used and 
theoretically strengthen contstructive as backgroud development theory learning 
model 
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PENDAHULUAN 
Proses pembelajaran PPKn dapat dikatakan berhasil apabila dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya baik dari aspek 

kongnitif, efektif maupun psikomotorik. keberhasilan proses pembelajaran ini 

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya prestasi belajar PPKn siswa Bardi 

(2012:3). Prestasi belajar menurut winkel (Sunarto, 2012:55), merupakan bukti 

keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Dapat dikatakana bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar. 

Kenyataannya, rendahnya prestasi belajar PPKn pada aspek kongnitif, 

afektif maupun psikomotorik di seruluh SMPN yang ada di Kota Mataram salah 

satunya disebabkan faktor berasal dari penggunaan metode mengajar yang kurang 

efektif. Menurut Niendy (2016:5) rendahnya prestasi belajar pada aspek kongnitif 

indikasinya dapat dilihat dari ketidak mampuan siswa menjawab pertanyaan 

ketika guru bertanya, tidak mampu menganalisa permasalahan yang ditanyakan 

guru. Menurut Rianti (2014:17) pada aspek apektif rendahnya prestasi siswa 

indikasinya dapat dilihat dari kepribadian siswa yang kurang baik seperti suka 

mengganggu teman sekelasnya, ribut di kelas, tidak taat kepada gurunya sehingga 

guru memberikan nilai kurang pada sikap siswa. Menurut Mursiti (2006:17) pada 

aspek psikomotorik indikasi rendahnya prestasi siswa yaitu siswa yang tidak 

mengerjakan tugas laporan yang diberikan guru sehingga tidak memiliki nilai 

tugas.  

Contoh permasalahan di SMPN Negeri 21 Mataram nilai rata-rata MID 

semester mata pelajaran PPKn SMPN Negeri 21 Mataram kelas VII sebanyak 

65% kurang dari 75 di mana nilai tersebut di bawah nilai KKM (Kriteria 

ketuntasan minimal) yang di tetapkan. 

Menurut Slameto (2010:54-72), tinggi rendahnya prestasi belajar PPKn di 

pengaruhi oleh beberapa faktor yakni (1) faktor internal adalah faktor yang ada 

dalam diri individu yang sedang belajar, meliputi faktor jasmaniah, faktor 

psikologis, dan faktor kelelahan; (2) faktor eksternal adalah faktor yang ada di 

luar individu, meliputi faktor keluarga, faktor sekolah ,dan faktor masyarakat. 
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Berdasarkan pendapat tersebut menunjukan bahwa faktor eksternal dalam hal ini 

penggunaan metode pembelajaran merupakan faktor yang juga sangat 

menentukan prestasi belajar. Selain itu, faktor-faktor dari luar yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn 

salah satunya adalah model pembelajaran yang belum tepat untuk meningkatkan 

prestasi belajar. 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sesuai dengan mata pelajaran 

PPKn, perlu adanya sebuah pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk mentimulus siswa tersebut dalam hal belajar, dan untuk mencapai 

keberhasilan tersebut, maka guru sebagai pendidik harus mampu menghadapi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi agar dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PPKn. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 

guru adalah menentukan model pembelajaran yang tepat dan mampu membangun 

motivasi para siswa sehingga prestasi belajar siswa tersebut dapat dicapai. 

Salah satunya adalah model pembelajaran Group investigation. Model 

Group Investigation merupakan salah satu model pembelajaran yang berguna 

untuk meningkatkan keaktifan, kemampuan berfikir kritis , tanggap dan 

kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan siswa yang lainya (Ismail, 2014 : 

40). Model pembelajaran Group Inventigation melatih siswa untuk membangun 

kemampuan berfikir secara mandiri dan kritis serta melatih siswa dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan dalam kelompok. Menurut Slavin (2005:24) 

beberapa tahapan pada model pembelajaran kooperatif tipe Group Inetigation 

dapat melatih siswa sehingga terjadi peningkatkan prestasi belajar. Dalam 

pelaksanaan Group Investigation, siswa berpatisipasi aktif dalam pembelajaran, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, melakukan investigasi dan 

mempresentasikan prestasi kerja kelompoknya, sedangkan guru bertindak sebagai 

fasilator dan mediator saja. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka peneliti 

memilih model pembelajaran Group Invetigation untuk meningkatkan prestasi 

belajar. 

