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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi dari cara mengajar guru SDN Jagalan 1 khususnya guru kelas 

V masih menggunakan metode konvensional atau metode ceramah serta penyampaian materi masih 

terpaku pada buku teks. Sumber belajar siswa berasal dari buku LKS. Jika keadaan ini dibiarkan terus 

menerus siswa menjadi kurang berkembang dan kurang aktif selama proses pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran juga tidak akan tercapai secara maksimal begitu juga dengan hasil belajar. 

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Groub Investigation 

didukung metode Inquiry dengan media Konkret terhadap kemampuan mengidentitfikasi jenis-jenis 

tanah  pada siswa kelas V SDN Jagalan Kota Kediri. (2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

Groub Investigation didukung metode Inquiry tanpa media Konkret terhadap kemampuan 

mengidentitfikasi jenis-jenis tanah  pada siswa kelas V SDN Jagalan Kota Kediri.(3) Untuk 

mengetahuai perbedaan pengaruh model Group Investigation didukung metode Inquiry dengan media 

Konkret dibanding model Group Investigation didukung metode Inquiry tanpa media Konkret 

terhadap kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis tanah siswa kelas V SDN Jagalan Kota Kediri 

Tahun ajaran 2016/2017 

Jenis penelitian ini yaitu eksperimen dengan desain penelitian Pretest-Posttest Control Group 

Design, yaitu penelitian dengan dua kelompok terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Sampel penelitian sebanyak 40 siswa, kelas kontrol 17 siswa dan eksperimen 23 siswa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Analisis yang digunakan adalah statistik inferensial dan uji t dengan menggunakan prgram SPSS 23 

For Windows. 

 Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat diketahui : (1) ada pengaruh model 

Group Investigation didukung metode Inquiry dengan media Konkret terhadap kemampuan 

mengidentitfikasi jenis-jenis tanah pada siswa kelas V SDN Jagalan  Kota Kediri Tahun ajaran 

2016/2017, hasil uji paired samples test thitung = 7,807> ttabel 5% = 2,074. (2) ada pengaruh model 

Group Investigation didukung metode Inquiry tanpa media Konkret terhadap kemampuan 

mengidentitfikasi jenis-jenis tanah pada siswa kelas V SDN Jagalan  Kota Kediri Tahun ajaran 

2016/2017, dengan hasil uji paired samples test thitung = 5,800 > ttabel 5% = 2,120. (3) ada perbedaan 

pengaruh model Group Investigation didukung metode Inquiry dengan media Konkret dibanding  

model Group Investigation didukung metode Inquiry tanpa media Konkret terhadap kemampuan 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah siswa kelas V SDN Jagalan Kota Kediri Tahun ajaran 2016/2017, 

dengan uji-t independent dimana thitung = 5,574> ttabel 5% = 1,686 dengan keunggulan nilai rerata post 

test kelompok eksperimen adalah 87,9 lebih besar dari nilai post test kelompok kontrol adalah 72,94. 

 

Kata kunci : Model Group Investigation, Metode Inquiry, Media Konkret, Jenis-Jenis Tanah 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan suatu kebu-

tuhan dasar bagi setiap individu, pen-

didikan mempunyai arti penting dalam 

menunjang perkembangan ilmu penge-

tahuan, teknologi dan sumber daya 

manusia. Sekarang ini dunia pendidikan 

berupaya untuk melakukan pembaharuan-

pembaharuan guna membentuk masyarakat 

yang unggul. Masyarakat yang unggul 

tidak hanya memiliki kecerdasan saja, 

tetapi juga memiliki kepribadian, akhlak, 

dan moral yang baik. Terbukti dengan 

tujuan Pendidikan Nasional dalam 

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 

pasal 1 ayat  1 yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta ketrampilan yang 

diperlakukan bagi dirinya, masya-

rakat, bangsa dan negara. 

Tujuan utama pendidikan menurut 

UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mencapai tujuan pendidikan tersebut, perlu 

adanya perbaikan mutu pendidikan di 

Indonesia. Perbaikan yang dapat dilakukan 

untuk mencerdaskan bangsa adalah 

meningkatkan kualitas pendidikan yang 

dapat dilakukan dengan mengadakan 

perbaikan komponen-komponen peng-

ajaran disekolah berupa siswa, guru, 

kurikulum, tujuan, model, media, serta 

metode dan sarana prasarana di sekolah. 

