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A b s t r a k   

 

 Investigasi kelompok merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi 

kelompok dalam meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi experiment). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 Mataram tahun ajaran 

2013/2014. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik cluster random sampling dan 

didapatkan 2 kelas sampel, yaitu kelas VIII
B
 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII

D
 sebagai 

kelas kontrol. Instrumen penelitian terdiri atas angket motivasi belajar dan tes kemampuan 

berpikir kritis. Data penelitian dianalisis menggunakan uji-t separated varians pada taraf 

kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata motivasi awal dan 

motivasi akhir siswa untuk kelas eksperimen yaitu 60,73 dengan kategori sedang meningkat 

menjadi 75,33 dengan kategori tinggi. Sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh rata-ratanya 

yaitu 45,30 dengan kategori rendah meningkat menjadi 62,42 dengan kategori sedang. 

Kemudian nilai rata-rata pre test dan pos test kemampuan berpikir kritis untuk kelas 

eksperimen yaitu 58,88 dengan kategori sedang meningkat menjadi 77,12 dengan kategori 

tinggi. Sedangkan nilai rata-rata pre test dan pos test untuk kelas kontrol diperoleh 54,12 

dengan kategori sedang menjadi 66,85 dengan kategori juga sedang. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok 

efektif dalam meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa SMP 

Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2013/2014.  

 

Kata-kata kunci : investigasi kelompok, motivasi belajar, berpikir kritis. 

 

Abstract  

 Group investigation is a among cooperative learning which can increasing student’s 

learning motivation and critical thinking skills. This research is purposes to know the 

effectiveness of cooperative learning type group investigation in increasing student’s learning 

motivation and critical thinking skills. The type of this research is quasi experiment. 

Population in this research is all students at grade VIII at SMPN 6 Mataram year 2013/2014. 

The samples were determined by cluster random sampling technique and acquired  2 sample 

class, grade VIII
B
 as experimental group and grade VIII

D
 as control group. The instruments are 

in form of learning motivation questionnaire and critical thinking test which are developed by 

researcher. Research data was analyzed by t-test separated variance formula in significance 



degree 5%. The result shows the average values for early and final student’s learning 

motivation in experiment group are 60,73 with category medium increasing to be 75,33 with 

category high. Where as the average values for early and final student’s learning motivation in 

control group are 45,30 with category low increasing to be 62,42 with category medium. 

Based on pre-test and post-test, the average values of student’s critical thinking test in 

experimental group are 58,88 with category medium to be 77,12 with category high, while in 

control group are 54,12 with category medium to be 66,85 with category medium too. Based 

on the results of this research can be concluded that cooperative learning type group 

investigation is effective to increasing student’s learning motivation and critical thinking skill 

at grade VIII at SMPN 6 Mataram year 2013/2014. 

Key words: group investigation, learning motivation, critical thinking. 

 

PENDAHULUAN 

Dunia pendidikan saat ini, 

mengupayakan peningkatan kualitas 

pembelajaran baik dalam penguasaan materi 

maupun metode pembelajaran. Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Pasal 19 

mengamanatkan agar pembelajaran dilakukan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik, serta psikologis peserta 

didik dan memberi keteladanan (Anonim, 

2005). Amanat pendidikan ini tentu tidak 

hanya mengacu pada keberhasilan belajar 

siswa yang berupa angka-angka, akan tetapi 

merujuk pada keberhasilan pembelajaran itu 

sendiri. Menurut Rogers dalam Sagala (2008) 

bahwa praktek pendidikan menitik beratkan 

pada segi pengajaran, bukan pada siswa yang 

belajar. Praktek tersebut ditandai oleh peran 

guru yang dominan dan siswa menghafalkan 

pelajaran. Sejalan dengan itu, paradigma 

pembelajaran yang berpusat pada guru 

(teacher centered) seharusnya diubah 

menjadi paradigma pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (students centered). 