Alasan penelitian ini di lakukan karena peneliti ingin mengetahui model 

pembelajaran Group Investigation terhadap prestasi belajar siswa khususnya pada 
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mata pelajaran PPKn. Selain itu, alasan lain juga karena peneliti ingin mendalami 

model pembelajaran Group Investigation agar dapat diterapkan setelah lulus 

sebagai seorang guru. Sehingga peneliti tertarik melakukanpenelitian yang 

berjudul “Pengaruh model pembelajaran Kooperatif Tipe Group Invetigation (GI) 

terhadap prestasi belajar PPKn siswa kelas VII SMPN 21 Mataram.” 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian, yaitu: “apakah ada pengaruh model pembelajaran Kooperatif 

Tipe Group Invetigation (GI) terhadap prestasi belajar PPKn siswa kelas VII 

SMPN 21 Mataram?” 

 

METODE 

Dilihat dari segi pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre eksperimen dengan 

Static Group Comparison Design. Menurut Sugiyono (2013: 192) dikatakan pre 

eksperimen karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih 

terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen. Rancangan ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap 

pertanyaan yang ada dalam penelitian. Dalam rancangan Static Group 

Comparison Design dipilih dua kelompok, satu diantaranya menerima perlakuan, 

suatu skor post-test ditentukan untuk mengukur perbedaan setelah perlakuan 

antara dua kelompok (Emir, 2007: 97). Kelompok kedua berfungsi sebagai 

kelompok pembanding atau kelompok pengontrol. Dengan menggunakan 

rancangan ini, validitas eksternal dapat terjaga dengan baik, sehingga apabila 

kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok statik (pembanding), maka 

peneliti merasa lebih yakin dalam kesimpulannya bahwa perbedaan itu disebabkan 

oleh perlakuan eksperimental yang telah diberikan kepada kelompok eksperimen. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Deskripsi hasil ini mencakup hasil uji persyaratan analisis dan uji hipotesis. 

Uji Persyaratan Analisis 

Untuk hasil uji normalitas prestasi belajar PPKn kelas eksperimen dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1 Data Pengujian Normalitas Kelas Eksperimen 

Kelas Chi-kuadrat Df Sig (5%) Kesimpulan 
 

Eksperimen 
 

6.667 
 

21 
 

16.92 
Berdistribusi 

Normal 

   

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan rumus uji 

Chi Kuadrat, diperoleh thitung = 6.667. Untuk data hasil post-test prestasi belajar 

siswa dengan taraf signifikan 5% diperoleh ttabel = 16.92. Berdasarkan kriteria 

yang menyatakan jika thitung < ttabel maka data berdistribusi normal, dengan 

demikian jika dibandingkan nilai thitung dengan ttabel akan terlihat bahwa thitung < 

ttabel yaitu 6.667<16.92. Maka data untuk kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Untuk hasil uji normalitas prestasi belajar PPKn kelas eksperimen dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Data Pengujian Normalitas Kelas Statik 

Kelas Chi-kuadrat Df Sig (5%) Kesimpulan 
 

Statik 
 

3,091 
 

22 
 

18.31 
Berdistribusi 

Normal 

      
Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan rumus uji 

Chi Kuadrat, diperoleh thitung = 3.091. Untuk data hasil post-test prestasi belajar 

siswa dengan taraf signifikan 5% diperoleh ttabel = 18.31. Berdasarkan kriteria 

yang menyatakan jika thitung< ttabel maka data berdistribusi normal, dengan  

     demikian jika dibandingkan nilai thitung dengan ttabel akan terlihat bahwa thitung < 

ttabel  yaitu 3.091 < 18.31. Maka data untuk kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Prestasi belajar kelas eksperimen yang dikuti 21 siswa diperoleh nilai total 

1760 dengan rata-rata 83.80953. Nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 60 dengan 

standar deviasi 11.927. Dan prestasi belajar kelas statik yang diikuti oleh 22 siswa 
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diperoleh nilai total 1505 dengan rata-rata 68.40910. Nilai tertinggi 90 dan nilai 

terendah 40 dengan standar deviasi 15.765. Data statistik dari kedua kelas 

dideskripsikan pada Tabel 4.2 berikut dan deskripsi data selengkapnya dapat 

dicermati pada. 

