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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan 

prestasi belajar IPA yang diajar menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL) dan Group investigation (GI) siswa kelas IV SDN Dampit 03. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian Pendekatan Kuantitatif dengan rancangan penelitian 

Komparatif Quasi Eksperimen. Dengan menggunakan desain penelitian 

Nonequivalen Control Group Design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas IV SDN Dampit 03. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Kelas IVa sebagai kelas eksperimen dan kelas IVb 

sebagai kelas kontrol. Instrumen dalam penelitian ini adalah tes. 

Hasil penelitian melalui uji hipotesis yang menggunakan uji t dengan taraf 

signifikansi 5%. menunjukkan nilai T hitung > T tabel (2,158 > 1,687) dan 

signifikansi < 0,05 (0,038 < 0,05), maka H₀  ditolak Hₐ diterima. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar IPA yang 

diajar menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dan Group 

Investigation (GI) siswa kelas IV SDN Dampit 03.  

 

Kata kunci : Prestasi Belajar, Problem Based Learning (PBL), Group 

Investigation (GI) 

ABSTRACT 

 This study aims to find out the significant difference of science learning 

achievement that is taught using Problem Based Learning (PBL) and Group 

investigation (GI) model of fourth grade students of SDN Dampit 03. This 

research uses research type of Quantitative Approach with Quasi Experimental 

Comparative Research design. By using the Nonequivalen Control Group Design 

research design. The population of this study is all students of grade IV SDN 

Dampit 03. Sampling in this study using purposive sampling technique. Class IVa 

as experimental class and class IVb as control class. Instrument in this research is 

test. 

 The results of the study through hypothesis test using t test with 5% 

significance level. shows the value of T arithmetic> T table (2.158> 1.687) and 

significance <0.05 (0.038 <0.05), then H₀  rejected Hₐ accepted. Thus, it can be 

concluded that there are differences in learning achievement of IPA taught using 

Problem Based Learning (PBL) and Group Investigation (GI) model of fourth 

grade students of SDN Dampit 03. 

Keywords: Learning Achievement, Problem Based Learning (PBL), Group 

Investigation (GI) 
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PENDAHULUAN 
IPA merupakan salah satu mata pelajaranyang bersifat rasional dan 

objektif tentang alam semesta dan segala isinya. Secara umum Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar, dan 

dapat juga dikatakan bahwa IPA merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang kejadian alam sekitar yang tersusun secara sistematis. 

Pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan kehidupan sehari-hari 

siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, membangkitkan 

ide-ide siswa, membangun rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada 

dilingkungannya, membangun ketrampilan (skill) yang diperlukan untuk 

dipelajari. Sebagai seorang guru harus sadar bahwa pemahaman siswa SD lebih 

cenderung pada contoh kongkrit atau nyata yang dapat dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan 

berfikir siswa. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan 

aktivitas belajar berpusat pada siswa. Aktivitas belajar siswa berlangsung dengan 

baik apabila guru dapat merancang strategi pembelajaran yang tepat sehingga 

siswa lebih kreatif, aktif, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. 

Namun dari hasil observasi diketahui bahwa di beberapa SD guru masih 

menggunakan konvensional yaitu pembelajaran dengan metode ceramah dan 

pemberian tugas. Pada metode ceramah ini, guru menyampaikan materi dengan 

buku paket. Setelah selesai menyampaikan materi, siswa diberi tugas untuk 

mengerjakan soal yang terdapat di LKS sehingga pembelajaran kurang 

menyenangkan, kemampuan berfikir siswa belum berkembang dengan rata-rata 

nilai masih dibawah KKM yaitu 68. Proses pembelajaran IPA membutuhkan 

model pembelajaran agar siswa tidak bosan dan jenuh dalam belajar serta lebih 

giat dan aktif dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi siswa.  

Dari masalah-masalah yang dikemukakan di atas, perlu dicari strategi baru 

dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Kegiatan belajar yang 

aktif dan menyenangkan dapat menggugah rasa keingintahuan siswa dalam 

mendalami suatu pembelajaran. Sehingga proses belajar mengajar berlangsung 

dengan baik, guru menyampaikan materi dengan efektif sedangkan siswa 

menerima materi dengan penuh rasa ingin tahu. Namun kemampuan untuk 

mengajar melalui kegiatan kerjasama kelompok kecil akan memungkinkan untuk 

menggalakkan kegiatan belajar aktif dengan cara khusus.  

Pembelajaran IPA tidak hanya mengutamakan pada penyerapan melalui 

pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan pada pengembangan 

kemampuan, pemrosesan informasi, dan komunikasi antar siswa. Untuk itu 

aktivitas peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas dengan 

bekerja dalam kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide kepada orang lain 

(Hartoyo, 2000:24). Oleh karena itu untuk mengatasi masalah-masalah diatas, 

model pembelajaran yang efektif dan dapat meningkatkan prestasi siswa adalah 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Group Investigation 

(GI).  