Karena pendidikan ini mampu men-

ciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang hebat. SDM yang hebat dan ber-

kualitas merupakan salah satu aset terbesar 

dalam suatu negara. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuana 

Alam (IPA), merupakan salah satu 

pelajaran pokok dalam kurikulum 

pendidikan di Indonesia, termasuk pada 

jenjang pendidikan Sekolah Dasar. 

Menurut Usman Samatowa (2011:2) “IPA 

di SD membuka kesempatan untuk me-

mupuk rasa ingin tahu anak didik secara 

alamiah”. Hal ini akan membantu mereka 

mengembangkan kemempuan bertanya dan 

mencari jawaban atas berdasarkan bukti 

serta mengembangkan cara berfikiri ala-

miah siswa. Adanya pembelajaran IPA di 

SD juga dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

seperti seorang ilmuan. Sikap yang 

dimaksut adalah sikap ingin tahu, 

percayadiri, jujur, tidak tergesa-gesa dan 

objektif terhadap fakta.  Karena pelajaran 

IPA merupakan pelajaran yang sangat 

dekat dengan kehidupan siswa seperti 

mempelajari manusia, hewan, lingkungan, 

dll. Pelajaran IPA mempunyai tujuan yang 

erat kaitannya dengan proses interaksi 

makhluk hidup dengan lingkungannya. 
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Penerapan pelajaran IPA sejak dini, 

mampu membuat siswa menjaga keles-

tarian alam. 

Era globalisasi sekarang ini guru 

dituntut untuk meninggalkan cara 

mengajar kuno yaitu mengajar dengan 

berceramah dan terpaku pada buku teks 

sebagai sumber satu-satunya sumber 

belajar. Karena hal ini pada akhirnya 

menjadi penyebab pembelajaran yang 

berpusat pada penyampaian materi dalam 

buku teks saja. Namun pada kenyataannya 

pada proses pembelajaran yang dilak-

sanakan di SDN Jagalan 1 khususnya kelas 

V pada Ilmu Pengetahuan Alam pem-

belajaran masih dilakukan dengan metode 

ceramah atau dengan metode konvensional 

yang berpusatpada guru. Guru juga tidak 

menggunakan media pembelajaran dalam 

proses belajar. Sehingga pembelajaran 

menjadi menjenuhkan dan monoton. 

Sehingga siswa tidak mendapatkan 

pembelajaran yang bermakna dan menye-

babkan siswa mudah lupa dengan apa yang 

telah dipelajari. Bukan hanya cara guru 

mengajar saja yang masih menggunakan 

metode ceramah, guru SDN Jagalan 1 

khususnya guru kelas V masih terpaku 

pada buku teks. Sumber belajar siswa 

hanya dari buku LKS saja, meskipun 

materi dalam LKS tersebut tidak begitu 

lengkap. Padahal pembelajaran IPA 

menekankan pada proses yang secara 

langsung dialami oleh siswa. Jika keadaan 

ini dibiarkan terus menerus siswa menjadi 

kurang berkembang dan kurang aktif 

selama proses pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran juga tidak akan tercapai 

secara maksimal begitu juga dengan hasil 

belajar.  

Cara untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadipada SDN Jagalan 1, dapat 

dipilihlah model pembelajaran yang 

kiranya sesuai dengan materi yang akan di 

sampaikan.Materi tentang mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah misalnya, bisa meng-

gunakan model pembelajaran Group 

Investigation. Menurut Miftahul Huda 

(2013:292)  

Model pembelajaran Group 

Investigation merupakan salah satu 

metode kompleks dalam pem-

belajaran kelompok yang 

mengharuskan siswa untuk meng-

gunakan skill berpikir level tinggi. 

