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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan penelitian, bahwa proses pembelajaran 

pada mata pelajaran IPA tentang Kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan 

lingkungan tenrtentu untuk mempertahankan hidup masih dominan dengan pembelajaran ceramah 

saja. Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri 

tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup  dengan menggunakan model 

Group Investigation didukung media Pop up book? (2)  Kemampuan mengidentifikas penyesuaian diri 

tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup  dengan menggunakan model 

pembelajara langsung ? (3) Adakah pengaruh model Group Investigation didukung media Pop up 

book terhadap kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu 

untuk mempertahankan hidup ? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian Eksperimen 

dengan mengambil jenisnya Nonequivalent Control Group Desaign. Analisis data yang digunakan 

adalah SPSS versi 23 menggunakan uji-t taraf signifikan 5%. Penelitian ini dilakukan pada dua kelas 
yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan   hasil   penelitian   dapat   disimpulkan:   (1)   Kemampuan   mengidentifikasi 

penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup dengan 

menggunakan model Group Investigation didukung media Pop up book pada siswa kelas V SDN 

Sugihwaras 2 Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2017/2018, telah tuntas mencapai nilai di atas 

KKM. Hal ini terbukti dengan rata-rata nilai yang diperoleh lebih dari KKM ≥ 75 yaitu 90,63. (2) 

Kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung pada siswa kelas V SDN Sugihwaras 6 Kabupaten 

Nganjuk Tahun Pelajaran 2017/2018, belum tuntas mencapai nilai KKM. Hal ini terbukti dengan rata- 

rata nilai yang diperoleh kurang dari KKM ≥ 75 yaitu 57,05. (3) Ada pengaruh model Group 

Investigation didukung media Pop up bookterhadap kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri 

tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup siswa kelas V SDN Sugihwaras 2 

dan SDN Sugihwaras 6 Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat dilihat dari 

perolehan nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 90,63 > 57,05 

 
Kata Kunci: Model Group Investigation, media Pop up Book, Kemampuan mengidentifikasi 

penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. 
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I.    LATAR BELAKANG 
 

IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran  pokok  dan  kurikulum  di 

Indonesia termasuk pada jenjang Sekolah 

Dasar.   Ilmu   pengetahuan   alam   (IPA) 

adalah ilmu yang mempelajari tentang 

fenomena  alam  dan  segala  sesuatu  yang 

ada dialam. 

Pada pembelajaran IPA siswa akan 

memperoleh pengetahuan tentang 

lingkungan dan menyesuaiakan diri 

terhadap perubahan-perubahan alam yang 

terjadi dilingkungan sekitar. Guru dituntut 

untuk mengembangkan pembelajaran yang 

menarik, menyenangkan, dan didukung 

sarana prasarana yang ada di sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara pada 

tanggal 27 juli 2017 di SDN Sugihwaras 2 

dan SDN Sugihwaras 6 Kabupaten 

Nganjuk, banyak faktor yang 

menyebabkannya, salah satunya adalah 

kurangnya minat siswa dalam belajar, 

sehingga  pemahaman  siswa  terhadap 

materi rendah. Siswa merasa bosan dengan 

pembelajaran yang monoton tidak menarik 

dan enggan untuk fokus perhatian terhadap 

proses pembelajaran. Guru mengajar tidak 

menggunakan model dan media 

pembelajaran yang dapat membangkitkan 

motivasi  belajar  siswa  aktif.  Guru  pada 

saat itu menggunakan metode ceramah, 

hafalan, dan tanya jawab. Akibatnya siswa 

menjadi ramai sendiri dan kondisi kelas 

menjadi   gaduh.   Menggunakan   metode 

ceramah membuat siswa  pasif  dan  siswa 

tidak dapat berfikir kritis. 

Penggunaan model pembelajaran 

merupakan hal terpenting dalam proses 

belajar mengajar dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Menurut Aris Shoimin 

(2014: 23) model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merancang aktivitas belajar. 

Untuk mengatasi permasalah 

tersebut, proses pembelajaran dengan 

menerapkan serta menggunakan model dan 

media  yang  menarik,  menyenangkan 

sesuai dengan tingkatan peserta didik. 

Peneliti menerapkan model Group 

Investigation   didukung   media   Pop   up 

book. Menurut Imas Kurniasih & Berlin 

Sani  (2015:  71)  model  Group 

Investigatinon adalah “ salah satu bentuk 

model pembelajaran kooperatif yang 

menemui titik  tekan pada partisipasi dan 

aktivitas siswa untuk mencari materi 

pelajaran yang akan dipelajari”. 