Problem Based learning (PBL) adalah suatu metode pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, dan kurikulumnya disajikan dalam bentuk masalah yang ada 

(nyata) sehingga siswa mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian 
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akan memecahkan masalah tersebut. Model pembelajaran Problem Based 

learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah 

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir 

kritis serta ketrampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan 

dan konsep yang esensial dari materi pelajaran (Nurhadi, 2004). Sedangkan 

Group Investigation merupakan suatu proses pembelajaran dimana peserta didik 

akan berusaha untuk menemukan informasi (gagasan, opini, data solusi) yang 

berkaitan dengan pembelajaran dari berbagai sumber pendukung terkait, dan 

siswa berusaha mensintesis kebenaran informasi yang diperoleh secara bersama.  

Group Investigation (GI) merupakan suatu model pembelajaran yang lebih 

menekankan pada pilihan dan control siswa daripada menerapkan teknik-teknik 

pengajaran diruang kelas (Shoimin, 2014:80). Model Problem Based Learning 

(PBL) dan Group Investigation (GI) banyak dijadikan tema penelitian, tidak 

sedikit dari peneliti terdahulu menyatakan ada peningkatan prestasi belajar 

melalui kedua model tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah adakah perbedaan prestasi belajar IPA yang diajar 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dan Group Investigation 

(GI) siswa kelas IV SDN Dampit 03 ? sedangkan tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui perbedaan prestasi belajar IPA yang diajar menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL) dan Group Investigation (GI) siswa kelas IV 

SDN Dampit 03. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Rancangan 

penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Komparatif Quasi 

Eksperimen. Desain penelitian ini menggunakan Nonequivalen Control Group 

Design, dalam penelitian ini dilakukan pretest dan posttest terhadap kelas kontrol 

dan kelas eksperimen untuk dapat mengetahui pengaruh dari treatment yang 

diberikan. Skema tabel penelitian seperti yang ada dibawah ini: 
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Tabel 1 Skema Tabel Penelitian 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen  O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

(Arikunto, 2010:126) 

Keterangan: 

O1 : Pre-test kelompok eksperimen untuk mengetahui kemampuan 

awal 

X1 : Pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen dengan 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) 

O2         : Post-test kelompok eksperimen untuk mengetahui hasil prestasi 

belajar 

O3  : Pre-test kelompok kontrol untuk mengetahui kemampuan awal 

X2 : Pemberian perlakuan pada kelompok kontrol dengan 

menerapkan model pembelajaran  Group Investigation (GI) 

O4 : Post-test kelompok kontrol untuk mengetahui hasil prestasi 

belajar 

 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Dampit 03. 

Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan teknik Purposive Sampling. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 2 kelas sebagai sampel penelitian. Dari 

sampel yang dipilih kelas IVa dijadikan kelas eksperimen yang diajar dengan 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL), sedangkan kelas IVb 

dijadikan kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan model Group 

Investigation (GI). penentuan kelas kontrol dan eksperimen berdasarkan lempar 

koin, ini karena kemampuan awal dari kedua kelas tersebut hampir sama sebelum 

diberikan perlakuan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

berupa 20 butir soal pilihan ganda yang telah divalidasi oleh tim ahli dan telah 

diuji coba dikelas V SDN Dampit 03 terlebih dahulu. Uji instrumen dilakukan 

melalui uji validitas, uji reliabilitas, daya pembeda, dan uji taraf kesukaran.  

Proses analisi data dilakukan melalui 3 tahap pengujian yakni uji normalitas untuk 

menguji data berdistribusi normal apa tidak, uji homogenitas untuk menguji 

homogenitas sampel, dan terakhir uji hipotesis untuk menjawab rumusan masalah 

menggunakan uji t. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Data kemampuan awal siswa disajikan pada tabel. 2 
 

Tabel. 2 Nilai Pretest dan postes kelas Ekperimen dan Kontrol 

Nilai 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

Pretest  65.25 62.63 

Postes 84.25 78.15 

 

Dari tabel 2 nilai Pretest kelas Eksperimen dan Kontrol, rata-rata nilai 

Pretest pada kelas eksperimen adalah 65 dan nilai Pretest pada kelas Kontrol 

adalah 63. Data prestasi belajar IPA, perbandingan rata-rata prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA dikelas eksperimen adalah 84,25 dan nilai rata-rata 

dikelas kontrol 78,15.  