Penerapan model pembelajaran 

Group Investigatio, dapat membuat siswa 

terlibat aktif dalam memecahkan suatu 

permasalahan dan mencari sendiri 

informasi melalui investigasi. Gagasan dan 

ide yang ditemukan dapat didiskusikan 

dengan anggota kelompok. Adanya 

interaksi maka siswa dapat belajar 

berkomunikasi, baik dengan teman sendiri 

maupun guru dan mampu melatih siswa 

untuk mempertanggungjawabkan jawaban-

nya yang telah diberikan. 
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Selain menggunakan model pem-

belajaran, pemilihan metode pembelajaran 

yang tepat dapat menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran. Menurut Syaiful 

Bahri Djamarah dan Aswan Zain 

(2006:75), "Metode mengajar yang guru 

gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas 

bukanlah asal pakai, tetapi setelah melalui 

seleksi yang berkesuaian dengan 

perumusan tujuan intruksional khusus". 

Salah satu metode yang cocok untuk 

menunjang model pembelajaran Group 

Investigation adalah metode Inquiry. 

Erna Suwangsih  (2006:185) menge-

mukakan metode Inquiry merupakan 

mempersiapkan peser tadidik untuk 

melakukan eksperimen sendiri. Eks-

perimen dilakukan untuk mencari jawaban, 

jawaban yang didapat dari kegiatan 

penemuan tadi kemudian di hubungkan 

dengan penemuan yang satu dengan yang 

lain. Membandingkan dengan apa yang di 

temukan dengan peserta didik yang lain. 

Eksperimen dilakukan dalam kelompok-

kelompok kecil. Kegiatan eksperimen 

demikian dapat lebih mudah diingat siswa 

dalam pembelajaran. Pembelajaran 

tentunya menjadi lebih menyenangkan dan 

tidak membosankan. 

Untuk menunjang kegiatan pem-

belajaran, maka dibutuhkan penggunaan 

media pembelajaran. Penggunaan media 

ini akan membantu siswa dalam proses 

belajar. Menurut Daryanto (2010;5) 

“Media merupakan salah satu komponen 

komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan.” 

Jadi, Media pem-belajaran adalah alat 

bantu yang berfungsi untuk menjelaskan 

sebagian dari keseluruhan program 

pembelajaran yang sulit dijelaskan secara 

verbal. Salah satu media yang cocok 

digunakan adalah media konkret. Menurut 

Nazifah dalam Nurul Dwi Yuliana 

(2015:36)  

Media konkret adalah segala sesuatu 

yang nyata dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim 

kepenerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat siswa sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan 

lebih efektif dan efesien menuju 

kepada tercapainya tujuan yang 

diharapkan. 

Penggunaan media konkret  adalah 

tanah. Lebih tepatnya berupa tanah humus, 

tanah liat, tanah berpasir dan tanah kapur. 

Penggunaan media konkret ini sesuai 

dengan materi yang dikaji yaitu jenis-jenis 

tanah. 

Penggunaan model, metode dan 

media ini dimaksudkan agar siswa lebih 

tertarik dan mampu untuk memecahkan 

masalah dan menambah pengetahuan 

siswa. Sesuai uraian diatas, penulis 

mengambil judul penelitian. 

“Pengaruh Model Pembelajaran 

Group Investigation Didukung Metode 

Inquiry dan Media Konkret Terhadap 
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Kemampuan Mengidentifikasi Jenis-

Jenis Tanah Siswa Kelas V SDN Jagalan  

Kota Kediri Tahun Ajaran 2016/2017”. 

II. METODE 

Variabel merupakan sesuatu yang 

menjadi fokus pengamatan pada suatu 

penelitian. Menurut Sugiyono (2016:63) 

“Variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya". 

Suharsimi Arikunto (2010:161) 

menyatakan bahwa “Variabel adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian”. Dari kutipan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitian yaitu sesuatu yang memiliki 

variasi nilai yang menjadi suatu objek 

penelitian. 

Dalam penelitian eksperimen peneliti 

mengambil jenis penelitian True-

Experimental Design. Menurut Sugiyono 

(2016:112-13) ada 2 bentuk penelitian 

True-Experimental Design, yaitu: Posttest-

Only Control Design, dan Pretest-Posttest 

Control Group Design. Dari bentuk 

penelitian True-Experimental Desaign 

peneliti menggunakan teknik desaign 

Pretest-Posttest Control Group Design.   

