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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi hasil
survei peneliti bahwa pembelajaran
matematika di SDN Brenggolo 1 Kabupaten
Kediri masih didominasi oleh aktivitas hafalan.
Akibatnya siswa kurang memahami konsep
materi sehingga mengalami kesulitan saat
menyelesaikan suatu masalah.

Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
kemampuan eksplorasi luas dan keliling
segitiga subtema 2 terhadap keterampilan
menganalisis dengan model group
investigation siswa kelas IV SDN Brenggolo 1
Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2014/2015? 2)
Bagaimana kemampuan eksplorasi luas dan
keliling segitiga subtema 2 terhadap
keterampilan menganalisis dengan model
group investigation termodifikasi dengan
media tiga dimensi siswa kelas IV SDN
Brenggolo 1 Kabupaten Kediri Tahun Ajaran
2014/2015? 3) Apakah efektifitas model group
investigation termodifikasi dengan media tiga
dimensi lebih baik daripada model group
investigation dalam kegiatan eksplorasi luas
dan keliling segitiga subtema 2 terhadap
keterampilan menganalisis siswa kelas IV
SDN Brenggolo 1 Kabupaten Kediri Tahun
Ajaran 2014/2015?.

Penelitian ini menggunakan penelitian
kuantitatif dengan pendekatan penelitian True-
Experimental bentuk Posttest-Only Control
Group Design. Terdapat dua kelompok sampel
yang dipilih secara random. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
metode tes. Berdasarkan hipotesis maka

digunakan uji t berpasangan. Sebelum
dilakukan uji- t tersebut maka dilakukan uji
normalitas dan uji homogenitas. Penelitian ini
dilaksanakan dengan menggunakan instrumen
berupa RPP, lembar unjuk kerja dan sikap serta
tes hasil belajar siswa.

Dari analisis data, diperoleh rata-rata
skor tes siswa yang menggunakan model group
investigation x1 = 72,94 sedangkan yang
menggunakan model group investigation
termodifikasi dengan media tiga dimensi x2 =
80,83. Dari perhitungan dengan menggunakan
uji t berpasangan diperoleh th = -5,09 dan tt =
1,671 untuk taraf signifikan 5% dengan
df/db=60. Karena thitung < ttabel maka
disimpulkan bahwa kemampuan eksplorasi
menggunakan model group investigation tidak
sama terhadap keterampilan siswa dalam
menganalisis luas dan keliling segitiga sub
tema 2 pada siswa kelas IV SDN Brenggolo 1
Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2014/2015,
kemampuan eksplorasi menggunakan model
group investigation termodifikasi dengan
media tiga dimensi tidak sama terhadap
keterampilan siswa dalam menganalisis luas
dan keliling segitiga sub tema 2 pada siswa
kelas IV SDN Brenggolo 1 Kabupaten Kediri
Tahun Ajaran 2014/2015 dan efektivitas
terhadap model group investigation tidak besar
dibandingkan model group investigation
termodifikasi dengan media tiga dimensi
terhadap keterampilan siswa dalam
menganalisis kegiatan eksplorasi luas dan
keliling segitiga sub tema 2 pada siswa kelas
IV SDN Brenggolo 1 Kabupaten Kediri.

Kata kunci : group investigation, group investigation termodifikasi, media tiga dimensi, keterampilan
menganalisis.
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ABSTRACT

This research is based on survey result
that math learning in the First Elementary
School of Brenggolo of Kediri Regency are
still dominated by memorizing activities. It
causes student less in understanding material
concepts that makes them difficult to
accomplish a task.

As for the formulation of the problem
in this research is :1) how exploration ability
wide and round of triangle on sub-theme 2 to
the skill in analizyng by using model of group
investigation to the student’s of the the fourth
grade of the First Elementary School of
Brenggolo of Kediri Regency in learning year
of 2014/2015? 2) how exploration ability wide
and round of triangle on sub-theme 2 to the
skill in analizyng by using model of modified
group investigation by three dimension media
to the student’s of the the fourth grade of the
First Elementary School of Brenggolo of
Kediri Regency in learning year of
2014/2015?3) wheter effectiveness model of
modified group investigation by three
dimension media better than model of group
investigation in exploration activity wide and
round of triangle on sub-theme 2 to the
student’s skill in analizyng of the the fourth
grade of the First Elementary School of
Brenggolo of Kediri Regency in learning year
of 2014/2015?.

This research uses quantitative method
by True-Experimental research approachment
in form of Posttest-Only Control Group
Design. There are two sample groups chosen
randomly. Method of data collection in this
research uses test method. Based on

hypothesis, it uses t-paired test. Before
implementing t-test, it needs to implement
normality and homogenity test. This research
used instrument of teaching plan, performance
and attitude sheets and test of student’s
learning result.

