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ABSTRAK 

 

PENGARUH GROUP INVESTIGATION TERHADAP HASIL BELAJAR 

FISIKA PESERTA  DIDIK PADA POKOK BAHASAN GERAK LURUS 

KELAS X DI SMAN 1 JABUNG LAMPUNG TIMUR 

Oleh: 

Eva Oktaviani 

Proses pembelajaran fisika di SMAN 1 Jabung Lampung Timur, masih 

didominasi oleh guru sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Hal ini berdampak terhadap rendahnya hasil belajar fisika peserta didik. Untuk itu 

perlu diberikan suatu pendekatan pembelajaran yang kemudian dapat menunjang 

hasil belajar peserta didik agar lebih baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. “Apakah terdapat pengaruh pembelajaran Group Investigation 

(GI) terhadap hasil belajar Fisika Peserta Didik pada pokok bahasan gerak lurus kelas 

X Di SMAN Jabung Lampung Timur  tahun ajaran 2016/2017?” Adapun yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui adanya pengaruh 

model pembelajaran Group Investigation (GI) terhadap hasil belajar Fisika peserta 

didik pada pokok bahasan gerak lurus kelas X di SMAN 1 Jabung Lampung Timur. 

Metode yang digunakan adalah metode Quasi Eksperimen. Penelitian 

dilaksanakan di SMAN 1 Jabung Lampung Timur dan didapatkan kelas X4 sebagai 

kelas eksperimen dan kelas X2 sebagai kelas kontrol. Analisis data yang digunakan 

uji t pada taraf signifikasi 0,05 hal ini dapat dilihat dari thitung > ttabel. Adanya hipotesis 

yang diajukan pada penelitian ini H0  : Tidak terdapat pengaruh Group Investigation 

terhadap hasil belajar peserta didik. H1  : Terdapat pengaruh Group Investigation 

terhadap hasil belajar peserta didik. 

Hasil penelitian, diperoleh nilai rata-rata tes akhir pada kelas kontrol adalah 

69,67 dengan kualifikasi “baik” dan nilai rata-rata tes akhir pada kelas eksperimen 

adalah 79,16 dengan kualifikasi “baik”. Untuk uji normalitas tes akhir kelas 

eksperimen menunjukkan Lhitung < Ltabel dengan nilai 0,151 < 0,161 dan nilai akhir 

pada kelas kontrol yaitu 0,128 < 0,161 maka dapat disimpulkan bahwa data tes akhir 

berdistribusi “normal”. Sedangkan untuk uji homogenitas tes akhir menunjukkan 

Fhitung < Ftabel yaitu dengan nilai 0,73 < 3,841, setelah diberikan perlakuan maka 

didapat hasil tes akhir hasil belajar diperoleh  nilai thitung lebih besar dari ttabel (thitung  = 

3,7250 >  ttabel = 2,6575) pada taraf signifikasi 5 % atau 0,05. 

 

Kata kunci : Pengaruh Group Investigation, Hasil Belajar. 
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MOTTO 

 

                         

             

 

”Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya 

dengan kamu, ketika kamu mengatakan : “Kami dengar kami taati.” Dan bertaqwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hati (mu).”
1
 

(Q.S. Al-Maidah: 7) 

                                                           
 

1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2008),h. 406 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisika sebagai salah satu ilmu dalam bidang sains merupakan salah satu mata 

pelajaran yang biasanya dipelajari melalui pendekatan secara matematis sehingga 

seringkali ditakuti peserta didik, karena pada umumnya peserta didik yang memiliki 

kecerdasan Logical Mathematical sajalah yang menikmati Fisika. Kesulitan 

memahami Fisika dikarenakan kurangnya kemampuan dasar serta penguasaan 

terhadap kerja ilmiah yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga hasil belajar peserta 

didik rendah. 

     Peran guru sebagai motivator dan fasilitator dalam hal ini sangat menentukan 

pencapaian tujuan pendidikan, oleh karena itu guru perlu memilih strategi 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia 

sudah lama dilaksanakan oleh pemerintah. Berbagai inovasi telah dilakukan, antara 

lain dengan menyempurnakan kurikulum, menyusun bahan ajar, peningkatan mutu 

guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui berbagai pelatihan dan seminar, dan 

meningkatkan kualitas pendidikan, serta melalui kegiatan kelompok kerja Guru.
1
  

Proses pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, pada saat ini 

para pelaku pendidikan sangat mudah untuk mencari informasi dari berbagai sumber 

dengan teknologi yang ada, sehingga memudahkan pelaku pendidikan untuk mencari 

                                                           
1
 Jurnal, Sutrini. Pembelajaran kooporatif Tipe group Investigation Universitas Pendidikan 

Ganesha. h.2 



2 

 

 

informasi secara mandiri sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan pendidikan 

nasional yang tercantum dalam “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003 yang akan tercapai bila didukung oleh komponen - komponen pilar 

pendidikan yang meliputi motivasi belajar peserta didik, materi pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan tujuan pembelajaran”.
2
 Semua pilar pendidikan tersebut saling 

berkaitan, apabila penyampaian materi oleh guru disampaikan dengan cara yang 

menarik dan menggunakan metode yang tepat dalam proses pembelajaran maka akan 

berpengaruh positif terhadap motivasi peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Sebaliknya jika dalam proses pembelajaran penyampaian materi oleh 

guru menggunakan metode yang tidak tepat dan monoton maka tidak akan tercapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Tabel 1.1 

Nilai Belajar Fisika Peserta Didik Kelas X SMAN 1 Jabung Lampung Timur 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Nilai Kelas Jumlah Presentase 

X 2 X 4 

1 100 0 0 0 0 % 

2 95 – 99 0 0 0 0 % 

3 85 – 94 4 3 7 12% 

4 75 – 84 8 8 16 27 % 

5 65 – 74 8 9 17  28 % 

6 55 – 64 5 2 7 12 % 

7 ≤ 54 5 8 13 21 % 

Jumlah 30 30 60 100 % 

Sumber : Data nilai ujian tengah semester bidang studi Fisika kelas X SMAN 1 

Jabung Lampung Timur 

 

                                                           
2
 Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, Pengantar SNP, Jakarta, 2003. 
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     Masalah tersebut juga ditemukan di SMAN 1 Jabung Lampung Timur, 

berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa nilai rata-rata peserta didik kelas 

X pada semester ganjil 2016/2017 adalah 53,50 , sedangkan standar ketuntasan 

belajar yang ditetapkan sekolah adalah 75,00. Informasi yang diperoleh dari guru 

Fisika SMAN 1 Jabung Lampung Timur, peserta didik kelas X yang berjumlah 122 

peserta didik, terdapat 59 orang peserta didik yang hasil belajarnya dibawah standar 

yang ditentukan, ini berarti masih terdapat 50 % peserta didik yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. Dan dari observasi awal tersebut diketahui dalam proses 

pembelajaran, guru menggunakan model pembelajaran konvensional. Model 

pembelajaran konvensional dengan metode ceramah, merupakan metode yang sering 

diterapkan oleh sebagian besar guru. Pada model pembelajaran ini pendekatan 

pembelajaran yang digunakan yaitu teacher centered atau pembelajaran berpusat 

pada pendidik, sehingga peserta didik dalam pembelajaran cenderung hanya 

menerima dan tidak aktif sehingga tujuan belajar tidak tercapai.
3
 

     Berdasarkan penjelasan diatas ketercapaian tujuan belajar dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor salah satunya adalah penggunaan model pembelajaran yang 

digunakan. Selain itu, didalam Al-Qur‟an juga terdapat ayat yang menjadi pendukung 

teori ini, yaitu dalam: 

 

 

 

                                                           
3
 Yanuri, Guru Fisika SMAN 1 Jabung Lampung Timur, wawancara, 4 Maret 2016. 
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QS. Al – „Anbya: 33. 

                            

Artinya: Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. 

masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. 

 

     Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya 

interaksi dan transaksi di antara para peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

memenuhi kaidah-kaidah dalam pandangan konstruktivisme  ialah satu tipe 

pembelajaran kooperatif adalah Group Investigation (GI), dimana peserta didik 

ditempatkan didalam sebuah kelompok untuk menyelidiki suatu topik atau pokok 

bahasan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa untuk meningkatkan hasil pembelajaran diperlukan dukungan model 

pembelajaran yang tepat dan efektif. 

     Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi model yang diterapkan, 

yaitu diantaranya ialah model pembelajaran Group  Investigation yakni model 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil yang memiliki pelajaran 

dan memecahkan permasalahan yang diberikan. Model pembelajaran Group 

Investigation adalah terdiri dari Enam tahap, yaitu : Grouping (pengelompokan), 

Planning (perencanaan), Investigation ( penyelidikan), Organizing 

(pengorganisasian), Presenting (presentasi) dan Evaluating (evaluasi).
4
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 Jurnal, Sutrini. Pembelajaran kooporatif Tipe group Investigation Universitas Pendidikan 

Ganesha. h.4 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas dapat diidentifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran satu arah (transver pengetahuan dari pendidik ke peserta 

didik). 

2. Perlunya penerapan model dan media yang tepat. 

3. Hasil belajar yang rendah (kognitif, Afektif dan psikomotor). 

4. Suasana kelas yang pasif, monoton, membosankan dan kurang 

menyenangkan. 

5. Pembelajaran Fisika yang telah ada menggunakan pendekatan teacher 

centered (berpusat pada guru) sehingga peserta didik dalam pembelajaran 

cenderung pasif. 

6. Model pembelajaran Group Investigation (GI) menuntun peserta didik untuk 

belajar dengan aktif, karena pembelajaran ini memungkinkan peserta didik 

untuk saling berinteraksi dan bertransaksi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

     Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat adanya keterbatasan waktu 

dan prasarana yang menunjang penelitian ini, maka penulis membatasi masalah 

diantaranya: 
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1. Penelitian ini hanya dilakukan di kelas X4 sebagai kelas eksperimen dan X2 

sebagai kelas kontrol di SMAN 1 Jabung Lampung Timur Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Model pembelajaran yang diteliti pengaruhnya terhadap hasil belajar Fisika 

adalah pembelajaran Group Investigation (GI) terhadap hasil belajar Fisika 

peserta didik. 