Penelitian ini mengunakan pen-

dekatan penelitian kuantitatif karena data-

data dari variabel penelitian ini cenderung 

bersifat angka hal ini sesuai dengan 

pendapat Sugiyono (2015:13)  

“Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang data penelitiannya 

berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik, sedangkan 

penelitian kuantitatif adalah 

penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang hasil penelitiannya lebih 

menekankan makna daripada 

generalisasi dan teknik pengumpulan 

datanya menggunakan triangulasi 

(gabungan)”. 

Untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan, digunakan program SPSS 

sebagai berikut: 

1. Uji hipotesis 1 dan 2 untuk mengetahui 

adakah pengaruh digunakan t-test satu 

sampel (Paired Sample t-test). 

2. Hipotesis 3 Untuk menguji adanya 

perbedaan pengaruh menggunakan t-tes 

dua sampel (Independent Sample t-test) 

Untuk menguji keunggulan dengan 

membandingkan rata-rata post-test 

kelompok eksperimen dan  rata rata-rata 

post-test kelompok kontrol. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Dari data yang diperoleh, nilai hasil 

analisis terhadap kemampuan mengiden-

tifikasi  jenis-jenis tanah siswa kelas V 

dengan menggunakan model pembelajaran 

Group Investigation didukung metode 

Inquiry dengan media Konkret adalah 

sebagai berikut: 
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1. Data Kelompok Eksperimen

 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas 

menunjukan bahwa hasil pre-test frekuensi 

tertinggi berada pada rentang 61-70 yaitu 

sebanyak 9 siswa dengan prosentase 39,1% 

dan dibawah rentang skor tersebut masih 

ada 17.4%. Maka dapat dikatakan bahwa 

kemampuan  mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah, sebelum perlakuan (pre-test) 

cenderung masih rendah. 

Selanjutnya hasil post-test frekuensi 

tertinggi berada pada rentang 81-90 yaitu 

sebanyak 10 siswa dengan prosentase 

43,5% dan diatas rentang skor tersebut 

masih ada 30,4%. Maka dapat dikatakan 

bahwa kemampuan mengidentifikasi jenis-

jenis tanah, sesudah perlakuan (post-test) 

mengalami peningkatan, dibanding pre-

test. 

2. .Data Kelompok Kontrol 

 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas 

menunjukan bahwa hasil pre-test frekuensi 

tertinggi berada pada rentang 61-70 yaitu 

sebanyak 7  siswa dengan presentase 41,1% 

dan dibawah rentang skor tersebut masih 

ada 41,1%. Maka dapat dikatakan bahwa 

kemampuan  mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah, sebelum perlakuan (pre-test) 

cenderung rendah.  

Selanjutnya hasil post-test frekuensi 

tertinggi berada pada rentang 61-70 yaitu 

sebanyak 9 siswa dengan prosentase 52,9% 

dan diatasnya rentang skor tersebut masih 

ada 46,9%. Maka dapat dikatakan bahwa 

kemampuan  mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah, sesudah perlakuan (pos-test) 

cenderung mengalami peningkatan  

Selanjutnya akan dikemukakan 

pembahasan atas hasil-hasil analisis dan 

pengujian hipotesis yang dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan model Group 

Investigation didukung metode 

Inquiry dengan media Konkret 

berpengaruh terhadap kemampuan 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

siswa kelas V SDN Jagalan Kota 

Kediri Tahun 2016/2017. 

Rangkuman uji hipotesis nomor urut 

1 dapat diketahui thitung yaitu 7,807 (pada 

kolom E). Dengan demikian t-hitung lebih 

besar dari pada t-tabel taraf  5% yaitu 

2,074 (pada kolom G)  dan dapat di 

gambarkan sebagai berikut: thitung = 7,807> 

ttabel 5% = 2,074. 
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Sebagaimana yang telah ditetapkan 

pada bab III, dapat ditemukan thitung> ttabel 

5% maka analisis hasil pengujian hipotesis 

bahwa hipotesis nol (H0) ditolak pada taraf 

signifikan 5% yang berarti hipotesis kerja 

(Ha) yang diajukan terbukti benar.  