Hasil penelitian selanjutnya dilakukan Berdasarkan tabel analisis uji 

Independent Samples Test sehingga  diperoleh signifikan 0,038 < 0,05. Kriteria 

pengujian: (α = 0,05). Jika sig > 0,05 maka Ho = diterima , dan jika sig < 0,05 

maka Ho = ditolak. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui perbedaan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil pengujian menunjukkan thitung dengan taraf 

kepercayaan 95% dk = n1 + n2 – 2 = 37, nilai t tabel adalah 1,687. Nilai thitung 

dilihat dari Equal Variances Assumed yaitu 2,158 > 1,687 dengan nilai Sig. (2-

tailed) adalah 0,038 < 0,05. Kesimpulannya yaitu Ho ditolak dan Ha diterima, hal 

ini berarti “Ada perbedaan prestasi belajar IPA yang diajar menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL) dan Group Investigation (GI)”. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang mengunakan uji t, nilai signifikan 

pada pretest lebih besar dari 0,05 yaitu 0,490 > 0,05 sehingga pengujian data 

pretest menunjukkan tidak ada perbedaan prestasi belajar yang diajar 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dan Group Investigation 

(GI). Sedangkan pada posttest nilai signifikan yang didapat adalah 0,038 yang 

menunjukan nilai sig 0,038 < 0,05 maka pada posttest dapat dikatakan ada 

perbedaan prestasi belajar IPA yang diajar menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL) dan Group Investigation (GI) siswa kelas IV SDN Dampit 03. 
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Dari data yang diperoleh dari penelitian hasil tes prestasi belajar atau 

setelah dilakukan pembelajaran dan posttest pada kelas eksperimen dan kontrol, 

terdapat perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar antara kelompok kelas 

eksperimen dan kontrol. Dari tabel 3 rata-rata prestasi belajar IPA terlihat jelas 

bahwa rata-rata untuk kelompok eksperimen lebih tinggi dari rata-rata prestasi 

untuk kelompok kontrol. Nilai rata-rata prestasi belajar untuk kelas eksperimen 

adalah 84 dan rata-rata prestasi belajar untuk kelas kontrol adalah 78. Berdasarkan 

data yang disajikan, maka Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

lebih efektif dalam meningkatkan prestasi belajar dibandingkan Model 

Pembelajaran Group Investigation (GI).  

Dalam penelitian ini, siswa yang telah terbagi menjadi dua kelas, masing-

masing dituntut untuk mengembangkan kemampuan berikir melalui model 

Problem Based Learning (PBL) dan Group Investigation (GI). Prestasi belajar 

yang dicapai menunjukkan bahwa adanya perubahan prestasi belajar yang 

berbeda, antara pretest terhadap posttest. Setelah siswa diberi perlakuan dengan 

model yang berbeda, hal ini menunjukkan adanya perbedaan prestasi belajar yang 

diajar menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dan Group 

Investigation (GI) 

Perbedaan rata-rata pada kelompok tersebut dapat terjadi karena 

pembelajaran yang terjadi di kelas eksperimen dapat lebih dipahami dengan 

adanya pemberian treatmen berupa Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL). Perbedaan rata-rata menandakan adanya pengaruh setelah pemberian 

treatmen atau perlakuan yang berbeda yaitu, kelas Eksperimen diajar 

menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) sedangkan 

kelas kontrol diajar menggunakan Group Investigation (GI).  

Model Problem based learning adalah proses pembelajaran yang titik awal 

pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata dan lalu dari masalah 

ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah ini berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya (prior knowledge) sehingga 

dari prior knowledge ini akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru. 

Diskusi dengan menggunakan kelompok kecil merupakan poin utama dalam 

penerapan PBL (Zulharman, 2007).  
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Menurut Suyatno, (2009:56) Model Group Investigation (GI) merupakan 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil dimana siswa bekerja 

menggunakan inquiri kooperatif, perencanaan, proyek, dan diskusi kelompok 

kemudian mempresentasikan penemuan mereka kepada kelas. Dalam PBL, siswa 

mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan data 

tersebut untuk memecakan masalah yang diberikan guru, sedangkan pada GI, 

memilih topik permasalahan, merencanakan prosedur belajar, implementasi, 

menguraikan dan menggabungkan gagasan, guru sebagai konsultan kemudian 

mempresentasikan penemuan mereka. Hal ini dapat dibuktikan dalam penelitian 

ini, siswa mengembangkan kemampuan berfikir, saling bertukar pendapat untuk 

mengembangkan kemampuan interpersonal dan dinamika kelompok. Hal ini juga 

didukung dengan adanya perubahan rata-rata prestasi belajar yang lebih tinggi 

dari pretest ke posttest yang diajar menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL) dan Group Investigation (GI) 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil uji hipotesis menggunakan 

uji t diperoleh T hitung > T tabel (2,158 > 1,687) dan signifikansi < 0,05 (0,038 < 

0,05), hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan prestasi belajar IPA yang 

diajar menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dan Group 

Investigation (GI) siswa kelas IV SDN Dampit 03. Perbedaan tersebut juga 

terlihat dari nilai rata-rata prestasi belajar IPA pada kelas eksperimen yang 

sebelumnya dari 65,25 menjadi sebesar 84,25 dan kelas kontrol yang sebelumnya 

dari 62,63 menjadi sebesar 78,15 keduanya memiliki prestasi belajar yang 

berbeda, dimana kelas eksperimen mengalami peningkatan yang lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol. 
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