3. Pokok bahasan gerak lurus. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

Apakah terdapat pengaruh Group Investigation (GI) terhadap hasil belajar 

fisika Peserta Didik pada pokok bahasan gerak lurus kelas X Di SMAN 

Jabung Lampung Timur ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh Group Investigation (GI) terhadap hasil belajar 

fisika peserta didik pada pokok bahasan gerak lurus kelas X di SMAN 1 

Jabung Lampung Timur. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Bagi guru, dapat dijadikan model pembelajaran alternatif yang dapat 

diterapkan dikelas untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

b. Bagi peserta didik, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab serta 

keterampilan berkomunikasi peserta didik serta bersosialisasi dengan orang 

lain. 

c. Bagi peneliti, dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam 

menerapkan model pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional ini adalah sebagai berikut: 

1. Kooperatif Tipe Group  Investigation adalah model pembelajaran kooperatif 

yang melibatkan kelompok kecil yang memiliki pelajaran dan memecahkan 

permasalahan yang diberikan.  

2. Hasil belajar yang digunakan adalah salah satu tingkat dimana siswa 

menganalisis makna dari materi pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, 

ditulis dan digambarkan oleh guru. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pembelajaran Fisika 

Fisika adalah ilmu pengetahuan yang paling mendasar, karena 

berhubungan dengan prilaku dan struktur benda.
1
 Seperti halnya Kimia, 

Biologi, Astronomi, dan Geologi. Tidak ada insinyur yang dapat merancang 

alat- alat praktis tanpa terlebih dahulu mengerti prinsip - prinsip dasar yang 

digunakan. Untuk merancang sebuah pesawat antariksa atau sebuah perangkap 

tikus yang lebih baik, kita harus mengerti hukum- hukum dasar Fisika.  

Ilmu-ilmu dasar diperlukan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan 

terapan dan teknik. Tanpa landasan ilmu dasar yang kuat, ilmu - ilmu terapan 

tidak dapat maju dengan pesat. Teori Fisika tidak hanya cukup dibaca, sebab 

teori Fisika tidak sekedar hafalan saja akan tetapi harus dibaca dan dipahami 

serta dipraktikkan, sehingga siswa mampu menjelaskan permasalahan yang ada. 

Fisika adalah ilmu eksperimental.
2
 Dalam belajar Fisika, yang pertama 

dituntut adalah kemampuan untuk pemahaman konsep, prinsip maupun hukum 

- hukum, kemudian diharapkan siswa mampu menyusun kembali dalam 

bahasanya sendiri sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan 

intelektualnya. Belajar fisika yang dikembangkan adalah kemampuan berpikir 

                                                           
1
 Douglas C. Giancoli, Fisika Edisi kelima Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 1 

2
 Hungh D. Young, Roger A. Freedman, Fisika Universitas (Jakarta : Erlangga:, 2002), h. 1 
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analitis, induktif dan deduktif dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan peristiwa alam sekitar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan 

menggunakan matematika, serta dapat mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap percaya diri. 

 

2. Model Pembelajaran Group Investigation (GI) 

Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar 

dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antar peserta didik 

untuk menghindari ketersinggungan dan kesalah pahaman yang dapat 

menimbulkan permusuhan. 
3
 

Group Investigation (GI) merupakan suatu metode pembelajaran yang 

melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun 

cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Metode GI menghendaki siswa 

bekerjasama saling bantu dalam kelompok dan memilih topik-topik yang akan 

dipelajari. Kemudian tiap-tiap kelompok mempresentasikan atau menampilkan 

penemuan mereka di hadapan kelas.4 Metode ini dikembangkan oleh Sharan 

lebih menekankan pada pilihan dan kontrol peserta didik dari pada menerapkan 

teknik-teknik pengajaran diruang kelas. Dalam metode Group Investigation, 

                                                           
3
Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, Raja Grafindo persada, Jakarta, Cet-7, 2011, hal:270. 
4
 Lina Budi C, Sri Yamtinah , dan Tri Redjeki, pengaruh metode pembelajaran group 

investigation (gi) dan minat terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan struktur atom dan 

sistem periodik kelas xi sman 6 surakarta tahun pelajaran 2012/2013. Jurnal UNS Surakarta  

Indonesia. 2013. hal: 2. 
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peserta didik diberi kontrol dan pilihan penuh untuk merencanakan apa yang 

ingin dipelajari dan di investigasi.
5
 

Group Investigation (GI) merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang paling komplek. Pada dasarnya model ini dirancang untuk 

membimbing para siswa mendefinisikan masalah, mengeksplorasi mengenai 

masalah itu, mengumpulkan data yang relevan, mengembangkan dan menguji 

hipotesis. Hal ini selaras untuk mengembangkan keterampilan proses sains 

sebagai karakteristik dari pembelajaran biologi. Pembelajaran kooperatif tipe 

GI dikembangkan untuk membangun semua aspek kemampuan siswa baik di 

bidang kognitif, psikomotor, dan afektif. Siswa dalam pembelajaran kooperatif 

tipe GI tidak hanya dituntut untuk mengembangkan kemampuan individunya 

tetapi juga dituntut untuk berbagi dengan anggota kelompoknya. Pembelajaran 

kooperatif tipe GI ideal diterapkan dalam pembelajaran IPA. Topik-topik materi 

yang ada mengarah pada metode ilmiah sehingga mampu mengembangkan 

pengalaman belajar siswa. Siswa dilatih untuk menumbuhkan kemampuan 

berfikir mandiri dan terlibat secara aktif pada pembelajaran mulai dari tahap 

pertama sampai tahap akhir sehingga dapat memberi peluang kepada siswa 

untuk lebih mempertajam gagasan. Manfaat dari model pembelajaran GI ini 

dapat melatih siswa menerima pendapat orang lain, bekerja sama dengan teman 

yang berbeda latar belakangnya (heterogen), membantu memudahkan 

menerima materi pelajaran, meningkatkan kemampuan berfikir dalam 

                                                           
5
Miftahul huda ,Cooperative Learning, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal:123. 
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memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

Komunikasi yang terjadi antara anggota-anggota kelompok dalam 

menyampaikan pengetahuan serta pengalamannya dapat meningkatkan 

pengetahuan, hubungan sosial setiap anggota kelompok, dan hasil belajar.
6
 

Sutama menyatakan bahwa model pembelajaran group investigation 

merupakan pembelajaran berbasis kelompok yang memberikan peluang kepada 

siswa untuk berdiskusi, berfikir kritis, dan dapat bertanggung jawab dalam 

pembelajaran tersebut. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Santyasa 

dalam Wahyuningsih, bahwa pembelajaran investigasi kelompok mengarahkan 

aktivitas kelas yang berpusat pada siswa dan menyediakan peluang kepada guru 

menggunakan lebih banyak waktu untuk melakukan diagnosa dan koreksi 

terhadap masalah-masalah yang dialami oleh siswa.
7
 

Penelitian disini adalah proses peserta didik untuk menyelesaikan 

masalah secara sistematis, dan pengetahuan itu sendiri merupakan pengalaman 

belajar yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran, sedangkan dinamika 

kelompok adalah interaksi dalam menyelesaikan masalah tersebut baik antar 

individu maupun antar kelompok.  

Para guru yang menggunakan metode GI umumnya membagi kelas 

menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 sampai 6 siswa dengan 

                                                           
6
Ikha Primarinda, Maridi, Marjono, pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe 

group investigation (gi) terhadap keterampilan proses sains dan hasil elajar biologi siswa kelas x sma 

negeri 4 surakarta tahun pelajaran 2011/2012 , FKIP UNS. Surakarta. 2012. hal: 3 
7
Artini, marungkil pasaribu, dan sarjan. m. husain, penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar ipa pada siswa kelas vi sd 

inpres 1 tondo. Universitas Tadulako. 2014. hal: 2 



13 
 

 

karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok didasarkan atas kesenangan 

berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu.
8
 

Model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan metode investigasi 

kelompok merupakan model pembelajaran yang melatih para peserta didik 

berpartisipasi dalam pengembangan sistem sosial dan melalui pengalaman, 

secara bertahap belajar bagaimana menerapkan metode ilmiah untuk 

meningkatkan kualitas masyarakat. Model ini merupakan bentuk pembelajaran 

yang mengkombinasikan dinamika proses demokrasi dengan proses inquiry 

akademik.  

Melalui negosiasi peserta didik belajar pengetahuan akademik dan 

mereka terlibat dalam pemecahan masalah sosial. Dengan demikian kelas harus 

menjadi sebuah miniatur demokrasi yang menghadapi masalah - masalah dan 

melalui pemecahan masalah, memperoleh pengetahuan dan menjadi sebuah 

kelompok sosial yang lebih efektif. 

Pembelajaran kooperatif ini terbukti lebih unggul dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa dibandingkan dengan model-model pembelajaran individual 

yang digunakan selama ini. Keunggulan itu dapat dilihat pada kenyataan 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan belajar terjadi tidak tergantung pada usia siswa, mata 

pelajaran, dan aktivitas belajar. 

                                                           
 

8
 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivistik, Prestasi 

Pustaka, 

Jakarta, 2007, hal: 59. 
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2. Pembelajaran kooperatif dapat menyebabkan unsur-unsur psikologis 

siswa menjadi terangsang dan lebih aktif. Hal ini disebabkan oleh 

adanya rasa kebersamaan dalam kelompok, sehingga mereka dengan 

mudah dapat berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sederhana. 

3. Pada saat berdiskusi fungsi ingatan dari siswa menjadi lebih aktif, lebih 

bersemangat dan berani mengemukakan pendapat. 

4. Pembelajaran kooperatif juga dapat meningkatkan kerja keras siswa, 

lebih giat dan lebih termotivasi. 

5. Penerapan pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa 

mengaktifkan kemampuan latar belakang mereka dan belajar dari 

pengetahuan latar belakang teman sekelas mereka. 

6. Siswa dapat belajar dalam kelompok dan menerapkannya dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kompleks, serta dapat meningkatkan 

kecakapan individu maupun kelompok dalam memecahkan masalah, 

meningkatkan komitmen, dapat menghilangkan prasangka buruk 

terhadap teman sebayanya dan siswa yang berprestasi dalam 

pembelajaran kooperatif ternyata lebih mementingkan orang lain, tidak 

bersifat kompetitif, dan tidak memiliki rasa dendam. 

7. Dapat menimbulkan motivasi siswa karena adanya tuntutan untuk 

menyelesaikan tugas. 
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  Langkah-langkah model pembelajaran Group Investigasi Sharan  

mengemukakaan langkah-langkah pembelajaran pada model pemelajaran GI 

sebagai  berikut. 

Guru  membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. 

1. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus 

dikerjakan. 

2. Guru  memanggil ketua-ketuaa kelompok untuk memanggil  materi tugas 

secara kooperatif dalam kelompoknya. 

3. Masing-masing kelompok membahas materi tugaas secara  kooperatif 

dalam kelompoknya. 