Salah satu tujuan mata pelajaran 

IPA Biologi di Sekolah Menengah Pertama  

 

 

(SMP) adalah agar peserta didik dapat 

melakukan inkuiri ilmiah untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bersikap dan bertindak ilmiah serta 

berkomunikasi (Anonim, 2006). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Aritonang 

(2008) terhadap minat dan motivasi bahwa 

mata pelajaran yang siswanya tidak 

bersemangat dalam mengikuti PBM 

berdadsarkan hasil respon siswa yaitu urutan 

teratas adalah mata pelajaran IPA, 

Matematika dan TIK. Mata pelajaran tersebut 

merupakan pelajaran yang menurut 

responden sulit. Hal ini diharapkan dapat 

teratasi dengan upaya-upaya yang dilakukan 

oleh guru. Salah satu upaya  yang dilakukan 

oleh guru yaitu guru berusaha menggunakan 

model pembelajaran, metode serta media 

pembelajaran yang bervariasi. 

Menurut Nisa (2011) menyatakan 

bahwa  investigasi kelompok dapat 

digunakan untuk membimbing siswa mampu 

berpikir sistematis, kritis, analitik, 

berpartisipasi aktif dalam belajar dan 

berbudaya kreatif melalui kegiatan untuk 

merasakan masalah-masalah dengan 

rangsangan-rangsangan pertanyaan dan 

dorongan untuk mencari informasi yang 

berkaitan dengan masalah yang hendak 



dipecahkan. Sejalan dengan itu, Menurut 

Suprijono (2011) menyatakan pembelajaran 

dengan investigasi kelompok dimulai dengan 

pembagian kelompok. Selanjutnya guru 

beserta siswa memilih topik-topik tertentu 

dengan permasalahan-permasalahan yang 

dapat dikembangkan. Sesudah topik serta 

permasalahan disepakati, guru beserta siswa 

menentukan metode penelitian untuk 

memecahkan masalah. Kemudian setiap 

kelompok bekerja berdasarkan metode 

investigasi yang telah dirumuskan bersama. 

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

sistematik keilmuan mulai dari 

mengumpulkan data, analisis data, sintesis, 

hingga menarik kesimpulan. 

Menurut Hamalik (1992) dalam 

Djamarah (2011) motivasi adalah suatu 

perubahan energi di dalam pribadi seseorang 

yang ditandai dengan timbulnya afektif 

(perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Jadi dalam proses belajar, motivasi sangat 

diperlukan sebab seseorang yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan 

mungkin melakukan aktivitas belajar. 

Kemudian menurut Novariandhini (2012) 

bahwa motivasi bukan merupakan suatu 

kondisi namun motivasi timbul dari dalam 

diri manusia sendiri yaitu dengan adanya 

keinginan untuk mengerjakan dan 

menyelesaikan sesuatu dengan baik dan 

benar. 

 Menurut Anggelo (1995) dalam 

Achmad (2007), bahwa berpikir kritis adalah 

mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir 

yang tinggi, yang meliputi kegiatan 

menganalisis, mensintesis, mengenal 

permasalahan dan pemecahannya, 

menyimpulkan, dan mengevaluasi. Pendapat 

senada juga dikemukakan oleh Reber (1998) 

dalam Dalyono, (1997) bahwa berpikir 

rasional dan kritis adalah perwujudan 

perilaku belajar terutama yang bertalian 

dengan pemecahan masalah.  

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Juli sampai bulan September 2013 di SMP 

Negeri 6 Mataram. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah semua siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 6 Mataram tahun 

ajaran 2013/2014. Sampel penelitian yaitu 

diambil dua kelas dengan menggunakan 

tehnik Cluster Random Sampling. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengukur motivasi belajar siswa adalah 

teknik angket. Kemudian teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis siswa 

adalah dengan menggunakan teknik tes yaitu 

tes essay yang mengacu pada indikator 

keterampilan berpikir kritis. Adapun 

indikator keterampilan berpikir kritis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

membuat argumen, membuat induksi, 

menganalisis, mengevaluasi, serta mengambil 

keputusan dan menentukan tindakan. 

