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ABSTRACT 

The goal of Chemistry learning is training of thinking and 

reasoning in drawing conclusions, for example through 

presentation, exploration, experimentation, showing, showing 

similarities, differences, consistency and inconsistencies. Other 

than that, the goal is developing creative activities that involve 

imagination. Intuition and discovery using, develop divergent 

thinking. originality, curiosity, making predictions and guesses 

and experimenting. The third is developing problem-solving skills. 

While the fourth is developing information skills or 

communicating ideas, among others, through oral talks, graphic 

notes, maps, diagrams in explaining ideas. 

For this purpose, a classroom action research consisting of two 

cycles was developed by the researcher. Analysis of the data used 

is descriptive analysis by looking at the increase in student 

learning outcomes in the pre-cycle, cycle I and cycle II stages. The 

action was given to thirty-one students. The results showed that 

the Group Investigation model could improve the learning 

outcomes of redox chemistry. The increase in learning activities 

and achievement was followed by an increase in the average score 

of 60.81 in the first cycle and 85.03 in the second cycle as well as 

the increase in student interest, of course, cannot be separated 

from the optimal efforts of teachers full of creative and innovative 

dedication. 

Keywords: Chemistry Learning Outcomes, Redox, Group 

Investigation 

 

ABSTRAKSI 

Tujuan pembelajaran Kimia yang pertama adalah untuk melatih 

cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya 

melalui kegiatan penyajian, eksplorasi, eksperimen, 

menunjukkan, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten dan 

inkonsistensi. Kedua untuk  mengembangkan aktivitas kreatif 

yang melibatkan imajinasi. intuinasi dan penemuan 

menggunakan, mengembangkan pemikiran divergen. orisinil, rasa 

ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan serta mencoba-coba. 

Ketiga yaitu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

Sedangkan keempat adalah mengembangkan kemampuan 

informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui 
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PENDAHULUAN
Berbagai kewajiban yang dilakukan 

guru antara lain pendidikan, proses 
pembelajaran, pengembangan profesi dan 
penunjang proses pembelajaran. 
Pengembangan profesi hendaknya 
menempati prioritas utama karena sudah 
seharusnya guru berusaha untuk 
meningkatkan diri dalam profesi. 

Belajar merupakan suatu aktivitas 
mental yang berlangsung dalam interaksi 
aktif dengan lingkungan yang 
menghasilkan perubahan dalam 
pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 
serta sikap. Perubahan ini bersifat relatif 
kontan dab berbekas. Dengan demikian 
belajar merupakan suatu kegiatan yang 
tidak dapat terpisah dari tata kehidupan, 
sejak manusia lahir sampai liang lahat 
untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sekaligus untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 

Inovasi dalam pembelajaran harus 
selalu ada agar hasil pembelajaran benar-
benar sesuai dengan perkembangan. 
Kompetensi yang diperlukan untuk siswa 
membuat guru harus benar-benar kreatif, 
aktif dan inovatif sesuai dengan tuntutan 
perkembangan IPTEKS dan IMTAQ. 
Untuk itulah guru dituntut selalu mencari 
solusi dari permasalahan keseharian yang 
dijumpai guru di kelas atau di sekolah. 

Melalui penelitian tindakan kelas 
diharapkan perubahan pembelajaran 
akan selalu dapat membawa siswa ke 
dalam kehidupan nyata dari aplikasi 
keilmuan yang digelutinya. Guru akan 
terbiasa untuk berkembang, dengan 
ikhlas mencari saran kolega pimpinan 
demi untuk keberhasilan dalam 
pembelajaran. 

Terselenggaranya pendidikan 
nasional yang semakin maju merata akan 
mampu mewujudkan manusia yang 
berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
berbudi pekerti, produktif dan 
profesional. Sehubungan dengan itu 
untuk mencapai tujuan pendidikan 
diharapkan lembaga-lembaga pendidikan 
merasa perlu untuk menyediakan 
sekolah-sekolah yang lengkap, terutama 
sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan 
prasarana sekolah tersebut dapat berupa 
gedung sekolah yang memadai, staf 
pengajar yang profesional di bidangnya 
serta sarana lain yang menunjang proses 
belajar mengajar sehingga tujuan 
pendidikan dapat tercapai. 