4. Setelah selesai, masing-masing  kelompok yang diwakili ketua kelompok 

 atau salah  satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasannya. 

5. Kelompok lain  dapat memberikan tanggapan  terhadap hasil 

pembahasannya. 

6. Guru memberikan penjelasan singkat (klarifikasi) bila  terjadi kesalahan 

 konsep dan memberikan kesimpulan. 

7. Evaluasi. 

 

Tahap-tahap pembelajaran Group Investigasi 

Pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran di atas tentunya harus 

berdasarkan prinsip pengelolaan atau reaksi dari metode pembelajaran kooperatif 

model Group Investigation. Dimana di dalam kelas yang menerapakan model GI, 
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pengajar lebih berperan sebagai konselor, konsultan, dan pemberi kritik yang 

bersahabat. Dalam kerangka ini pengajar seyogyanya membimbing dan mengarahkan 

kelompok menjadi tiga tahap: 

1. Tahap pemecahan masalah. 

2. Tahap pengelolaan kelas. 

3. Tahap pemaknaan secara perseorangan.  

 Tahap pemecahan masalah berkenaan dengan proses menjawab pertanyaan, 

apa yang menjadi hakikat masalah, dan apa yang menjadi fokus masalah. Tahap 

pengelolaan kelas berkenaan dengan proses menjawab pertanyaan, informasi apa 

yang saja yang diperlukan, bagaimana mengorganisasikan kelompok untuk 

memperoleh informasi itu. Sedangkan tahap pemaknaan perseorangan berkenaan 

dengan proses pengkajian bagaimana kelompok menghayati kesimpulan yang 

dibuatnya, dan apa yang membedakan seseorang sebagai hasil dari mengikuti proses 

tersebut.  

 Untuk lebih praktis model GI dapat diadaptasi dalam bentuk kerangka 

operasional sebagai berikut: 
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3. Hasil Belajar 

Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 

mencangkup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian hasil belajar 

http://2.bp.blogspot.com/-y1AVWQEY4dY/UHisal5C0GI/AAAAAAAACPo/aVMoFelfynM/s1600/grup+investigation.jpg
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adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai peserta 

didik dengan kriteria tertentu.
9
  

Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik  dan guru dalam mencapai 

tujuan – tujuan pengajaran. Dalam penilaian ini dilihat sejauh mana keefektifan 

dan efisiensinya dalam mencapai tujuan pengjaran atau perubahan tingkah laku 

siswa. Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar 

siswa bekerja secara efektif dan efisien, tepat pada tujuan yang diharapkan. 

Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai tekhnik-

tekhnik penyajian materi, atau biasa disebut model pembelajaran.10 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi 

dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, psikomotor. 

Perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

 Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. 

b. Ranah Afektif 

 Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi 

dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

c. Ranah Psikomotor 

 Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu.
11

 

                                                           
9
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2013, hal:3. 
10

Ketut Wiratana, Wayan Sadia, Ketut Suma, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

investigasi kelompok (group investigation) terhadap keterampilan proses dan hasil belajar sains siswa 

smp, Universitas Ganesha, Singaraja. 2013. Hal. 3 
11

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2013, hal:23. 
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Hasil belajar kognitif lebih dominan dari pada afektif dan psikomotor 

karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus 

menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. 

 

4. Materi Gerak Lurus 

Pengertisn gerak 

Dalam fisika, suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut 

mengalami perubahan kedudukan terhadap posisi lain, yang disebut 

dengan titik acuan. Titik acuan merupakan titik patokan yang dipakai 

sebagai permulaan untuk mengukur kedudukan suatu benda pada 

suatu saat, sebagai mana yang dijelaskan dalam Al - Qur’an Surat  

Yasin ayat 40. 

                                       

Artinya : “ tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun 

tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis 

edarnya.” (QS. Yasin : 40)
12

 

 

Gerak Relatif  

Gerak relatif suatu benda adalah gerak suatu benda terhadap benda 

lain tetapi belum tentu bergerak terhadap benda yang lainnya, artinya 

bergantung pada titik acuan yang digunakan.  Telah dijelaskan dalam 

Q.S.  Al Isra : 77 tentang peristiwa gerak, yaitu: 

 

                                                           
12

 Q.S. yasin ayat 40 
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Artinya : “(kami menetapkan yang demikian) sebagai satu ketetapan 

terhadap rosul – rosul kamiyang kami utus sebelum kamu dan tidak 

akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu”. (Q.S. Al Isra 

: 77)
13

 

 

Gerak Semu  

Gerak semu terjadi pada benda yang sebenarnya diam, tetapi tampak 

seolah-olah bergerak. Misal matahari yang seolah-olah bergerak dari 

timur ke barat, padahal sebenarnya matahari diam, tetapi bumilah 

yang berotasi dengan arah dari barat ke timur.  

Gerak Lurus  

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai berbagai macam gerak 

dengan berbagai lintasan. Salah satu jenis gerak yang dapat dilihat 

dari lintasannya adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah suatu gerak 

benda yang melintasi sebuah garis linear. Dengan kata lain lintasan 

dari gerak lurus adalah sebuah garis lurus atau linear. Misal mobil 

yang bergerak di jalan dalam lintasan yang lurus, buah kelapa jatuh 

dalam lintasan lurus. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda 

tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu 

sebagai acuan. Jadi gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan 

terhadap titik acuan tertentu. Gerak dapat dikatakan sebagai 

perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. 

                                                           
13

 Q.S. Al – Isra Ayat 77 
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Sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding 

itulah yang disebut titik acuan. 

a. Jarak dan Perpindahan  

Jarak ialah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak 

dalam waktu tertentu. Jarak dihitung dari seberapa jauh benda 

tersebut telah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. 

Sedangkan perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut 

berpindah dari titik acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. 

Perpindahan merupakan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu, 

sebagai mana yang dijelaskan dalam Al - Qur’an Surat  Yasin ayat 

38.  

                         

Artinya : “dan matahari berjalan ditempat peredarannya. 

Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha 

mengetahui”
14

 

 

Dari perngertian jarak dan perpindahan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa 

memperhatikan arah, sedangkan perpindahan adalah perubahan 

kedudukan benda dengan memperhatikan arah. Jarak merupakan 

besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Dalam 

                                                           
14

 Q.S. Yasin ayat 38. 
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satuan SI keduanya memiliki satuan m. Contoh perhitungan jarak dan 

perpindahan: 

 

     A 5 meter C 5 meter B 

 

Gambar 2.1 Sketsa jarak dan perpindahan 

Benda bergerak dari titik A menuju titik B, kemudian kembali ke titik 

C, maka: 

Jarak:  

s = AB + BC  

s  = 10 meter + 5 meter  

s  = 15 meter 

Perpindahan:  

𝑠
     = AB + (– BC)  

𝑠
    = 10 meter – 5 meter  

𝑠
      = 5 meter 

 

b. Kelajuan dan Kecepatan 

Kelajuan dalah perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam suatu 

selang waktu tertentu tampa memperhatikan arahnya. Persamaan 

kelajuan dirumuskan sebagai berikut : 

𝑣 =  
𝑠

𝑡
 

Untuk kelajuan yang selalu berubah – ubah, perlu menghitung 

kelajuan rata – rata. Kelajuan rata – rata adalah hasil bagi lintasan 

total yang ditempuh suatu benda dengan selang waktu total yang 
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diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Kelajuan rata – rata 

dirumuskan sebagai berikut:
15

 

⊽ =  
𝑠

𝑡
 

 

Keterangan : 

 ⊽ = kelajuan rata – rata (m/s) 

   s = jarak tempuh (m) 

   t = waktu tempuh (s) 

Didefiniskan sebagai rata – rata perpindahan benda persatuan waktu. 

Kecepatan termasuk besaran turunan, yang diturunkan dari besaran 

panjang dan waktu. kecepatan adalah dengan memperhatikan 

arahnya. Percepatan merupakan perubahan kecepatan pada selang 

waktu tertentu. Dalam SI percepatan dilambangkan dengan ⃗ dan 

memiliki satuan m/s
2
. 

c. Gerak Lurus Beraturan 

Gerak lurus beraturan (GLB) adalah gerak suatu benda pada lintasan 

yang lurus dimana pada setiap selang waktu yang sama, benda 

tersebut menempuh jarak yang sama. Gerak ini merupakan gerak 

benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. 

Contoh gerak lurus beraturan:  

1. Bola yang digelindingkan di tempat mendatar. 

2. Mobil yang melaju dengan kecepatan tetap  

                                                           
15

 Joko, Buku Fisika Pintar SMA, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 42 
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Rumus GLB adalah sebagai berikut: 

𝑠 = 𝑣 ∙ 𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢  𝑣 =  
𝑠

𝑡
 

Keterangan : 

  s = jarak yang ditempuh benda (m) 

  v = kecepatan benda (m/s
-1

) 

  t = waktu tempuh (s) 

 

Grafik gerak lurus beraturan:  

Grafik hubungan antara kecepatan (⊽) terhadap waktu (t)  

Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. 

Oleh karena itu, grafik kecepatan terhadap waktu (⊽- t) berbentuk 

garis lurus horizontal yang sejajar dengan sumbu t. grafik (⊽- t) pada 

Gambar 2.2 

     ⊽  (𝑚/𝑠) 

 

 

         2  

 

     

5  t (s) 

                  

 Gambar 2.2 Grafik hubungan antara kecepatan (v) terhadap waktu (t) 

 

Persamaan GLB yang digunakan untuk menghitung jarak atau 

perpindahan di atas berlaku jika gerak benda memenuhi grafik 
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tersebut. Pada Gambar 1.2 terlihat pada saat t = 0 sekon dan ⊽ = 2 

m/s maka 
𝑠
  = ⊽ ∙ t = 0.  

d. Gerak lurus berubah beraturan 

Gerak lurus berubah beraturan ialah gerak benda dalam lintasan 

lurus dengan percepatan tetap. Yang dimaksud dengan percepatan 

tetap adalah perubahan kecepatan gerak benda yang berlangsung 

secara tetap dari waktu ke waktu. Mula-mula dari keadaan diam, 

benda mulai bergerak, semakin lama semakin cepat dan kecepatan 

gerak benda tersebut berubah secara teratur. Perubahan kecepatan 

bisa berarti terjadi pertambahan kecepatan atau pengurangan 

kecepatan. Pengurangan kecepatan terjadi jika benda akan berhenti. 