Tabel 3. Perbandingan hasil Post-test Kelas Eksperimen dan Statik 

Uraian Kelas 
Eksperimen Statik 

Jumlah siswa 21 22 
Nilai tertinggi 95 90 
Nilai terendah 60 40 
Jumlah nilai 1760 1505 

Mean (rata-rata) 83.80953 68.40910 
Varian (S) 142.261 248.538 

Standar Deviasi 11.927 15.765 
            Sumber: Pengolahan Data Primer 

      Dari Tabel 3 dapat dilihat rata-rata dari kelas eksperimen dan kelas statik 

berbeda, dimana kelas eksperimen memperoleh rata-rata nilai lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas statik. Selain itu nilai tertinggi pada kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas statik.  

Uji Hipotesis  

Berdasarkan hasil uji homogenitas dan normalitas dapat diketahui bahwa 

hasil penelitian ini menunjukkan data kedua kelas adalah homogen dan atau 

berdistribusi normal, sehingga uji hipotesis dapat dilakukan. Berdasarkan uji t-test 

diperoleh nilai thitung = 3.6602 dan ttabel 1.6829 dengan dk = n1+n2-2, sehingga nilai 

thitung (3.6602) > ttabel (1.6829) (Lampiran 08). Artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan antara prestasi belajar siswa kelas eksperimen dan siswa kelas statik. 

Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh media 

peta konsep terhadap prestasi belajar PPKn siswa kelas VIII SMPN 21 Mataram 

diterima. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Data Hasil Posttest Prestasi Belajar 

Variabel Kelas Mean SD Min Max Uji t T-tabel Df 
Prestasi 
belajar 

Eksperimen 83.80953 11.927 60 95  
3.6602 

 
1.6829 

 
43 Statik 68.40910 15.765 40 90 
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Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar kelas 

eksperimen dan kelas statik. Dengan memperhatikan nilai rata-rata, maka kelas 

eksperimen  memiliki nilai rata-rata lebih tinggi prestasi belajar (83.80953) 

dibandingkan  kelas statik (68.40910). Kemudian, nilai tertinggi prestasi belajar 

kelas eksperimen 95 dan nilai terendah 60. Sedangkan, nilai tertinggi kelas statik 

90 dan terendah 40. Sementara itu, hasil uji t dari posttest prestasi belajar siswa 

adalah thitung (3.6602) > ttabel (1.6829) dengan taraf signifikan 5% dan df 43. Untuk 

lebih jelasnya mengenai hasil posttest prestasi belajar dapat dilihat pada 

 

PEMBAHASAN  

Hasil analisis data menunjukan bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada 

nilai t tabel (3.6602>1.6829), maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa” 

Ada pengaruh model pembelajaran GI terhadap prestasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PPKn kelas VII SMPN 21 Mataram. Dilihat dari perbedaan nilai rata-

rata kelas eksperimen  lebih tinggi dibandingkan  kelas statik. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa prestasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas statik dikarenakan model pembelajaran GI merupakan suatu bagian 

dari strategi pengajaran. Sebagai salah solusi pengajaran, model pembelajaran GI 

melatih siswa untuk membangun kemampuan berfikir secara mandiri dan kritis 

serta melatih siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam kelompok. 

Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu tentang model pembelajaran GI sebagai berikut.  

Slavin (Isjoni, 2009: 15) mengatakan pembelajaran kooperatif adalah suatu 

model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok–

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur 

kelompok heterogen. Sedangkan Sunal dan Hans dalam Isjoni (2009: 15) 

mengemukakan pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau 

serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada 

peserta didik agar bekerja  sama selama proses pembelajaran.  