Skor motivasi dan skor tes kemampuan 

berpikir kritis yang diperoleh diubah menjadi 

nilai dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

  
 

   
      

 

Keterangan : 

P       : Persentil (nilai dengan skala 100) 

s       : skor yang dicapai 

SMI    : Skor Maksimal Ideal 

    

   (Nurkancana dan Sunartana : 1990) 

 

Data motivasi belajar dan data hasil tes 

kemampuan berpikir kritis yang diperoleh 

dikonversikan dalam bentuk data kualitatif 

dengan kriteria yaitu 85-100 (sangat tinggi); 

69-84 (tinggi); 53-68 (sedang); 37-52 

(rendah); dan 20-36 (sangat rendah). Untuk 

membuktikan hipotesis penelitian terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu dengan 

uji normalitas data, uji homogenitas dan uji 

beda (uji t-test).  



HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis angket motivasi belajar 

yang diberikan kepada siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh data 

motivasi belajar baik data motivasi awal 

maupun motivasi akhir. Data motivasi belajar 

siswa dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah 

ini: 

Tabel 1.1 Data Motivasi Belajar Siswa 

 

Metode  

Pembelajaran 

Skor rata-rata 

 

Skor tertinggi 
Skor 

terendah 

Pre-

test 

Pos-

test 

Pre-

test 

Pos-

test 

Pre-

test 

Pos-

test 

Investigasi Kelompok 60.73 75.33  68 90 34 55 

Konvensional 45.30 62.42  57 80 26 45 

 

Hasil analisis data motivasi belajar pada 

kelas dengan pembelajaran investigasi kelompok 

(kelas eksperimen) diperoleh nilai rata-rata 

motivasi awal siswa 60.73 dengan kategori 

sedang dan nilai rata-rata motivasi akhir siswa 

75.33 dengan kategori tinggi. Pada kelas dengan 

pembelajaran konvensional (kelas kontrol) juga 

terjadi peningkatan motivasi belajar siswa 

walaupun peningkatannya tidak terlalu 

signifikan, yaitu dari nilai rata-rata 45.30 dengan 

kategori rendah meningkat menjadi 62.42 

dengan kategori sedang. Dengan demikian dapat 

dikatakan terjadi peningkatan motivasi belajar 

siswa pada kedua kelas tersebut. Dari hasil 

analisis data secara kuantitatif dengan 

menggunakan uji t menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

investigasi kelompok efektif dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal 

tersebut diperkuat juga dari hasil pengamatan 

selama proses belajar mengajar dikelas. Kelas 

dengan penerapan investigasi  

 

 

kelompok lebih bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran dibandingkan dengan kelas 

konvensional. Karena siswa dilibatkan langsung 

dalam kegiatan pembelajaran mulai dari 

merencanakan sampai tahap evaluasi. Hasil 

penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian 

Kiswoyowati (2011) bahwa terdapat pengaruh 

antara motivasi belajar siswa dengan kegiatan 

belajar siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan investigasi kelompok dengan metode 

ceramah. 
Pada kelas dengan pembelajaran 

investigasi kelompok untuk kemampuan berpikir 

kritisnya diperoleh nilai rata-rata awal yaitu 59.88 

dengan kategori sedang meningkat menjadi  77.12 

dengan kategori tinggi. Kemudian kelas dengan 

pembelajaran konvensional diperoleh nilai rata-

rata awal 54.12 dengan kategori sedang dan begitu 

juga dengan rata-rata akhirnya diperoleh 66.85 

dengan kategori sedang, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini: 

 

Tabel 1.2. Data Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Metode  

Pembelajaran 

Nilai rata-rata 

 