From data analysis showed student’s
test score average by using model of group
investigation x1 = 72,94 ; while by using model
of modified group investigation with three
dimension media showed x2 = 80,83. From
calculation by using t-paired test showed th = -
5,09 and tt = 1,671 for significance level 5%
with df/db = 60. Because tcount < ttable, it can be
concluded that exploration ability by using
model of group investigation was not same to
the student’s skill in analyzing wide and round
of triangle on sub-theme 2 to the students of
the fourth grade of the First Elementary
School of Brenggolo of Kediri Regency in
learning year of 2014/2015, exploration ability
by using model modified group investigation
by three dimension media was not same to the
student’s skill in analyzing wide and round of
triangle on sub-theme 2 to the students of the
fourth grade of the First Elementary School of
Brenggolo of Kediri Regency in learning year
of 2014/2015 and effectiveness to the model of
group investigation was not as big as modified
group investigation by three dimension media
to the student’s skill in analyzing exploration
activities of wide and round of triangle on sub-
theme 2 to the students of the fourth grade of
the First Elementary School of Brenggolo of
Kediri Regency.

Key words : group investigation, modified group investigation, three dimension media, analyzing skill.

I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 siswa dituntut untuk belajar secara

kelompok, dimaksudkan agar dapat saling bertukar pikiran dan guru hanya sebagai fasilitator.

Namun realita yang terjadi saat proses pembelajaran matematika guru langsung memberikan

rumus, kemudian siswa diminta menyelesaikan suatu masalah secara kelompok. Guru tidak

memantau proses diskusi yang berjalan, hanya mengetahui hasil akhirnya saja. Padahal sering

terjadi saat proses mengerjakan yang bekerja adalah siswa yang aktif, sedangkan siswa yang
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pasif hanya ikut saja apa hasil jawabannya. Pada akhir pembelajaran, guru hanya

mengevaluasi jawaban dari siswa dan tidak memberikan materi secara luas. Sehingga dapat

dikatakan siswa melakukan aktivitas hafalan yang nantinya akan membuat siswa merasa

kesulitan saat dihadapkan dengan masalah yang lebih sulit tingkatannya.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya perlu diadakan penelitian sebagai upaya untuk

meningkatkan kemampuan eksplorasi siswa terhadap keterampilan menganalisis. Rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana kemampuan eksplorasi luas dan keliling

segitiga subtema 2 terhadap keterampilan menganalisis dengan model group investigation

siswa kelas IV SDN Brenggolo 1 Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2014/2015?”, “Bagaimana

kemampuan eksplorasi luas dan keliling segitiga subtema 2 terhadap keterampilan

menganalisis dengan model group investigation termodifikasi dengan media tiga dimensi

siswa kelas IV SDN Brenggolo 1 Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2014/2015?” serta

“Apakah efektifitas model group investigation termodifikasi dengan media tiga dimensi lebih

baik daripada model group investigation dalam kegiatan eksplorasi luas dan keliling segitiga

subtema 2 terhadap keterampilan menganalisis siswa kelas IV SDN Brenggolo 1 Kabupaten

Kediri Tahun Ajaran 2014/2015?”.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui kemampuan eksplorasi

terhadap keterampilan menganalisis dengan model group investigation dan model group

investigation termodifikasi dengan media tiga dimensi serta untuk mengetahui keefektifan

antara model group investigation dan model group investigation termodifikasi dengan media

tiga dimensi dalam kegiatan eksplorasi terhadap keterampilan menganalisis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena data secara langsung dapat

dihitung dan dapat diperoleh dari nilai-nilai siswa sehingga dapat memudahkan dalam

penarikan kesimpulan secara tepat. Pendekatan penelitian True-Experimental bentuk Posttest-

Only Control Group Design untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan hasil belajar dengan

cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok

eksperimen 2.

Desain True-Experimental bentuk posttest-only control group design dapat

digambarkan dengan bagan seperti berikut :
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Postest

Postest

Keterangan

R : pengambilan sampel random

Ke1 : kelompok eksperimen 1(model group investigation)

Ke2 : kelompok eksperimen 2 (model group investigation termodifikasi)

X1 : variabel eksperimen 1

X2 : variabel eksperimen 2

Y1 : hasil postest pada kelompok eksperimen 1

Y2 : hasil postest pada kelompok eksperimen 2

Tempat penelitian berada di SDN Brenggolo 1 Kabupaten Kediri. Penelitian ini

dilaksanakan pada semester 1 Tahun Ajaran 2014/2015 di SDN Brenggolo 1 Kabupaten

Kediri. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan sejak November 2014 sampai dengan April

2015.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah

nonprobability sampling yaitu mengambil 100% dari populasi sebagai sampel dikarenakan

jumlah populasi yang relatif kecil yaitu sebanyak siswa kelas IV SDN Brenggolo 1

Kabupaten Kediri sebanyak 54 siswa.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa (a) perangkat

pembelajaran (b) lembar penilaian unjuk kerja (c) lembar peniliaian sikap (d) tes (sebelum

diujikan, tes divalidasi menggunakan uji validasi, uji reliabilitas, tingkat kesukaran butir soal

dan daya pembeda). Uji persyaratan yang dilakukan adalah uji normalitas menggunakan

rumus Chi-Kuadrat dan uji homogenitas.