Pembelajaran dengan menggunakan model 

Group Investigation memberikan 

kesempatan siswa untuk melakukan sendiri 

aktivitasnyay  dan  mendapatkan 

pengalaman dalam belajar. Melalui model 

Group Investigation siswa dikelompokkan 

dengan anggota ± 6 siswa, guru 

menjelaskan  tugas  yang    akan  diberikan 
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Kelompok Pretest Perlakuan Postest 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

 

 

 
 

kepada tiap-tiap kelompok, kemudian guru 

memanggil  ketua-ketua  kelompok  untuk 

diberikan    satu    tugas/materi,    masing- 

masing    kelompok    diberi    tugas    yang 

berbeda,      siswa      berdiskusi      dengan 

kelompok  membahas  materi  yang  sudah 

diberikan dengan mencari sendiri sumber 

dari    dalam    kelas,    setelah    berdiskusi 

masing-masing                             kelompok 

mempresentasikan  hasil  dari  pembahasan 

kelompok.    Selain    penggunaan    model 

pembelajaran  peran  media  pembelajaran 

juga   penting   untuk   mendukung   model 

pembelajaran  agar  mencapai  tujuan  dan 

meningkatkan    pemahaman    siswa    saat 

menerima         materi         dari         guru. 

MenurutAlfiLaila,             (2016:             3) 

menyatakanbahwapemanfaatan         media 

pembelajaran                                        yang 

relevandalamkelasdapatmengoptimalkan 

proses pembelajaran. Dalam pembelajaran 

media  Pop  up  bookdapat  menarik  minat 

siswa   untuk   memahami   materi   dalam 

proses pembelajaran. Pada media pop up 

book,  materi  disampaikan  dalam  bentuk 

gambar   yang   menarik   karena   terdapat 

bagian  yang  jika  dibuka  bergerak  atau 

memberi kesan timbul. Jadi Pop up book 

merupakan  salah  satu  media  yang  dapat 

mendukung   model   Group   Investigation 

untuk membangkitkan minat belajar siswa. 

II.   METODE 

Dalam penelitian inimenggunakan 

pendekatan kuantitaif. Menurut sugiyono, 

(2013: 14) menyatakan bahwa: “penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kunatitatif/ statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 

Teknik penelitian yang digunakan 

dalam penelitian  ini    adalah eksperimen. 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan 

desain “Quasi Experimental Desaign” 

dalam bentuk “Nonequivalent Control 

Group Desaign”. Rancangan penelitian ini 

dipilih karena penelitian ini mencari 

pengaruh  suatu  perlakuan.  Desain 

penelitian tersebut dapat digambarkan 

seperti berikut : 

 
 
 
 
 

 
Tabel  3.2  Nonequivalent  Control  Group 
 

Desaign ( Sugiyono, 2013: 116) 

Keterangan : 

O1           = Hasil Pretest kelas eksperimen 
 

X1           = Perlakuan dengan menggunakan 

model  Group  Investigation  didukung 

media Pop up book 

O2           = Hasil postest kelas eskperimen 
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O3           = Hasil pretest kelas kontrol 
 

X2           = Perlakuan dengan menggunakan 

model pembelajaran langsung 

O4           = Hasil postest kelas kontrol 
 

Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini sejumlah54 siswa. Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh poulasi tersebut 

(Sugiyono, 2013: 118). Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V 

SDN Sugihwaras 2 dan SDN Sugihwaras 6 

Kabupaten    Nganjuk    Tahun    Pelajaran 
 

2017/2018. 
 

Dalam pengumpulan data awal 

peneliti berkenjung ke sekolah untuk 

bertanya mengenai kondisi sekolah untuk 

dilakukan penelitian. Malakukan observasi 

dengan mengikuti atau melihat kegiatan 

proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung.  Selanjutnya  berkunjung lagi 

ke sekolah untuk menyerahkan surat 

penelitian serta konsultasi dengan guru 

kelas untuk menetukan waktu yang akan 

dilakukan untuk penelitian 

Adapun langkah pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan tes. Tes 

yang     digunakan  untuk  mengumpulkan 

data yaitu pretest- postest setelah diberi 

perlakuan. Dalam penelitian ini 

menggunakan jenis tes tulis pilihan ganda 

untuk menilai hasil belajar dalam mata 

pelajaran IPA dengan kemampuan 

mengidentifikasi        penyesuaian        diri 

tumbuhan   dengan   lingkungan   tertentu 

untuk mempertahankan hidup. 

Dalam penelitian kuantitatif teknik 

analisis data yang digunakan diarahkan 

untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah ditentukan. 

Teknik analisis data dalam penelitian 

kuantitatif  menggunakan  statistik. 

Penelitian ini jenis analisis data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis T-test 

dan ketuntasan belajar klasikal. Untuk 

menguji ketuntasan belajar siswa pada 

hipotesis 1 dan 2 dapat digunakan rumus 

ketuntasan  hasil  belajar  klasikal. 

Sedangkan untuk menguji hipotesis 3 

digunakan t-test 2 kelompok. 