Dalam hal ini benda mengalami perlambatan tetap. Pada 

pembahasan ini tidak digunakan istilah perlambatan untuk benda 

yang mengalami pengurangan kecepatan secara teratur, tetapi tetap 

dinamakan percepatan hanya saja nilainya negatif. Perlambatan 

sama dengan percepatan yang bernilai negatif. Contoh gerak lurus 

berubah beraturan:  

1. Mobil yang melintas di jalan menurun 

2. Kelereng digelindingkan di bidang miring  
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Persamaan percepatan, dituliskan dengan:  

ā(  
⊽t− ⊽o

𝑡
) 

Keterangan :  

ā  = percepatan (m/s
2
)  

⊽t        = kecepatan pada selang waktu t (m/s)  

⊽t        = kecepatan awal (m/s)  

t  = waktu (s)  

Dari persamaan diatas dapat diperoleh persamaan untuk 

menghitung kecepatan, yaitu sebagai berikut:  

 ā(  
⊽t− ⊽o

𝑡
) 

āt  = ⊽t    -   ⊽o        

⊽t        = ⊽o  -      āt  

 

Untuk percepatan konstan, kecepatan berubah secara linear 

terhadap waktu dan kecepatan rata-rata adalah nilai tengah dari 

kecepatan awal dan kecepatan akhir.
16

 

Jika ⊽ o  adalah kecepatan awal dan ⊽ t  adalah kecepatan akhir, 

maka kecepatan rata-ratanya ⊽r     adalah 
1

2
 (⊽o   +⊽t ). 

Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan 

percepatan tetap. Oleh karena itu, grafik percepatan terhadap waktu 

berbentuk garis lurus horizontal yang sejajar dengan sumbu x.  

     Alat yang digunakan untuk menampilkan gambaran tentang 

peristiwa gerak lurus berubah beraturan adalah Ticker Timer. Pada 

alat ini dapat dilihat fenomena kenaikan kecepatan yang terjadi 

                                                           
16

 Ibid, hal 56 
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secara linear melalui pita kertas. Ticker Timer digunakan untuk 

mengetahui jejak ketukan objek yang bergerak. 

 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan pita Ticker Timer pada GLBB 

 

Gambar 2.3 merupakan potongan pita Ticker Timer pada gerak lurus 

berubah beraturan dipercepat. Berdasarkan gambar tersebut dapat 

dilihat bahwa jarak antar ketukan pada pita Ticker Timer makin 

lama makin lebar. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan objek 

makin lama makin besar 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa model pembelajaran mengenai model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Group Investigation yang telah dilakukan dan dapat dijadikan kajian dalam penelitian 

ini yaitu penelitian dari: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ngh. Sutrini, Ni kt. Saurni, Ndara 

Tanggu Renda, diperoleh bahwa: terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

belajar IPA peserta didik antara peserta didik yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI  dengan model 

lain.
17

 

                                                           
17

 Ni Ngh. Sutrini, Ni kt. Saurni, Ndara Tanggu Renda, pengaruh model pemebelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Di Gugus 7 Tianyar. 

Jurnal Universitas Pendidikan Ganesa. 2013. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Widiarsa, Made Candiasa, Nyoman  

Natajaya, diperoleh bahwa: terdapat perbedaan yang signifikan antara 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation (GI) 

terhadap motivasi belajar dan pemahaman konsep dengan model 

pembelajaran konvensional.
18

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Matroji, diperoleh bahwa: menggunakan 

metode pembelajaran Investigasi Kelompok/Group Investigation menarik 

perhatian siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga siswa 

mudah untuk menerima informasi pembelajaran, dan meningkatnya hasil 

proses belajar mengajar, serta menjalin kerjasama serta kemandirian 

dalam menginvestigasi dan eksplorasi pengetahuan.19
 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Artini, Marungkil Pasaribu, dan Sarjan. M. 

Husain, diperoleh bahwa: penggunaan model pembelajaran group 

investigation dapat meningkatkan Aktivitas guru dan siswa kelas VI SD 

Inpres 1 Tondo, dan menujukkan hasil belajar kognitif, afektif dan 

psikomotor. Tercapainya kriteria ketuntasan secara klasikal, dipengaruhi 

                                                           
18

 Putu Widiarsa, Made Candiasa, Nyoman  Natajaya, penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation (GI) terhadap motivasi belajar dan pemahaman konsep biologi 

peserta didik SMAN 2 Banjar. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesa. 2014. 
19

Matroji, penerapan model group investigation untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah  materi pengaruh sejarah dunia  terhadap sejarah bangsa indonesia abad 18-20. 

Jurnal Ilmu Pendidikan. 2015. 
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oleh optimalnya aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran 

menggunakan model group investigation.
20

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Budi C, Sri Yamtinah , dan Tri 

Redjeki diperoleh bahwa: (1) Terdapat pengaruh metode pembelajaran 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi struktur atom dan sistem 

periodik. (2) Terdapat pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa pada materi struktur atom dan sistem periodik. (3) Tidak ada 

interaksi antara metode pembelajaran dengan minat belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi struktur atom dan sistem 

periodik. 
21

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Cunsal , Fitryane Lihawa, Tirtawaty 

Abdjul diperoleh bahwa: terdapat perbedaan yang signifikan dalam 

penggunaan metode pembelajaran Group Investigation (GI) pada kelas 

eksperimen dan metode pembelajaran kooperatif biasa pada kelas kontrol 

terhadap hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran Fisika di SMA 

Negeri I Mananggu.
22

 

                                                           
20

Artini, marungkil pasaribu, dan sarjan. m. husain, penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar ipa pada siswa kelas vi sd 

inpres 1 tondo. Universitas Tadulako. 2014. 
21

Lina Budi C, Sri Yamtinah , dan Tri Redjeki, pengaruh metode pembelajaran group 

investigation (gi) dan minat terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan struktur atom dan 

sistem periodik kelas xi sman 6 surakarta tahun pelajaran 2012/2013. Jurnal UNS Surakarta  

Indonesia. 2013. 
22

Cunsal , Fitryane Lihawa, Tirtawaty Abdjul, pengaruh metode pembelajaran group 

investigation (gi) terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika di sma negeri 1 mananggu 

kabupaten boalemo. Jurnal  Universitas Negeri Gorontalo. 2013. 
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7. Penelitian yang dilakukan oleh  Febri Handoyo dan Agus Budi Santosa 

diperoleh bahwa: Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation kontekstual lebih baik dibandingkan dengan model direct 

instruction terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran perekayasaan 

radio dan televisi.
23

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Salah satu indikator keberhasilan suatu pembelajaran adalah tingginya hasil 

belajar. Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah 

satu faktor keberhasilan peserta didik adalah dengan memperbaiki proses 

pembelajaran yakni model pembelajaran yang merupakan salah satu faktor ekstern, 

karena peserta didik akan bosan bila pembelajaran dilakukan dengan cara monoton. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dapat mengakibatkan proses 

belajar akan berlangsung dengan baik. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan 

kecepatan berfikir peserta didik adalah dengan model pembelajaran Group 

Investigation dalam pembelajaran diharapkan dapat mempengaruhi hasil belajar 

Fisika peserta didik.  

                                                           
23

 Febri Handoyo Dan Agus Budi Santosa, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation kontekstual dibanding dengan direct instruction terhadap hasil belajar aktivitas dan 

respon siswa pada mata pelajaran perekayasaan radio dan televisi di smk negeri 2 surabaya. Jurnal  

Universitas Negeri Surabaya. 2013. 
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Berdasarkan latar belakang masalah serta mengacu pada kajian teoritis yang 

telah peneliti kemukan diatas, selanjutnya dapat disusun suatu kerangka pemikiran 

guna menghasilkan hipotesis dari 2 variabel yang diteliti, 2 variabel tersebut adalah: 

 

1. Model pembelajaran Group Investigation (X) sebagai variabel bebas. 

2. Hasil belajar fisika (Y) sebagai variabel terikat. 

Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dalam diagram 

dibawah ini: 

    

 

 

Gambar 2.7. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

 

D. Hipotesis 

1. Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI) terhadap hasil belajar kogtinit, Fisika peserta 

didik pada pokok bahasan gerak lurus Kelas X SMAN 1 Jabung 

Lampung Timur. 

2. Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI) terhadap hasil belajar afektif, Fisika peserta 

didik pada pokok bahasan gerak lurus Kelas X SMAN 1 Jabung 

Lampung Timur. 

X Y  
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3. Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI) terhadap hasil belajar psikomotor, Fisika peserta 

didik pada pokok bahasan gerak lurus Kelas X SMAN 1 Jabung 

Lampung Timur. 

 

2. Hipotesis Statistik 

Hipotesis dalam statistik  penelitian sebagai berikut : 

1. H0:  μ1=  μ2 =  Tidak ada pengaruh pengaruh model   

   pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

   (GI) terhadap hasil belajar kognitif, Fisika peserta 

   didik pada pokok bahasan gerak lurus Kelas X  

   SMAN 1 Jabung  Lampung Timur. 

H1: μ1≠ μ2  =  Ada pengaruh penggunaan pengaruh model  

  pembelajaran kooperatif tipe Group   

  Investigation (GI) terhadap hasil belajar kognitif,  

  Fisika peserta didik pada pokok bahasan gerak lurus 

  Kelas X SMAN 1 Jabung Lampung Timur. 

2. H0:  μ1=  μ2 =   Tidak ada pengaruh pengaruh model   

  pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

  (GI) terhadap hasil belajar afektif, Fisika peserta  

  didik pada pokok bahasan gerak lurus Kelas X  

  SMAN 1 Jabung Lampung Timur. 
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H1: μ1≠ μ2  =  Ada pengaruh penggunaan pengaruh  

  model pembelajaran kooperatif tipe Group  

  Investigation (GI) terhadap hasil belajar afektif,  

  Fisika peserta didik pada pokok bahasan gerak lurus 

  Kelas X SMAN 1 Jabung Lampung Timur. 

3. H0:  μ1=  μ2 =   Tidak ada pengaruh pengaruh model   

  pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

  (GI) terhadap hasil belajar psikomotor,  Fisika  

  peserta didik pada pokok bahasan gerak lurus Kelas 

  X SMAN 1 Jabung Lampung Timur. 

H1: μ1≠ μ2  =  Ada pengaruh penggunaan pengaruh  

  model pembelajaran kooperatif tipe Group  

  Investigation (GI) terhadap hasil belajar psikomotor,  

  Fisika peserta didik pada pokok bahasan gerak lurus 

  Kelas X SMAN 1 Jabung Lampung Timur. 