Uji Normalitas Kelas IV A (Eksperimen 1) diperoleh kesimpulan bahwa nilai x2
hitung

< x2
tabel 4,965< 7,815 dan Kelas IV B (Eksperimen 2) diperoleh kesimpulan bahwa x2

hitung <

x2
tabel 2,672 < 7,815. Sedangkan pada hasil uji homogenitas di peroleh nilai Fhitung < Ftabel

yaitu 1,108 < 2,056. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variansi-variansi dari dua populasi

tersebut sama (homogen).

Ke1

Ke2
R

Y1

Y2

X1

X2
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis data, diperoleh rata-rata skor tes siswa yang menggunakan model group

investigation x1 = 72,94 sedangkan yang menggunakan model group investigation

termodifikasi dengan media tiga dimensi x2 = 80,83. Dari perhitungan dengan menggunakan

uji t berpasangan diperoleh th = -5,09 dan tt = 1,671 untuk taraf signifikan 5% dengan

df/db=60. Sehingga disimpulkan thitung < ttabel.

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh thitung = -5,09 dan ttabel dengan df/db = 60

diperoleh angka 1,671 untuk taraf signifikan 5%. Karena thitung < ttabel maka dengan demikian

dapat dinyatakan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Serta nilai rata-rata kelas adalah 72,94.

Sikap dan unjuk kerja siswa dalam pembelajaran menunjukkan dalam tahap perkembangan.

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh thitung = -5,09 dan ttabel dengan df/db = 60

diperoleh angka 1,671 untuk taraf signifikan 5%. Karena thitung < ttabel maka dengan demikian

dapat dinyatakan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. .Serta rata-rata kelas adalah 80,83. Sikap

dan unjuk kerja siswa dalam pembelajaran menunjukkan dalam tahap membudaya.

Berdasarkan dari analisis data, diperoleh thitung = -5,09 dan ttabel dengan df/db = 60

diperoleh angka 1,671 untuk taraf signifikan 5%, karena thitung < ttabel maka dengan demikian

dapat dinyatakan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Rata-rata skor tes siswa yang

menggunakan model group investigation adalah 72,94 sedangkan yang menggunakan model

group investigation termodifikasi dengan media tiga dimensi adalah 80,83, maka dapat

disimpulkan bahwa lebih efektif penggunaan model group investigation termodifikasi dengan

media tiga dimensi daripada model group investigation terhadap keterampilan menganalisis

siswa dalam kegiatan eksplorasi luas dan keliling segitiga.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Disimpulkan bahwa kemampuan eksplorasi menggunakan model group investigation

tidak sama terhadap keterampilan siswa dalam menganalisis luas dan keliling segitiga sub

tema 2 pada siswa kelas IV SDN Brenggolo 1 Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2014/2015,

kemampuan eksplorasi menggunakan model group investigation termodifikasi dengan media

tiga dimensi tidak sama terhadap keterampilan siswa dalam menganalisis luas dan keliling

segitiga sub tema 2 pada siswa kelas IV SDN Brenggolo 1 Kabupaten Kediri Tahun Ajaran

2014/2015 dan efektivitas terhadap model group investigation tidak besar dibandingkan

model group investigation termodifikasi dengan media tiga dimensi terhadap keterampilan
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siswa dalam menganalisis kegiatan eksplorasi luas dan keliling segitiga sub tema 2 pada siswa

kelas IV SDN Brenggolo 1 Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti

berikan adalah :

1. Bagi guru

Sebaiknya guru menerapkan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik materi, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan.

Guru hendaknya juga memiliki kreativitas dan antusias yang tinggi dalam menggunakan

model dan media pembelajan yang ada.

2. Bagi siswa

Hendaknya dalam pembelajaran apabila didukung dengan model dan media

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dapat membuat siswa lebih

bersemangat, aktif dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

3. Bagi peneliti

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis batasi, hasil penelitian ini hanya

berlaku bagi siswa SDN Brenggolo 1 kecamatan plosoklaten kabupaten kediri kelas IV

semester ganjil pada pokok bahasan luas dan keliling segitiga pada pembelajaran

matematika. Sehubungan dengan keterbatasan tersebut diharapkan untuk melakukan

penelitian dalam ruang lingkup yang lebih luas.
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