Pendidikan di sekolah bukan 
merupakan tanggung jawab oleh guru 
saja, tetapi harus ada kerja sama antara 
sekolah, orang tua siswa dan siswa itu 
sendiri. Masalah belajar merupakan inti 

pembicaraan lisan, catatan grafik, peta, diagram dalam 

menjelaskan gagasan. 

Untuk tujuan tersebut, penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 

dua siklus dikembangkan oleh peneliti. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dengan melihat peningkatan 

hasil belajar siswa pada tahap pra-siklus, siklus I dan siklus II. 

Tindakan tersebut diberikan kepada tiga puluh satu siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model Group Investigation dapat 

meningkatkan hasil belajar Kimia pokok bahasan redoks. 

Meningkatnya aktivitas dan prestasi belajar diikuti pula atas 

kenaikan nilai rata-rata yaitu 60,81 pada siklus I dan 85.03 pada 

siklus II begitu juga meningkatnya minat siswa tentunya tidak 

terlepas dari usaha usaha guru yang optimal penuh pengabdian 

yang kreatif dan inovatif. 

Kata kunci:  Hasil belajar Kimia, Redoks, Group Investigation 
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dari kegiatan di sekolah, sebab semua 
usaha di sekolah ditujukan bagi 
berhasilnya proses belajar bagi setiap 
siswa yang sedang studi di sekolah 
tersebut. Oleh karena itu memberikan 
pelayanan bimbingan di sekolah berarti 
pula memberikan pelayanan belajar bagi 
setiap siswa. Berdasarkan observasi, 
wawancara dengan siswa, rendahnya 
minat aktivitas siswa berkolerasi dengan 
guru kurang menerapkan model 
pembelajaran kurang variatif dan menarik 
serta kurang melibatkan aktivitas dan 
tanggung jawab siswa disamping kurang 
tersedianya sarana dan prasarana yang 
mendukung proses pembelajaran. Untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi peneliti 
mencoba menerapkan Model Group 
Investigation. 

Bertitik tolak dari latar belakang di 
atas maka  permasalahannya adalah 
bagaimana cara meningkatkan hasil 
belajar Kimia pokok bahasan Redoks 
melalui penerapan model group 
investigation siswa Kelas XII MIPA-1 
Tahun pelajaran 2017/2018? 

Adapun tujuan penelitian secara 
umum untuk meningkatkan kualitas 
proses pembelajaran yang ditunjukan 
adanya peningkatan prestasi belajar dan 
aktivitas siswa dalam proses 
pembelajaran Kimia XII MIPA-1semester I 
di MAN I  Lamongan 

Manusia adalah makhluk individu 
sekaligus makhluk sosial. Sebagai warga 
bangsa dan warga negara, pendidikan 
harus dapat mengantarkan siswa menjadi 
manusia yang secara individu 
bertanggung jawab kepada dirinya, 
keluarganya, bangsanya dan negaranya. 
Ia harus menjadi makhluk sosial yang 
demokratis, toleran, dapat menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya, serta dapat 
menjadi tauladan di lingkungannya 
dengan perbuatan yang positif dan 
terpuji. Wujud nyata pencapaian hal 
tersebut dihadapkan dari keterlibatan 
siswa di dalam tugas-tugas klasikal 

ataupun kelompok. Pada pembelajaran 
yang menggunakan kerjasama perlu 
diterapkan prinsip-prinsip berikut : 
1. Para siswa memiliki pemahaman 

yang sama tentang tujuan dan 
masalah, serta memiliki rencana yang 
jelas. 

2. Setiap anggota memberikan 
kontribusi dalam penyelesaian tugas. 

3. Setiap anggota harus bertanggung 
jawab pada kelompok. 

4. Setiap pemecahan masalah harus 
dilaksanakan secara demokratis. 

5. Guru memberikan penilaian terhadap 
kemajuan tugas kerjasama dalam hal 
kinerja kelompok dan aktivitasnya. 

6. Setiap anggota merasa puas dan aman 
dalam belajar. 
Beberapa ahli berpendapat bahwa 

Model Group Investigation ini unggul 
dalam membantu siswa memahami 
konsep-konsep yang sulit. Para 
pengembang ini telah menunjukkan 
bahwa model struktur penghargaan 
kerjasama teluh dan dapat meningkatkan 
penilaian siswa pada belujar nkademik 
dan perubahan norma yang berhubungan 
dengan hasil belajar (Rachmadiurti, 2001), 