 

Keterangan : 

μ1 =  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

μ2 =  Model Konvensional 

 



 

 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode Quasi Eksperimen. “Desain penelitian 

ini adalah nonequivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan 

pretest-postest control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random.”
1
 

Tabel 2 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

Kelas  Tes Awal Perlakuan  Tes Akhir 

A (R) T1 X1 T2 

B (R) T1 X2 T2 

 

Keterangan: 

A (R) : Kelas Eksperimen 

B (R) : Kelas Kontrol 

T1 : Tes Awal 

T2 :Tes Akhir 

X1 : Pendekatan Group Investigation (Kelas Eksperimen) 

X2 : Tanpa pendekatan Group Investigation (Kelas Kontrol). 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

    Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai November 2016, 

tempat di SMAN 1 Jabung Tahun Ajaran 2016/2017. 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.4 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian, terdiri atas tiga variabel : 

1. Variabel bebas (independen) yaitu perlakuan pada kelas ekperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. 

2. Variabel terikat (dependen) yaitu hasil belajar peserta didik setelah diberi 

perlakuan. 

3. Variabel kontrol yaitu variabel yang konstan atau bersifat tetap, dalam 

penelitian ini variabel kontrolnya adalah guru, buku sumber, dan fasilitas 

belajar yang lain.
2
 

Paradigma Penelitian 

    

 

X = model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation  

Y= hasil belajar peserta didik. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti  

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
3
 

                                                           
2
Ibid, hal:39 

3
Ibid, hal:80 

X Y 
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Populasi dalam Penelitian ini adalah keseluruhan kelas X semester ganjil 

SMAN 1 Jabung Lampung Timur tahun pelajaran 2016/2017. Untuk lebih 

jelasnya disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3 

Daftar Jumlah Peserta Didik Kelas X SMAN 1 Jabung  

Lampung Timur TP 2016/2017 

 

No Jurusan Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1.  Umum  X I 11 21 32 

X II 10 20 30 

X III 13 17 30 

X IV 11 19 30 

Jumlah  55 35 122 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi yang menggunakan 

cara tertentu.
4
 Sesuai dengan masalah yang diteliti dan metode penelitian yang 

digunakan, maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih dengan menggunakan teknik 

probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang 

atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Jenis probability sampling yang digunakan adalah teknik 

sampel kelompok atau cluster sampling. 

Pada cluster sampling peserta didik telah berkumpul dalam sebuah kelas. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil seluruh peserta didik dikelas 

                                                           
4
Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, Cet- 1, 2010, hal:121 
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tertentu sebagai sampel penelitian. Dari 4 kelas yang ada kita mengambil 2 

kelas sebagai sampel kelas secara acak, yaitu X4 sebagai kelas eksperimen dan 

X2 sebagai kelas kontrol. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tes yang digunakan adalah tes awal (pretest) dan tes akhir (postest) dalam 

bentuk tes multiple choice. Tes awal dilakukan untuk mengetahui 

penguasaan materi awal peserta didik dan menentukan skor awal. Tes akhir 

dilakukan untuk menghasilkan hasil belajar peserta didik setelah dilakukan 

penerapan pembelajaran pendekatan learning community. Tes terdiri dari 

20 soal objektif bentuk multiple choice (pilihan ganda) item sebelumnya 

telah di uji validitasnya. 

2. Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan afektif dan psikimotor.
5
 

3. Dokumentasi adalah alat pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang 

fakta-fakta yang akan dijadikansebagai bukti fisik penelitian dan hasil 

                                                           
5
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 

76 
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penelitian dokumentasi ini akan menjadi sangat kuat kedudukannya
6
. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

pengaruh pendekatan Group Investigation serta hasil belajar perserta didik 

dan data-data yang berkaitan dengan penelitian. 

 

F. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah “ sebagai alat pengumpul data harus betul-betul 

diranncang dan di buat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris 

sebagaimana adanya.
7
 

1. Data tes  

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen 

tes, yaitu pemberian lembar soal untuk mengetahui kemampuan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal-soal yang telah dijelaskan, yaitu mengenai materi 

gerak lurus dan sebelum digunakan harus di valid dan reliabel. 

2. Lembar obsevasi 

Lembar observasi yang diberikan pada peserta didik diperiksa dan 

dicermati lalu dilakukan analisa terhadap data lembar observasi tersebut dengan 

intrumen penelitian menggunakan skala likert dalam bentuk checklist. Untuk 

intrumen non tes telah memenuhi validasi kontruk dan intrumen terletak pada 

lampiran. 

                                                           
6
 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta : Jakarta, 

2006, hlm. 159 
7
 Margono, Metodologi penelitian pendidikan ( Jakarta:Rineka Cipta, 2012), h.155. 
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G. Uji  Coba  Instrumen 

1. Instrumen  Validitas 

“Validitas  adalah  sebuah  tes  dikatakan  valid  apabila  tes  tersebut  

mengukur  apa  yang  hendah  diukur.  Dalam  bahasa  Indonesia  “Valid”  

disebut  dengan  instilah  “sahih”.
8
 

Rumus  validitas  item: 

rbis = 
𝑀𝑝−𝑀𝑡

𝑆𝐷
 𝑋  

𝑃

𝑞
 

Keterangan: 

rbis = Koefisien korelasi biseral 

Mp = Rerata skor pada tes dari peserta tes yang memiliki jawaban benar 

Mt = Rerata skor total 

SD = Standar deviasi skor total 

p  = Proporsi peserta tes yang jawabannya benar pada soal 

q  =  Proporsi peserta tes yang jawabannya salah pada soal 

Adapun kriteria untuk validitas butir soal: 

0,80 – 1,00 : Sangat tinggi 

0,60 – 0,80 : Tinggi 

0,40 – 0,60 : Sedang 

0,20 – 0,40 : Rendah 

0,00 – 0,20 : Sangat rendah 

 

                                                           
8
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.144. 
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas  adalah  ukuran  sejauh  mana  suatu  alat  ukur  dapat  

memberikan  gambaran  yang  benar-benar  dapat  dipercaya  tentang  

kemampuan  seseorang.  Tes  dapat  dikatakan  mempunyai  taraf  kepercayaan  

yang  tinggi  jika   tes  tersebut  dapat  memberikan   hasil  yang  tetap. 

Rumusan  reliabilitas Alpha  Cronbach,  yaitu: 

r =  
k

k − 1
  1 −

 Si
2

St
2   

Keterangan: 

𝑟𝑖 ∶ Reliabilitas  instrumen 

k  :  Banyaknya  butir  pertanyaan  atau  banyaknya  soal 

𝑆𝑖
2 :  Varians  skor  ke – 𝑖 

𝑆𝑡
2 :  Varians  total 

Tabel 4 

Klasifikasi  Indeks  Reliabilitas  Soal 

 

No Indeks  Reabilitasa Klasifikasi 

1 

2 

3 

4 

5 

0,00 – 0,20 

0,20 – 0,40 

0,40 – 0,60 

0,60 – 0,80 

0,80 – 1,00 

Sangat  rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

G. Tingkat  Kesukaran 

“Secara  umum  taraf  kesukaran  soal  dapat  diketahui  secara  empiris  dari  

persentase  peserta  yang  gagal   dalam  menjawab  soal.  Untuk  mengetahui  tingkat  

kesukaran  instrumen  dapat  menggunakan  rumus:”
9
 

                                                           
9
Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2011), 

h.372. 
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    𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
   

 

Keterangan : 

P   : Indeks  kesukaran 

B   : Banyaknya  peserta  didik  yang  menjawab  soal  itu  dengan  benar 

JS   : Jumlah  seluruh  peserta  didik  peserta  tes. 

Tabel 5 

Interprenstasi  Tingkat  Kesukaran  Butir  Tes
10

 

 

Interval P Kriteria 

P ≤ 0,30 

0,30< 𝑃 ≤ 0,70 

P > 0,70 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 

Lebih  lanjut  Sudijono  menyatakan  butir - butir  item  tes  pemahaman  

konsep  dapat  dinyatakan  sebagai  butir - butir  item  yang  baik,  apabila  butir - 

butir  item  tersebut   tidak  terlalu  sukar  dan  tidak  pula  terlalu  mudah,  dengan  

kata  lain  derajat  kesukaran  item  itu  adalah  sedang  atau  cukup.  Namun  dalam  

penelitian  ini,  peneliti  hanya  ingin  mengetahui  tingkat  kesukaran  soal,  dipakai  

atau  dibuangnya  item  soal  hanya  berpedoman  pada  kevalidan  item  soal  

tersebut. 

 

H. Daya  Beda 

“Daya  pembeda  item  adalah  kemampuan  suatu  butir  item  tes  pemahaman  

konsep  untuk  dapat  membedakan  (mendiskriminasi)  antara  tes  yang  

berkemampuan  tinggi  dengan  tes  yang  berkemampuan  rendah.  Untuk  dapat  

                                                           
10

Anas Sudijono, op.cit, h. 372. 
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mengetahui  besar  kecilnya  angka  indeks  diskriminasi  item  dapat  dipergunakan  

rumus  sebagai  berikut: 

𝐷 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵  

Dengan  keterangan: 

D      :  Discriminatory  power(angka indeks diskriminasi  item) 

           𝑃𝐴    :  Proporsi  tes  kelompok  atas  yang  menjawab  soal  tersebut  dengan  

benar.  𝑃𝐴ini  dapat  diperoleh  dengan  rumus:             

  𝑃𝐴=
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 

Dimana: 

𝐵𝐴 ∶  Banyaknya  tes  kelompok  atas  yang  dapat  menjawab  dengan  benar  item  

yang  bersangkutan. 

𝐽𝐴   :  Jumlah  tes  yang  termasuk  dalam  kelompok  atas. 

𝑃𝐵  ∶  Proporsi  tes  kelompok  bawah  yang  menjawab  soal  itu  dengan  benar.  

𝑃𝐵ini  dapat  diperoleh  dengan  rumus:  

PB =
BB

JB
 

 Dimana: 

       𝐵𝐵  ∶  Banyaknya  tes  kelompok  bawah  yang  dapat  menjawab  dengan  benar  

item  yang  bersangkutan. 