Menurut Setiawan (2006:7-12), Group Investigation atau investigasi 

kelompok adalah suatu model pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya diisi 
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dengan kesepakatan-kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik dalam hal 

pembagian kelompok, pembagian tugas sub topik yang akan dipelajari, jadwal 

presentase dan lain-lain.  Menurut Slavin (2005:24) beberapa tahapan pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Inetigation dapat melatih siswa sehingga 

terjadi peningkatkan prestasi belajar. Dalam pelaksanaan Group Investigation, 

siswa berpatisipasi aktif dalam pembelajaran, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, melakukan investigasi dan mempresentasikan prestasi kerja 

kelompoknya, sedangkan guru bertindak sebagai fasilator dan mediator saja. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka peneliti memilih model 

pembelajaran Group Invetigation untuk meningkatkan prestasi belajar 

Berbagai strategi dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi belajarnya. 

Untuk itu guru perlu menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian 

siswa serta dapat mengembangkan media tersebut sehingga dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah model pembelajaran GI. Berkaitan dengan tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh prestasil belajar siswa antara kelas VII-C yang 

menerapkan model pembelajaran GI dan kelas VII-B yang menerapkan model 

pembelajaran konvesional seperti ceramah pada mata pelajaran PPKn. 

Hasil penelitian ini didukung oleh  Fitriana (2012) menunjukkan bahwa  

prestasi belajar matematika siswa dengan model pembelajaran cooperative tipe GI 

lebih baik dari pada model pembelajaran cooperative tipe STAD. Prestasi belajar 

matematika siswa yang mempunyai kemandirian belajar tinggi lebih baik daripada 

prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai kemandirian belajar sedang 

maupun rendah.  Tidak terdapat interaksi antara model  pembelajaran cooperative 

dengan kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada 

pokok bahasan bangun ruang sisi datar. Kata kunci : Geometri, STAD, GI dan 

Kemandirian belajar. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Safriana (2013) menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe GI pada materi 

pertumbuhan dan perkembanagan dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis 
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dan keterampilan sosial siswa SMP Negeri 1 Bangil Pasuruan. Prestasi pada siklus 

II menunjukkan bahwa kemampuan berfikir kritis siswa kelas  8-C SMP Negeri 1 

Bangil Pasuruan tergolong dalam kategori sangat kritis. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Purnawamsari (2014) dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: rata-rata skor kemandirian belajar peserta didik 

pada pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) termasuk 

kriteria tinggi, peningkatan kemampuan penalaran dan koneksi matematik peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Teams Games-Tournament 

(TGT) lebih baik daripada yang mengikuti pembelajaran langsung, tidak terdapat 

interaksi model pembelajaran kooperatif tipe Group Invetigation (GI) terhadap 

peningkatan kemampuan penalaran matematik peserta didik, serta terdapat 

interaksi model pembelajaran kooperatif tipe Group Invetigation (GI) terhadap 

peningkatan kemampuan koneksi matematik peserta didik. 

Dikutip juga oleh Sukardi (2015) bahwa pembelajaran IPS (termasuk 

PPKn) terlalu “membeirkan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan, tetapi 

melupakan pengembangan sikap, nilai dan perilaku dalam pembelajarannya” 

termasuk dalam menumbuhkan motivasi berprestasi dalam aktivitas pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seperti penelitian-

penelitian terdahulu tersebut, penelitian inipun menunjukkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran GI mempengaruhi prestasi belajar siswa SMPN 21 Mataram 

pada mata pelajaran PPKn. Dari hasil uji-t menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel 

yaitu 3.6602 > 1.6829. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasil belajar siswa kelas VII-C yang menggunakan model 

pembelajaran GI. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan pembelajaran 

peta konsep terhadap prestasi belajar PPKn. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 

prestasi belajar kelas eksperimen 83.80953 dan kelas statik 68.40910. Kemudian, 
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nilai tertinggi prestasi belajar kelas eksperimen 95 dan nilai terendah 60. 

Sedangkan, nilai tertinggi kelas statik 90 dan terendah 40. Berdasarkan uji t 

diperoleh nilai thitung = 3.6602 > ttabel = 1.6829 dengan dk = n1+n2-2, sehingga nilai 

thitung (3.6602) > ttabel (1.6829). Artinya Hipotesis alternatif (Ha) yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima.  
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