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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap ilmiah mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan model Group Investigation. Dalam pelaksanaan model 

pembelajaran Group Investigation, mahasiswa diarahkan melakukan pembelajaran di dalam 

dan di luar kelas untuk mendapatkan data dan fakta di lapangan. Jenis penelitian yaitu 

deskriptif. Subjek penelitian yaitu 33 mahasiswa kelas A semester ganjil 2016/2017 Program 

Studi Pendidikan Geografi pada matakuliah Geografi Sumber Daya Alam. Pengumpulan data 

menggunakan lembar observasi yang berisi parameter sikap ilmiah mahasiswa selama empat 

kali pertemuan. Hasil analisis sikap ilmiah menunjukkan sikap ingin tahu mahasiswa sebesar 

78,93 dengan kategori baik; sikap teliti 72,16 dengan kategori baik; sikap tanggungjawab 

74,68 dengan kategori baik; sikap kerjasama 81,98 dengan kategori sangat baik sikap kritis 

76,93 dengan kategori baik. Rata-rata perolehan nilai sikap ilmiah mahasiswa yaitu 76,94. 

Disimpulkan bahwa sikap ilmiah mahasiswa Pendidikan Geografi dengan model 

pembelajaran Group Investigation pada kategori baik.  

 

Kata kunci : Sikap ilmiah, Group Investigation. 

 

 

Abstract 

This study aims to describe the scientific attitude of students who follow the learning 

model using Group Investigation. In the implementation of the Group Investigation learning 

model, students are directed towards learning in and out of the classroom to get data and facts 

in the field. The type of research is descriptive. The subjects of this research are 33 students of 

class A odd semester 2016/2017 Geography Education Study Program in Natural Resources 

Geography Course. Data collection uses an observation sheet containing the students' 

scientific attitude parameters for four meetings. The result of the analysis of scientific attitude 

showed the students' curious attitude of 78,93 with good category; meticulous attitude 72,16 

with good category; attitude of responsibility 74,68 with good category; attitude of 

cooperation 81,98 with very good category of critical attitude 76,93 with good category. The 

average score of students' scientific attitudes is 76.94. It was concluded that scientific attitude 

of Geography Education students with Group Investigation study model in good category. 

 

Keywords: Scientific attitude, Group Investigation. 
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PENDAHULUAN 

 Pembelajaran geografi khususnya pada matakuliah Geografi Sumber Daya Alam 

(SDA) merupakan pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran yang dilakukan erat 

kaitannya dengan kondisi alam sekitar mahasiswa dan kehidupan nyata. Salah satu model 

pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual adalah Group Investigation.  

Group Investigation merupakan bentuk pembelajaran kooperatif yang berasal dari 

jamannya John Dewey (1970). Gagasan Dewey akhirnya diwujudkan dalam model 

pembelajaran Group Investigation yang kemudian dikembangkan oleh Herbert Thelen. 

Dewey menggagas konsep pendidikan bahwa ”kelas seharusnya merupakan cermin 

masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata” 

(Arends, 2008). Fokus Group Investigation ialah pada pembelajaran bagaimana disiplin 

akademis membentuk dan membangun pengetahuan dan bagaimana cara mengembangkannya 

dengan inkuiri (Joice, 1996). Berdasarkan gagasan ini dapat dikatakan bahwa Group 

Investigation memiliki tiga konsep utama, yaitu: pembelajaran kooperatif yang melibatkan 

kerjasama dalam kelompok, pembelajaran kontekstual atau berdasarkan kehidupan nyata, 

penemuan atau inkuiri.  

Pembelajaran Geografi SDA mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis pengelolaan 

SDA pada lingkungan sekitar mahasiswa dengan melakukan pengamatan ke luar kelas. 

Kegiatan mahasiswa ke luar kelas ini berdasarkan pembelajaran dengan model Group 

Investigation. Keenam langkah tersebut yaitu: 1) mengidentifikasi topik dan mengatur ke 

dalam kelompok-kelompok penelitian (grouping); 2) merencanakan investigasi di dalam 

kelompok (planning); 3) melaksanakan kerja di lapangan (investigation); 4) menyiapkan 

laporan akhir (organizing); 5) mempresentasikan laporan akhir (presenting), dan 6) evaluasi 

(evaluating) (Slavin, 2009). 

 Model Group Investigation memiliki kelebihan untuk mengarahkan mahasiswa 

melakukan proyek-proyek studi yang terintegrasi dan berhubungan dengan hal semacam 

penguasaan, analisis, dan mensintesiskan informasis sehubungan dengan upaya 

menyelesaikan masalah. Kegiatan-kegiatan ini merupakan indikator dari sikap ilmiah 

mahasiswa dalam pembelajaran. Group Investigation membelajarkan mahasiswa untuk 

bersikap ilmiah Fitria (2014).  

 Brotowidjoyo (dalam Dwirahayu, 2011) menyatakan bahwa indikator sikap ilmiah 

mahasiswa dalam pembelajaran Group Investigation yaitu: sikap ingin tahu; teliti; 

tanggungjawab; kerjasama; kritis. Keempat sikap ini akan terlihat saat mahasiswa 
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merencanakan investigasi, melaksanakan investigasi ke lapangan, dan melaporkan hasil 

investigasi dalam bentuk laporan berupa artikel ilmiah tentang manajemen pengelolaan SDA.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yaitu deskriptif. Subjek penelitian yaitu 33 mahasiswa kelas A 

semester ganjil 2016/2017 Program Studi Pendidikan Geografi pada matakuliah Geografi 

Sumber Daya Alam. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi yang berisi parameter 

sikap ilmiah mahasiswa selama empat kali pertemuan. 