𝐽𝐵   :  Jumlah  tes  yang  termasuk  dalam  kelompok  bawah”.
11

 

Klasifikasi  daya  pembeda  soal  adalah  sebagai  berikut: 

                                                           
11

Sudijono,Op.Cit, h.390. 
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Tabel 6 

Kriteria  Daya  Pembeda 

 

Kriteria Koefisien Keputusa 

 

 

Daya  pembeda 

Bertanda  negative Jelek  sekali 

D <0,20 Jelek 

0,20 – 0,40 Sedang 

0,40 – 0,70 Baik 

0,70 – 1,00 Baik  sekali 

 

I. Teknik Analisis  Data   

1. Uji  Analisis Prasyarat untuk Tes 

Sebelum  menguji  hipotesis  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  prasyarat  yaitu: 

a. Uji  Normalitas 

Uji  normalitas  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  sampel  yang  

diteliti  terdistribusi  normal  atau  tidak.  Uji  normalitas  yang  dilakukan  

dengan  menggunakan  uji  Lilliefors. Pada  metode Lilliefors,  setiap  data  

𝑋𝑖   diubah  menjadi  bilangan  baku  𝑍𝑖   dengan  transformasi: 

𝑍𝑖 =
𝑋𝑖 − 𝑋

𝑠
 

Statistik  uji  metode  ini  ialah:  L = Maks  𝐹 𝑍𝑖 − 𝑆 𝑍𝑖   

Dengan  keterangan:      𝐹 𝑍𝑖 = 𝑃 𝑍 ≤ 𝑍𝑖 ; 

𝑍~𝑁 0.1 ; 

𝑆 𝑍𝑖 =Proposi  cacah  Z ≤ 𝑍𝑖  terhadap  seluruh  𝑍𝑖  

b. Uji  Homogenitas 

Setelah  uji  normalitas,  dilakukan  uji  homogenitas.  Uji  kesamaan  dua 

varians  digunakan  untuk   menguji  apakah kedua data tersebut homogen  
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yaitu  dengan  membandingkan  kedua variansinya. Persyaratan  agar  

pengujian  kesamaan  varians  dapat  dilakukan  adalah apabila  kedua  

datanya  telah  terbukti  berdistribusi  normal.  Langkah-langkah  uji  varians  

sebagai  berikut : 

1) Hipotesis :    𝐻𝑜 ∶ 𝜇1 = µ2 (tidak homogen) 

H1 :𝜇1 ≠ µ2(homogen) 

2) Taraf Signifikan (α) = 0,05 

3) Uji Statistik  F = 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

4) Menghitung Ftabel dengan rumus: 

Ftabel = 𝐹1

2
𝛼(𝑛1−1,𝑛2−1)

 

5) Kesimpulan  : Jika Fhitung>Ftabel maka H1 diterima (homogen) 

2. Uji  hipotesis  dengan  menggunakan  Uji - t 

Uji  hipotesis  yang  digunakan  adalah  apabila  datanya  berdistribusi  normal  

(parametrik),  maka  menggunakan  uji-t.  Uji-t  merupakan  teknik  analisis  

data  ststistik  yang  digunakan  untuk  membandingkan  2  sampel  atau  

kelompok  harus  terdistribusi  secara  normal. 

Rumus  uji-t  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut: 

”𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑋1 − 𝑋2

 
 𝑛1−1 𝑆1

2+ 𝑛2−1 𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

1

𝑛1
+

1

𝑛2
 

 

ttabel = t(α ,n1+n2−2) 

Keterangan: X =  Rata-rata  nilai  kelas  eksperimen 

X =  Rata-rata  nilai  kelas  kontrol 
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  𝑆1
2=  Varians  kelas  eksperimen 

 𝑆2
2=  Varians  kelas  kontrol 

𝑛1=  Banyaknya  peserta  didik  kelas  eksperimen 

𝑛2=  Banyaknya  peserta  didik  kelas  kontrol 

Kriteria  pengujian  adalah:   

𝐻𝑜 jika   𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka  ditolak danjika  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   dimana  untuk  

harga-harga  t  lainnya maka𝐻1  diterima.
12

 

3. Penilaian Ranah Afektif 

Mencari hasil ranah afektik menggunakan skala likr yaitu: 

 

4 = Sangat Baik    2 = Cukup  

3 = Cukup baik   1 = kurang 

Jumlah skor maksimal = 4 

 

NA (nilai akhir) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  

 

4. Penilaian Ranah Psikomotor 

Mencari hasil ranah psikomotor menggunakan skala likr yaitu: 

4 = Sangat Baik  2 = Cukup 

3 = Cukup baik  1 = kurang 

 

Jumlah skor maksimal = 4 

 

NA (nilai akhir) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  

                                                           
12

Sugiono loc cit. h.179. 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa hasil 

belajar peserta didik kelas X semester ganjil pada materi gerak lurus data tersebut 

diperoleh dari 60 peserta didik dimana kelas X4 sebagai kelas eksperimen sebanyak 

30 peserta didik, dan kelas X2 sebagai kelas kontrol sebanyak 30 peserta didik. 

Dimana kelas eksperimen proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

kooperatifGroup Investigation dan pada kelas kontrol proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan konvensional. Masing-masing kelas diambil 30 orang yang 

terpilih sebagai sampel. Pembelajaran dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan dengan 

jumlah jam 90 menit setiap pertemuan. Data diambil dari hasil Pretest dan Postest.  

1. Analisis Uji Coba Instrumen 

a. Uji Validitas Soal Tes 

Untuk memperoleh data tes hasil belajar peserta didik, maka dilakukan 

uji coba tes yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda. Uji coba tes dilakukan 

pada 30 peserta didik kelas XI SMA Negeri Jabung. Data hasil uji coba tes 

diperoleh 20 soal yang valid. Adapun hasil analisis butir soal tes hasil belajar 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Item Soal Tes 

 

No Uji Validitas Keterangan 

1 0,04 Tidak Valid 

2 0,55 Valid 

3 0,3 Tidak Valid 

4 0,52 Valid 

5 0,46 Valid 

6 0,35 Valid 

7 0,66 Valid 

8 0,34 Valid 

9 0,55 Valid 

10 0,51 Valid 

11 0,37 Valid 

12 0,68 Valid 

13 0,45 Valid 

14 0,48 Valid 

15 0,40 Valid 

16 0,49 Valid 

17 0,52 Valid 

18 0,50 Valid 

19 0,36 Valid 

20 0,25 Tidak Valid 

21 0,06 Tidak Valid 

22 0,705 Valid 

23 0,45 Valid 

24 0,24 Tidak Valid 

25 0,394 Valid 

 

Dari hasil perhitungan uji coba instrumendiketahui bahwa 20 soal 

dinyatakan valid dan 5 soal dinyatakan tidak valid, hasil tersebut didapat dari  

analisis data, pada soal yang dinyatakan valid apabila soal tersebut 

mempunyai nilai 0,80 <rxy ≤ 1,00dengan kategori sangat tinggi, nilai 0,60 <rxy 

≤ 0,80dengan kategori tinggidan nilai 0,40 <rxy ≤ 0,60dengan kategori 

sedang. Sedangkan soal yang tidak valid yaitu soal yang mempunyai nilai 
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0,20 <rxy ≤ 0,40dengan kategori rendah dan nilai rxy ≤ 0,20dengan kategori 

sangat rendah.  

b. Tingkat Kesukaran 

Butir soal dikategorikan baik jika derajat kesukaran butir soal tidak 

terlalu sukar dan tidak terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran soal 

tersebut adalah cukup (sedang). Oleh karenanya, untuk keperluan 

pengambilan data dalam penelitian ini, maka digunakan butir-butir soal 

dengan kriteria cukup (sedang), yaitu dengan membuang butir-butir soal 

dengan kategori terlalu mudah. Adapun hasil analisis tingkat kesukaran butir 

soal dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Item Soal Tes 

 

No Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 0,70 Sedang  

2 0,63 Sedang  

3 0,70 Sedang 

4 0,60 Sedang 

5 0,63 Sedang 

6 0,63 Sedang 

7 0,60 Sedang 

8 0,63 Sedang 

9 0,53 Sedang 

10 0,60 Sedang 

11 0,70 Sedang  

12 0,63 Sedang 

13 0,60 Sedang  

14 0,60 Sedang 

15 0,53 Sedang  

16 0,66 Sedang  

17 0,63 Sedang 

18 0,53 Sedang 
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No Tingkat Kesukaran Keterangan 

19 0,73 Mudah  

20 0,63 Sedang 

21 0,63 Sedang 

22 0,66 Sedang 

23 0,70 Sedang 

24 0,66 Sedang 

25 0,46 Sedang 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 soal dengan 

kategori mudah dengan tingkat kesukaran > 0.70, kemudian 24 soal dengan 

kategori sedang dengan tingkat kesukaran 0.30 ≤ P ≤ 0.70, dan soal dengan 

kategori sukar dengan tingkat kesukaran< 0.30. Analisis data untuk 

mendapatkan nilai tingkat kesukaran tersebut didapat dari banyaknya peserta 

tes yang menjawab benar dibagi dengan skor maksimum kemudian dikali 

dengan jumlah peserta didik.Dari semua soal yang sudah diketahui tingkat 

kesukarannya yang akan dipilih untuk soal pretest dan postest, dilihat juga 

kategori soal dari daya beda, sehingga dapat diketahui soal yang diterima dan 

soal yang ditolak untuk dijadikan soal pretest dan postest.  

c. Daya Beda Butir Soal  

Uji daya beda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

jauh hasil belajar yang membedakan antara peserta didik berkemampuan 

tinggi dan peserta didik yang berkemampuan rendah. Adapun hasil analisis 

daya beda butir soal tes hasil belajar dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 

Hasil Daya Beda Item Soal Tes 

 

No Daya Beda Keterangan 

1 0,66 Baik  

2 0,4 Jelek  

3 0,6 Jelek  

4 0,4 Jelek  

5 0,46 Baik  

6 0,46 Baik  

7 0,46 Baik  

8 0,46 Baik  

9 0,33 Sedang 

10 0,33 Sedang 

11 0,46 Baik  

12 0,46 Baik 

13 0,46 Baik 

14 0,4 Jelek  

15 0,33 Sedang 

16 0,46 Baik  

17 0,4 Jelek  

18 0,33 Sedang 

19 0,6 Jelek  

20 0,6 Jelek  

21 0,6 Jelek  

22 0,46 Baik 

23 0,53 Baik  

24 0,53 Baik 

25 0,33 sedang  

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 12 soal dengan 

kategori baik dengan nilai daya beda 0.40 ≤ 𝐷 ≤ 0.70, kemudian 5 soal 

dengan kategori sedang dengan nilai daya beda 0.20 ≤ 𝐷 ≤ 0.40, selanjutnya 

8 soal dengan kategori jelek dengan nilai daya beda < 0,20, dan 5 soal 

dengan kategori sangat jelek dengan nilai yang dihasilkan negatif. Hasil 

analisis nilai daya beda didapatkan dari proporsi peserta kelompok atas yang 
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menjawab benar dibagi dengan banyaknya peserta kelompok atas, kemudian 

dikurang dengan proporsi peserta kelompok atas yang menjawab salah dibagi 

dengan banyaknya peserta kelompok bawah. Dari semua kategori daya beda 

yang terdapat pada 25 soal tersebut didapatkan dari hasil analisis yang 

menunjukkan seberapa jauh hasil belajar antara peserta didik berkemampuan 

tinggi dan peserta didik yang berkemampuan rendah. Untuk lebih jelas 

perhitungan daya beda dapat dilihat pada Lampiran. 

d. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas instrumen tes dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes 

 

Statistik Butir Soal 

r11 0,71 

Kesimpulan Tinggi 

 

Pada pengujian reliabilitas butir soal, diperoleh hasil analisis dengan 

cara banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes dibagi dengan 

banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes yang dikurang 1, kemudian 

hasil tersebut dikali dengan 1 dikurang jumlah varian skor dari tiap-tiap butir 

item yang kemudian dibagi dengan varian total. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa reliabilitas butir soal sebesar 0,71, maka soal tersebut memiliki tingkat 

dengan kriteria reliabilitas tinggi,sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen ini layak untuk digunakan dalam penelitian. 
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e. Efektivitas Pengecoh 

Pada soal pilihan ganda terdapat alternatif jawaban (option) yang 

merupakan pengecoh (distraktor). Butir soal yang baik, pengecohnya akan 

dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya butir 

soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. Pengecoh 

dianggap baik apabila jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama 

atau mendekati jumlah ideal.  