Sehingga hasil penelitian tersebut 

telah membuktikan bahwa penggunaan 

model Group Investigation didukung 

metode Inquiry dengan media Konkret 

berpengaruh terhadap kemampuan 

mengidentitfikasi jenis-jenis tanah pada 

siswa kelas V SDN Jagalan  Kota Kediri 

Tahun ajaran 2016/2017. 

2. Penggunaan model Group 

Investigation didukung metode 

Inquiry tanpa media Konkret 

berpengaruh terhadap kemampuan 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

siswa kelas V SDN Jagalan Kota 

Kediri Tahun 2016/2017. 

Variabel kemampuan mengiden-

tifikasi jenis-jenis tanah  dengan model 

Group Investigation didukung metode 

Inquiry tanpa media Konkret diketahui 

bahwa hasil uji t-tes dapat dilihat t-hitung 

5,800 (pada kolom E). Dengan demikian t-

hitung lebih besar dari pada t-tabel taraf  

5% yaitu 2,120 (pada kolom G) dan dapat 

di gambarkan sebagai berikut: thitung= 5,800 

> ttabel 5% = 2,120.  

Sebagaimana yang telah ditetapkan 

pada bab III, dapat ditemukan thitung> ttabel 

5%  maka analisis hasil pengujian hipotesis 

bahwa hipotesis nol (H0) ditolak pada taraf 

signifikan 5% yang berarti hipotesis kerja 

(Ha) yang diajukan terbukti benar. 

Sehingga hasil penelitian tersebut 

telah membuktikan bahwa penggunaan 

model Group Investigation didukung 

metode Inquiry tanpa media Konkret 

berpengaruh terhadap kemampuan 

mengidentitfikasi jenis-jenis tanah pada 

siswa kelas V SDN Jagalan  Kota Kediri 

Tahun ajaran 2016/2017. 

3. Ada perbedaan pengaruh model 

Group Investigation didukung 

metode Inquiry dengan media 

Konkret dibanding  model Group 

Investigation didukung metode 

Inquiry tanpa media Konkret 

terhadap  kemampuan 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

siswa kelas V SD Jagalan Kota 

Kediri Tahun 2016/2017. 

Dapat diketahui bahwa nilai t hitung 

5,574 (pada kolom E). Dengan demikian t-

hitung lebih besar dari pada harga dari t-

tabel 5% yaitu 1,686 (pada kolom G) dapat 

digambarkan sebagai berikut, thitung = 

5,574> ttabel 5% = 1,686. Maka dapat 

ditemukan thitung > ttabel = 5% analisa hasil 

pengujian hipotesis bahwa hipotesis nol 

(H0) ditolak pada taraf signifikan 5% yang 

berarti hipotesis kerja (Ha) yang diajukan 

terbukti benar. 
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Selanjutnya untuk menguji 

keunggulan dengan membandingkan Nilai 

Rerata antara penggunaan model Group 

Investigation didukung metode Inquiry 

dengan media Konkret dibanding dengan 

model Group Investigation didukung 

metode Inquiry tanpa media Konkret 

terhadap kemampuan mengidentitfikasi 

jenis-jenis tanah. Berdasakan tabel 4.17 

diketahui bahwa nilai rerata post test yang 

diperoleh pada kelompok eksperimen 

adalah 87,9 lebih besar dari nilai post test 

kelompok kontrol adalah 72,94 (Tabel 

4.17, no urut 3, pada kolom H). 

Berdasarkan norma keputusan yang 

telah ditetapkan pada bab III, dapat 

ditemukan hasil pengujian hipotesis bahwa 

hipotesis nol (Ho) ditolak pada taraf 

signifikan 5% yang berarti hipotesis 

alternatif (Ha) yang diajukan benar. 

Dengan demikian hasil pengujian 

tersebut telah membuktikan bahwa 

penggunaan model Group Investigation 

didukung metode Inquiry dengan media 

Konkret dibanding dengan model Group 

Investigation didukung metode Inquiry 

tanpa media Konkret terhadap kemampuan 

mengidentitfikasi jenis-jenis tanah pada 

siswa kelas V SDN Jagalan  Kota Kediri 

Tahun ajaran 2016/2017 dengan  

keunggulan pada penggunaan model 

Group Investigation didukung metode 

Inquiry dengan media Konkret. 
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