Nilai 

tertinggi 
Nilai terendah 

Pre-

test 

Pos-

test 

Pre-

test 

Pos-

test 

Pre-

test 

Pos-

test 

Investigasi Kelompok 59.88 77.12  90 90 37 55 

Konvensional 54.12 66.85  75 80 15 45 

 

Dari hasil analisis data secara 

kuantitatif dengan menggunakan uji t 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe investigasi kelompok lebih 



efektif dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa dibandingkan dengan 

penerapan pembelajaran konvensional. Suasana 

kelas untuk kelas yang menggunakan 

penerapan investigasi kelompok ketika proses 

belajar mengajar yaitu terjadi interaksi yang 

fleksibel antara guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa yang lainnya. Interkasi tersebut 

ditandai dengan semangat siswa yang tinggi 

dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

Keaktifan siswa tersebut disebabkan karena 

siswa bersama anggota kelompoknya 

memperdalam sub topik materi yang dipilihnya 

dengan melakukan diskusi, membaca sumber 

informasi dari buku, maupun internet terkait 

topik yang diperdalamnya. Kegiatan tersebut 

melatih siswa dalam mengembangkan 

keterampilan berpikirnya dan siswa menjadi 

lebih bersemangat dalam belajar. Penelitian 

yang relevan oleh Tanuwiria (2006) terhadap 

kemampuan berpikir kritis menyimpulkan 

bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan 

investigasi kelompok merangsang siswa  lebih 

aktif, sehingga minat belajar dan kemampuan 

berpikir kritis siswa meningkat. Hal tersebut 

juga didukung oleh pendapat Reber (1998) 

dalam Dalyono, (1997) menyatakan bahwa 

dalam berpikir kritis, siswa dituntut untuk 

menggunakan strategi kognitif tertentu yang 

tepat untuk menguji keandalan pemecahan 

masalah dan mengatasi kesalahan atau 

kekurangan. Perbedaan tersebut dapat 

disebabkan oleh faktor lingkungan belajar, 

kondisi siswa dan suasana kelas pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Suasana 

kelas untuk kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional,  siswa cenderung 

tidak terlalu antusias dan kurang aktif dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal ini 

terlihat dari suasana kelas yang masih ribut dan 

masih ada siswa yang tidak aktif dalam diskusi 

kelompoknya ketika diminta mendiskusikan 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Faktor-faktor 

tersebut berdampak pada prestasi belajar yang 

masih kurang, karena siswa belum 

menggunakan kemampuan berpikirnya secara 

optimal. Sedangkan suasana kelas untuk kelas 

yang menggunakan penerapan investigasi 

kelompok ketika proses belajar mengajar yaitu 

terjadi interaksi yang fleksibel antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa yang 

lainnya. Interkasi tersebut ditandai dengan 

semangat siswa yang tinggi dan siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran. Keaktifan siswa 

tersebut disebabkan karena siswa bersama 

anggota kelompoknya memperdalam sub topik 

materi yang dipilihnya dengan melakukan 

diskusi, membaca sumber informasi dari buku, 

maupun internet terkait topik yang 

diperdalamnya. Kegiatan tersebut melatih 

siswa dalam mengembangkan keterampilan 

berpikirnya dan siswa menjadi lebih 

bersemangat dalam belajar. Ketika motivasi 

belajar siswa yang tinggi dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar menyebabkan siswa 

menggunakan kemampuan berpikirnya untuk 

mengerjakan tugas berupa LKS dan tes 

kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian 

menyebabkan siswa terlatih didalam 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 

tingginya yang berdampak juga pada prestasi 

yang tinggi. Uraian tersebut menunjukkan 

bahwa investigasi kelompok efektif dalam 

meningkatkan motivasi belajar dan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan: 1) Penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe investigasi 

kelompok efektif dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa SMP Negeri 6 Mataram 

tahun ajaran 2013/2014; 2) Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe investigasi 

kelompok efektif dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa SMP Negeri 6 

Mataram tahun ajaran 2013/2014.
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