Menghitung persentase sikap ilmiah setiap mahasiswa pada setiap indikator dengan 

menggunakan rumus: 

 Persentase sikap ilmiah =
Jumlah  skor  yang  diperoleh  x 100%

2𝑎𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠
 

Berikut ini kategori sikap ilmiah. 

 
Tabel 1. Interval dan Kategori Sikap Ilmiah Mahasiswa 

Interval Kategori 

81-100 Baik sekali 

71-80 Baik 

61-70 Cukup 

51-60 Kurang 

< 51 Kurang sekali 

(Modifikasi Ridwan, 2010) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis sikap ilmiah mahasiswa Pendidikan Geografi pada matakuliah Geografi SDA 

dengan pembelajaran Group Investigation sebagai berikut. 

 
Tabel 2. Rerata Sikap Ilmiah Mahasiswa Secara Keseluruhan pada Setiap Pertemuan 

                             pada Matakuliah Geografi SDA 

No 
Indikator Sikap 

Ilmiah 

Sikap Ilmiah Mahasiswa pada Setiap Pertemuan 
Rata-rata Kategori 

I II III IV 

1 Ingin tahu 70,15 83,15 80,20 82,23 78,93 Baik 

2 Teliti 70,09 72,13 74,20 72,21 72,16 Baik 

3 Tanggungjawab 71,19 72,53 76,08 78,92 74,68 Baik 

4 Kerjasama 75,33 84,92 83,50 84,15 81,98 Baik sekali 

5 Kritis 73,20 76,93 77,85 79,73 76,93 Baik 

Rata-rata sikap ilmiah mahasiswa 76,94 Baik  

 

 Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka rata-rata sikap ilmiah mahasiswa Kelas A 

pada matakuliah Geografi SDA 76,94 dengan kategori baik. Dari kelima indikator, nilai sikap 

ilmiah tertinggi yaitu kerjasama 81,98 dengan kategori baik sekali. Sikap kerjasama memiliki 

nilai tertinggi karena dalam pembelajaran Group Investigation merupakan pembelajaran 
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kooperatif yang melatih mahasiswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok (Nurhadi, 2004). 

Mahasiswa yang melakukan investigasi ke lapangan dalam sebuah kelompok dengan 

topik yang sudah dilakukan sebelumnya di dalam kelas. Topik-topik tersebut yaitu 

pengelolaan sumber daya air: sumber daya hutan; pertanian; dan peternakan. Setiap kelompok 

melakukan investigasi sesuai dengan topik. Selanjutnya mahasiswa melakukan investigasi ke 

lapangan dengan membawa instrumen investigasi yang sudah disiapakan sebelumnya. Di 

lapangan mahasiswa melakukan wawancara dengan masyarakat, narasumber dari Dinas 

Pertanian, dan melakukan pengukuran langsung. Hasil perolehan data di lapangan 

didiskusikan lagi dalam kelompok untuk dianalisis pengelolaan sumber daya alamnya. Hasil 

diskusi dilaporkan dalam bentuk artikel ilmiah. 

Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

pada diri mahasiswa. Pembelajaran di dalam maupun di luar kelas memberikan  kesempatan  

kepada mahasiswa untuk  mengalami  sendiri  aktivitas  dan pengalaman dalam belajar sains 

secara nyata. Mahasiswa memperoleh informasi dengan mengkonstruksi sendiri dari  data-

data  yang  didapatkannya.  Selain  itu,  mahasiswa  berperan sebagai  ilmuwan.  Mahasiswa 

memilih  topik yang ingin diketahui, melakukan penyelidikan, memperoleh kesimpulan dari 

penyelidikannya yang kemudian disebarkan kepada mahasiswa yang lainnya, dan mengkritisi 

hasil penyelidikan  kelompok  dalam  tahap  evaluasi. 

Dengan  diperlakukan  seperti  ilmuwan,  mahasiswa  terlatih untuk   tekun,   bersikap   

ingin   tahu   dalam   mencari informasi,  jujur  dalam  mengolah  data,  terbuka  dalam 

menerima  pendapat  dari  orang  lain,  dan  teliti  demi memperoleh informasi sevalid 

mungkin. 

Hasil  penelitian  Lazarowitz  dan  Karsenty  (dalam Fitria, 2014) menunjukkan   

bahwa model pembelajaran mampu  meningkatkan  hasil  belajar  dan prestasi   akademik.  

Sikap  ilmiah  memberikan  pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar. Keberhasilan 

dalam   meningkatkan   prestasi   dan   hasil   belajar, maka muncul sikap ilmiah pada diri 

mahasiswa dalam pembelajaran Group Investigation. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap 

ilmiah mahasiswa Pendidikan Geografi pada matakuliah Geografi Sumber Daya Alam dengan 

model pembelajaran Group Investigation pada kategori baik dengan nilai 76,94 dengan nilai 

indikator sikap ilmiah tertinggi yaitu kerjasama.  
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