Perhitungan efektifitas pengecoh instrumen pilihan ganda hasil belajar 

kelas X SMA Negeri 1 Jabung dalam penelitian ini menggunakan program 

anates dan dari 20 butir soal diperoleh butir soal dengan pengecoh yang efektif 

yaitu soal yang mempunyai nilai pengecoh + (positif) yaitu  nomor 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, dan 20, dari soal dengan pengecoh yang efektif 

ini didapatkan dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa peserta didik 

memilih secara merata butir soal yang baik. Sedangkan butir soal yang 

pengecohnya tidak efektif yaitu soal yang mempunyai nilai pengecoh – 

(negatif), soal tersebut yaitu nomor 13, 14, 16 dan 19. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa peserta didik memilih secara tidak merata butir soal yang 

baik. 

2. Hasil belajar peserta didik dengan menggunakankooperatif Group 

Investigation 

Dalam proses pembelajaran yang menggunakankooperatif Group 

Investigation dimulai dengan pemberian Pretest, kemudian peserta didik dibagi 



53 
 

 

kedalam kelompok belajar secara heterogen dan setiap kelompok diberi tugas 

untuk mendiskusikan mengenai materi Gerak Lurus kemudian hasil didiskusikan 

dipresentasikan didepan kelas lalu diakhiri dengan Postest. Hal ini dilakukan 

untuk mengukur penguasaan peserta didik pada materiGerak Lurus. Adapun 

perolehan data dari Prestest dan Postest peserta didik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Pretest dan Postest pada kelas Eksperimen 

 

Keterangan Pretest Postest 

Nilai Tertinggi 40 95 

Nilai Terendah 10 50 

Jumlah 845 2375 

Rata-rata 28,16 79,16 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh rekapitulasi nilai pretest dengan 

nilai tertinggi 40, nilai terendah 10, dan didapatkan jumlah 845 dengan rata-rata 

28,16 dan nilai postest pada kelas eksperimen dengan nilai tertinggi 95, nilai 

terendah 50, dan didapatkan jumlah 2375 dengan rata-rata 79,16. 

3. Hasil Belajar Peserta didik Tanpa Menggunakan kooperatif Group 

Investigation 

Pada kelas yang tanpa menggunakan pendekatan Learning Community 

atau kelas kontrol, pembelajaran diawali dengan pemberian Pretest, kemudian 

pendidik memberikan pelajaran dengan menggunakan pendekatan konvensional 

seperti ceramah dan mencatat, kemudian diakhiri dengan pendidik memberi 
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postest. Hal ini dilakukan juga untuk memperoleh data dari nilai Pretest dan 

Postest dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Hasil Pretest dan Postest Pada Kelas Kontrol 

 

Keterangan Pretest Postest 

Nilai Tertinggi 50 85 

Nilai Terendah 10 50 

Jumlah 760 2095 

Rata-rata 25,3 69,67 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh rekapitulasi nilai pretest dengan nilai 

tertinggi 50, nilai terendah 10, dan didapatkan jumlah 760 dengan rata-rata 

25,3 dan nilai postest pada kelas kontrol dengan nilai tertinggi 85, nilai 

terendah 50, dan didapatkan jumlah 2095 dengan rata-rata 69,67. 

4. Pengujian Prasyarat Analisis Data 

a. Uji Coba Soal 

Sebelum soal digunakan untuk memperoleh data tentang nilai awal 

peserta didik dan nilai akhir peserta didik setelah diterapkan pendekatan 

Learning Community terlebih dahulu soal di uji cobakan pada 30 peserta 

didik untuk mengetahui validitas, reabilitas daya pembeda dan tingkat 

kesukaran. 

Berdasarkan hasil perhitungan dari 25 butir soal yang telah di 

ujicobakan. Ternyata 5 diantaranya memiliki validitas yang rendah. Pada 

pengujian reabilitas butir soal diperoleh hasil 0,71, maka soal tersebut 

memiliki tingkat reabilitas yang tinggi. Menurut Anas Sudijono, suatu tes 
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dikatakan memiliki reabilitas yang tinggi jika koefesien realibilitas tes 

lebih dari 0,70. Dengan demikian butir tes tersebut memenuhi kriteria tes 

karena 0,71 > 0,70. 

Sehingga dapat digunakan untuk mengambil data. Sedangkan untuk 

pengujian daya beda dari 20 butir soal yang diterima. Sehingga soal 

Prestest dan Postest yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 butir 

soal dalam bentuk pilihan ganda. 

b. Uji Normalitas dan Homogenitas 

Hasil uji normalitas dan homogenitas untuk Pretest dan Postest 

dapat di lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Pretest 

 

Karakteristik 

Hasil Pretest 

Hasil Interpretasi Kelas 

Kontrol 

Kelas 

eksperimen 

Lhitung 0,054 0,145 Lhitung< Ltabel Berdistribusi 

Normal Ltabel 0,161 0,161 

Fhitung 1,32 Fhitung< Ftabel Homogen 

Ftabel 3,841 

Db 58   

Taraf Signifikan 5 % (0,05)   

 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas dan homogenitas pretest di 

atas dapat dilihat pada kelas kontrol Lhitungdidapat 0,054 dan Lhitung pada 

kelas eksperimen 0,145. Sedangkan Ltabel yang digunakan pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen adalah 0.161.Nilai Lhitung kelas kontrol dan 

kelas eksperimen <Ltabel sehingga data berdistribusi normal.Fhitungkelas 
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kontrol dan kelas eksperimen adalah 1,32 <Ftabel yaitu 3,841 sehingga data 

berdistribusi homogen.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Postest 

 

Karakteristik 

Hasil Pretest 

Hasil Interpretasi Kelas 

Kontrol 

Kelas 

eksperimen 

Lhitung 0,151 0,129 Lhitung< Ltabel Berdistribusi 

Normal Ltabel 0,161 0,161 

Fhitung 0,73 Fhitung< Ftabel Homogen 

Ftabel 3,841 

Db 58   

Taraf Signifikan 5 % (0,05)   

 

Dari tabel diatas diperoleh hasil uji normalitas untuk Lhitung tes awal 

kelas kontrol = 0,054 dan Lhitung kelas eksperimen = 0,145 sedangkan LTabel 

= 0,161, dengan demikian kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi 

normal karena Lhitung< Ltabel yaitu 0,054 kurang dari 0,161 dan 0, 139 < 

0,161. Pada tes akhir kelas kontrol diperoleh Lhitung = 0,151 dan pada kelas 

eksperimen Lhitung = 0,129 dengan Ltabel = 0,161. Hal ini menunjukkan 

bahwa berdasarkan hasil tes kelas kontrol dan kelas eksperimen masih 

berdistribusi normal karena 0,129 < 0,161 dan 0,151 < 0,161. 

Hasil uji homogenitas untuk Fhitung tes awal = 1,32 dan Fhitung tes 

akhir = 0,73 dengan Ftabel = 3,841 pada taraf nyata 5% (0,05) dan derajat 

kebebasan sebesar 58, maka Fhitung< Ftabel yaitu 1,32 < 3,841 dan 0,73 < 

3,841. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
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berarti data tersebut homogen atau sama, sehingga dapat dilakukan sebagai 

objek penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian data diatas, diketahui 

bahwa sampel berasal dari distribusi yang normal, dan memiliki varians 

yang homogen artinya kedua sampel memiliki kemampuan yang sama 

sehingga dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

c. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas didapatkan sampel berdistribusi 

normal dan uji homogenitas menunjukkan sampel berasal dari varians 

homogen maka dilanjutkan dengan uji hipotesis yang menggukan rumus uji 

t, sehingga hasil perhitungannya terdapat pada lampiran dari perhitungan 

tersebut, didapatkan hasil thitung= 3,7250 sedangkan ttabel (0,05) = 2,6575 

dengan db = 58. Dengan demikian kriteria uji H0 ditolak apabila thitung< ttabel 

dalam hal iniH1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

kooperatif Group Investigationterhadap hasil belajar Fisika peserta didik 

pada materiGerak Lurus  kelas X SMAN 1 Jabung Kabupaten Lampung 

Timur. 

d. Ranah Afektif dan Psikomotor 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada materi gerak 

lurus dengan menerapkan model Group Investigation pada kelas 

Ekperimen dan kelas Kontorol, diketahui bahwa terdapat perbedaan rata – 

rata yang signifikan anatara kelas ekperimen dan kelas kontrol, adapun 
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hasil nilai dan kriteria terhadap hasil belajar afektif dan psikomotor peserta 

didik dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 4.9 Hasil Belajar Ranah Afektif kelas ekperimen dan kelas 

kontrol 

 

No Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Nilai  Kriteria  Nilai  Kriteria 