Norma keputusan yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis adalah sebagai 

berikut : 

HO      : Tidak ada pengaruh penggunaan 

model  Group  Investigation  didukung 

media Pop up book dibanding model 

pembelajaran langsung terhadap 

kemampuan mengidentifikasi penyesuaian 

diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu 

untuk mempertahankan hidup siswa kelas 

V  SDN  Sugihwaras  2  dan  SDN 

Sugihwaras 6 Kabupaten Nganjuk Tahun 

Pelajaran 2017/2018 dengan keunggulan 

pada penggunaan model Group 

Investigation   didukung   media   Pop   up 

book. 
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Ha       :  Ada pengaruh penggunaan model 

Group Investigation didukung media Pop 

up book dibanding model pembelajaran 

langsung terhadap kemampuan 

mengidentifikasi  penyesuaian  diri 

tumbuhan   dengan   lingkungan   tertentu 

untuk mempertahankan hidup siswa kelas 

V  SDN  Sugihwaras  2  dan  SDN 

Sugihwaras 6 Kabupaten Nganjuk Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Dengan keunggulan 

pada penggunaan model Group 

Investigation   didukung   media   pop   up 

book. 

Digunakan aturan konvensional 

yang ditetapkan pengujian hipotesis pada 

taraf signifikan 5% sebagai berikut: 

a.   Apabila nilai thitung    ≥ ttabel  dengan 

taraf signifikan 1%, maka sangat 

signifikan Ho ditolak. 

b.   Apabila  nilai thitung   ≥ ttabel  dengan 

taraf  signifikan  5%,  maka 

signifikan sehingga Ho ditolak. 

c.   Apabila thitung  ≤ ttabel  dengan taraf 

signifikan  5%,  maka  tidak 

signifikan sehingga gagal menolak 

Ho. 

d. Untuk menguji ketuntasan dan 

keunggulan digunakan ketuntasan 

sebagai berikut : 

1)  Untuk uji hipotesis pertama 
 

jika  ketuntasan  klasikal  ≥ 
 

75%  berarti  hipotesis  satu 

terbukti benar. 

2)  Untuk  uji  hipotesisi  kedua 
 

jika  ketuntasan  klasikal  ≤ 
 

75% berarti hipotesis kedua 

terbukti benar. 

3)  Untuk uji keunggulan pada 

hipotesis ketiga jika rerata 

posttest kelompok 

eksperimen > rerata posttest 

kelompok kontrol berarti 

hipotesis ketiga benar. 

III.   HASIL DAN KESIMPULAN 
 

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis 

sebagaimana dikemukakan pada bab IV, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kemampuan        mengidentifikasi 

penyesuaian diri tumbuhan dengan 

lingkungan tertentu untuk 

mempertahankan hidup dengan 

menggunakan model Group 

Investigation didukung media Pop 

up book pada siswa kelas V SDN 

Sugihwaras 2  Kabupaten Nganjuk 

Tahun Pelajaran 2017/2018, telah 

tuntas mencapai nilai rata-rata 

KKM.  Hal  ini     terbukti  dengan 

reta-rata nilai yang diperoleh lebih 

dari KKM ≥ 75 yaitu 90,63. 

2. Kemampuan        mengidentifikasi 

penyesuaian diri tumbuhan dengan 

lingkungan tertentu untuk 

mempertahankan hidup dengan 

menggunakan model pembelajaran 

langsung pada siswa kelas V SDN 
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Sugihwaras 6  Kabupaten Nganjuk 

Tahun Pelajaran 2017/2018, belum 

tuntas mencapai nilai KKM. Hal ini 

terbukti dengan rata-rata nilai yang 

diperoleh kurang dari KKM ≤ 75 

yaitu 57,05. 

3. Ada   pengaruh   model   Group 

Investigation didukung media Pop 

up book    terhadap    kemampuan 

mengidentifikasi penyesuaian diri 

tumbuhan dengan lingkungan 

tertentu  untu  mempertahankan 

hidup siswa kelas V SDN 

Sugihwaras 2 dan SDN Sugihwaras 

6 Kabupaten Nganjuk Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat 

dilihat dari perbandingan perolehan 

nilai rata-rata menggunakan model 

Group  Investigation  didukung 

media Pop up book dibanding 

menggunakan model pembelajaran 

langsung yaitu 90,63 > 57,05. 

IV.    DAFTAR PUSTAKA 
 

Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur 

Penelitian suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

 
Kurniasih, Imas & Berlin Sani. 2015. 

Ragam Pengembangan Model 

Pembelajaran untuk 

meningkatkan profesionalisme 

guru. Jakarta: Kata Pena. 

Laila,           AlfidanSutrisnoSahari. 
2016.PeningkatanKreativitasMa 

hasiswaDalamPemanfaatanBar 

ang-barangBekasPada       Mata 

Kuliah                               Media 

Pembelajaran.JurnalPendidikan 

Dasar   Nusantara   (Online).Vol 

1.No.2.http://ojs.unpkediri.ac.id/ 
index.php/pgsd/article/view/213/ 

138.Diakses21 Januari 2018. 

 
Shoimin, Aris. 2014. 68 Model 

Pembelajaran inovatif dalam 

kurikulum   2013.    Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media. 
 

 
 

Sugiyono. 2013. Metode penelitian 

pendidikan pendekaran 

kuantitataif, kualitataif, dan 

R&D. Bandung: Alfabeta. 

 
Sugiyono.  2016.  Metode  Penelitian 

Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pgsd/article/view/213/138.Diakses
http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pgsd/article/view/213/138.Diakses
http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pgsd/article/view/213/138.Diakses


 
 

ArtikelSkripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 

 