1 21 Cukup  36 Baik  

2 24 Cukup 46 Sangat Baik 

3 30 Cukup 39 Baik 

4 27 Cukup 39 Baik 

5 21 Cukup 34 Baik 

6 29 Cukup 39 Baik 

7 26 Cukup 30 Cukup  

8 29 Cukup 40 Baik 

9 37 Baik  44 Sangat Baik 

10 34 Baik  40 Baik 

11 28 Cukup 39 Baik 

12 33 Baik  36 Baik 

13 33 Baik  44 Sangat Baik 

14 24 Cukup 43 Sangat Baik 

15 30 Cukup 36 Baik 

16 28 Cukup 37 Baik 

17 33 Baik  39 Baik 

18 33 Baik  38 Baik 

19 32 Baik  29 Cukup  

20 32 Baik  37 Baik 

21 33 Baik  39 Baik 

22 23 Cukup 34 Baik 

23 29 Cukup 34 Baik 

24 29 Cukup 38 Baik 

25 29 Cukup 36 Baik 

26 29 Cukup 39 Baik 

27 27 Cukup 40 Baik 

28 34 Baik  37 Baik 

29 37 Baik  39 Baik 

30 32 Baik  36 Baik 

 



59 
 

 

Tabel 4.10 Hasil Belajar Psikomotor kelas ekperimen dan kelas 

kontorl 

 

No Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Nilai Kriteria  Nilai  Kriteria 

1 9 Cukup  16 Sangat Baik  

2 7 Cukup 14 Baik 

3 9 Cukup 15 Sangat Baik 

4 8 Cukup 15 Sangat Baik 

5 11 Baik  14 Baik 

6 12 Baik  15 Sangat Baik 

7 10 Cukup 14 Baik   

8 11 Baik 12 Baik 

9 10 Cukup  13 Baik 

10 10 Cukup   15 Sangat Baik 

11 11 Baik  12 Baik 

12 10 Cukup  16 Sangat Baik 

13 11 Baik  14 Baik 

14 10 Cukup 16 Sangat Baik 

15 10 Cukup 13 Baik 

16 12 Baik  15 Sangat Baik 

17 10 Cukup  16 Baik 

18 13 Baik  13 Sangat Baik 

19 10 Cukup  13 Baik   

20 11 Baik  12 Baik 

21 11 Baik  16 Sangat Baik 

22 12 Baik  14 Baik 

23 11 Baik  14 Baik 

24 12 Baik  12 Baik 

25 10 Cukup 12 Baik 

26 10 Cukup 15 Sangat Baik 

27 11 Baik  13 Baik 

28 11 Baik  12 Baik 

29 10 Cukup  15 Sangat Baik 

30 9 Cukup  13 Baik 

 

B. Pembahasan 

Penelitan kali ini penulis mengambil dua kelas sebagai sampel yaitu kelas 

X SMAN 1 Jabung. Kelas X4 dengan jumlah peserta didik 30, dan kelas X2 
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dengan jumlah peserta didik 30 jadi total peserta didik yaitu 60. Kelas X2 sebagai 

kelas kontrol diterapkan pendekatan konvensional yang dilaksanakan sebanyak 4 

kali pertemuan dan kelas X4 eksperimen yang diterapkan Group Investigation 

yang dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan. 

Hasil belajar Fisika dalam penelitian ini difokuskan pada ranah kognitif 

peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), Penerapan (Aplication), Analisis (Analysis), sintesis (Syntesis), 

dan evaluasi (Evaluation). 

Berdasarkan hsil analisis data penelitian, diketahui bahwa sampel berasal 

dari distribusi normal, dan memiliki varians yang homogeni artinya kedua sampel 

memiliki kemampuan yang sama sehingga dapat digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai akhir peserta didik 

baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol meningkat. Pada kelas eksperimen 

dimana dalam proses pembelajaran dengan menggunakan Group Investigation 

diperoleh nilai 28,16 (tes awal/Pretest) menjadi 79,16 (tes akhir/ Postest). 

Sedangkan pada kelas kontrol dimana dalam proses pembelajaran hanya 

menggunakan pendekatan konvensional, ceramah, tanya jawab diperoleh nilai 

25,3 (tes awal/Pretest) menjadi 69,67 (tes akhir/Postest). Sedangkan diranah 

afektif dikelas ekperimen mendapatkan rata – rata B ( 3 ) dan dikelas kontrol 

mendapatkan rata – rata C ( 2 ), dan diranah psikomotor juga sangat baik yakni 

memperoleh angka rata – rata 4 ( SB ) dan dikelas kontrol memperoleh angka rata 
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– rata 3 ( B ). Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa penggunaan Group 

Imvestigation dalam proses pembelajaran fisika dapat mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik kelas X SMAN 1 Jabung terutama pada materiGerak Lurus. 

Untuk melihat pengaruh dari pendekatan terhadap hasil belajar peserta 

didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dapat dilihat dari data nilai rata-

rata \Postest pada tabel dibawah ini. 

Tabel 11 

Data Hasil Postes Peserta Didik Antara Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Karakteristik 

Hasil Posttest 

Hasil Interpretasi Kelas 

Kontrol 

Kelas 

eksperimen 

Rata-rata 69,67 79,16   

Lhitung 0,129 0,151 
Lhitung< Ltabel 

Berdistribusi 

Normal Ltabel 0,161 0,161 

Fhitung 0,73 
Fhitung< Ftabel Homogen 

Ftabel 3,841 

thitung 3,7250 
thitung> ttabel H1 diterima 

ttabel 2,6575 

Db 58   

Taraf Signifikan 5 % (0,05)   

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil Postest pada kelas 

kontrol adalah 69,67 dengan kualifikasi “kurang” sedangkan nilai rata-rata tes 

ekhir pada kelas eksperimen adalah 79,16 dengan kualifikasi “baik”. Untuk uji 

normalitas tes akhir pada kelas kontrol menunjukkan Lhitung < Ltabel dengan nilai 

0,151 < 0,161 dan nilai tes akhir pada kelas eksperimen yaitu 0,129 < 0,161.  Hal 

ini sesuai dengan kriteria uji normalitas, maka dapat disimpulkan bahwa data tes 

akhir berdistribusi “normal”. Sedangkan untuk uji homogenitas tes akhir 
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menunjukkan Fhitung< Ftabel yaitu dengan 0,73 < 3,841. Hal ini sesuai dengan 

kriteria uji homogenitas, maka dapat disimpulkan bahwa data tes akhir 

berdistribusi “homogen” atau sama. 

Dari pernyataan diatas, diketahui bahwa kedua kelompok tersebut 

berdistribusi normal dan homogen, maka langkah selanjutnya adalah menguji 

hipotesis dengan menggunakan uji t. Dari hasil uji t diperoleh thitung < ttabel (0,05) 

yaitu dengan nilai 3,7250 < 2,6575 maka H1 diterima karena thitung< ttabel. Dari 

hasil yang diperoleh terdapat perbedaan yang signifikan antar hasil belajar peserta 

didik pada pembelajaran yang menggunakan Group Investigation dengan hasil 

peserta didik yang tidak menggunakan Group Investigation. 

Hal ini juga sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa kegiatan 

pengajaran mempengaruhi hasil belajar. Pola umum kegiatan pengajaran adalah 

terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan sebagai 

perantaranya. Guru yang mengajar, anak didik yang belajar. Maka guru adalah 

orang yang menciptakan lingkungan belajar bagi kepentingan belajar anak didik
1
. 

Strategi penggunaan metode dan strategi mengajar amat menentukan hasil belajar 

mengajar. 

Sedangkan peserta didik pada kelas kontrol yang diajarkan dengan 

pembelajaran konvensional kurang dapat menumbuh kembangkan pemikirannya 

dalam  mengekspresikan ide IPA Fisika, dengan kata lain kelas kontrol dalam 

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Banjarmasin, PT. 

Rineka Cipta) h.114 
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memahami dan mengurutkan penyelesaian soal cenderung lambat. Hal ini 

dikarenakan pada proses pembelajaran berlangsung guru hanya menerangkan 

materi dan melakukan tanya jawab setelah materi selesai, kemudian guru 

memberikan soal dan menyelesaikan soal yang dibuat. Pada kelas kontrol peserta 

didik cenderung pasif, mengikuti urutan apa yang disampaikan guru dan dalam 

pembelajaran baik dengan teman maupun dengan guru. Hal tersebut menjadi 

alasan sulitnya peserta didik menumbuh kembangkan hasil belajar fisika. 

Dengan demikian, hipotesis penulis diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan Group Investigationberpengaruh positif terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas X SMAN 1 Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung 

Timur terutama pada materiGerak Lurus. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

perbedaan nilai hasil belajar yang diperoleh peserta didik antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Group Investigation terhadap 

hasil belajar fisika pada materi gerak lurus tahun ajaran 2016/2017, dapat 

disimpulkan bahwa: 

Penanggunaan Group Investigation berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas X SMAN 1 Jabung Lampung Timur terutama pada materi gerak lurus. 

Hal ini berarti hasil belajar peserta didik kelas X SMAN 1 Jabung Lampung Timur 

pada proses pembelajaran yang menggunakan group investigation lebih baik, dengan 

nilai rata-rata 79,16. Dan yang tidak menggunakan group investigation mendapatkan 

nilai 69,67. Hasil nilai peserta didik kelas eksperimen memperoleh nilai diatas KKM, 

sedangkan pada kelas kontrol belum mencapai KKM. Penggunaan group 

investigation dikatakan berhasil untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

dibandingkan dengan yang tidak menggunakannya. 

Dengan demikian penggunaan group investigation sangat membantu dalam 

proses kegiatan pembelajaran fisika dimana peserta didik dapat lebih memahami 

materi yang telah diajarkan oleh pendidik guna meningkatkan hasil belajar peserta 

didik sehingga memiliki nilai mutu yang baik. 
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B. Saran 

Setelah memperhatikan data lapangan serta analisis dan kesimpulan maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, hendaknya pendidik 

bidang studi menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pembelajaran salah satunya dengan penggunaan Group 

Investigation. 

2. Dalam proses pembelajaran peserta didik lebih dituntun untuk berfikir aktif 

dalam memahami dan menjelaskan materi yang telah didapatnya dalam 

tiap-tiap kelompok. Peserta didik di tuntut untuk lebih aktif sehingga 

pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru. 

3. Mengingat penelitian ini sangat sederhana dan apa yang dihasilkan dari 

penelitian ini bukan akhir, sehingga perlu diadakannya penelitian lebih 

lanjut terhadap konsep lain pada mata pelajaran fisika khususnya 

menggunakan Group Investigation. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah robbil ’alamin atas ridho Allah SWT, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun untuk kesempurnaan skripsi ini lebih baik lagi. 
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Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada 

umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Kepada semua pihak yang turut 

membantu dan penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih semoga apa yang 

telah dilakukan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Aamiin. 
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