Model Group Investigation bisa 
didefinisikan sebagai sistem kerja atau 
belajar kelompok yang terstruktur yang 
termasuk di dalamnya adalah lima unsur 
pokok yaitu: saling ketergantungan 
positif, tanggung jawab individual, 
interaksi personal, keahlian bekerja sama 
dengan proses berkelompok. (Anita Lie, 
1999: 18) 

Dalam Model Group Investigation 
siswa lebih mudah menemukan dan 
memahami konsep-konsep yang sulit jika 
mereka saling mendiskusikan masalah 
tersebut dengan teman-temannya, siswa 
secara rutin bekerja secara berkelompok 
untuk saling membantu memecahkan 
masalah yang komplek. Penekanan sosial 
dalam belajar dan penggunaan kelompok 
sejawat untuk memodelkan. Cara berfikir 
yang sesuai dan saling mengemukakan 
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dan meluruskan kekeliruan pengertian 
(Piaget dan Vigorsky dalam Ponto Corvo : 
1993) 

Setiap siswa perlu memiliki 
penguasaan Kimia pada tingkat tertentu, 
yang merupakan penguasann kecakapan 
Kimia untuk dapat memahami dunia dan 
berhasil dalam kariemyn. Kecakapan 
Kimia yang ditumbuhkan pada siswa 
merupakan sumbangan mata pelajaran 
Kimia kepada pencapaian kecakapan 
hidup yang ingin dicapai melalui 
kurikulum ini.  

Kimia berfungsi mengembangkan 
kemampuan menghitung, mengukur, 
menurunkan dan menggunakan rumus 
Kimia yang diperlukan dalam kehidupan 
sehari-hari. Kimia juga berfungsi 
mengembangkan kemampuan 
mengkomunikasikan gagasan dengan 
bahasa melalui model kimia yang dapat 
berupa kalimat Kimia, diagram, grafik 
atau tabel.  

Tujuan pembelajaran Kimia adalah :  
1. Melatih cara berfikir dan bernalar 

dalam menarik kesimpulan, misalnya 
melalui kegiatan penyajian, 
eksplorasi, eksperimen, menunjukkan 
kesamaan. perbedaan, konsisten dan 
in consistensi. 

2. Mengembangkan aktivitas kreatif 
yang melibatkan imajinasi, intuinasi 
dan penemuan dengan 
mengembangkan pemikiran 
divergen, orisinil, rasa ingin tahu, 
membuat prediksi dan dugaan serta 
mencoba-coba. Mengembangkan 
kemampuan memecahkan masalah. 

3. Mengembangkan kemampuan 
informasi atau mengkomunikasikan 
gagasan antara lain melalui 
pembicaraan lisan, catatan, grafik, 
peta diagram dalam menjelaskan 
gagasan. 
Berdasarkan deskripsi masalah dan 

kajian Pustaka di atas maka dirumuskan 
hipotesis bahwa Model Group 
Investigation dapat meningkatkan hasil 

belajar kimia pokok bahasan materi 
Redoks. 

Penelitian dilaksanakan pada siswa 
Kelas XII IPA-I semester 1 MA Negeri I 
Lamongan. Obyek penelitian adalah Kelas 
XII MIPA-1yang berjumlah 37 orang 
dengan karakteristik sama, motivasi 
belajar rendah. Peneliti adalah guru mata 
pelajaran Kimia, penelitian ini 
dilaksanakan mulai bulan Nopember 
sampai dengan Desember 2017. 

Adapun Langkah-langkah penelitian 
sebagai berikut : 
1. Bersama-sama kolaborator 

menetapkan kelas yang akan diteliti 
yaitu Kelas XII. IPA-1. 

2. Menetapkan siklus penelitian 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap 
siklus dilaksanakan 1 - 2 kali tatap 
muka. Konsep yang dipelajari adalah 
Redoks. 

3. Menyiapkan instrumen penelitian 
4. Menyusun jadwal pertemuan dalam 

rangka refleksi. 
5. Menyamakan persepsi dan 

memperagakan pelaksanakan 
tindakan yang akan dilakukan di 
kelas. 

6. Menetapkan jenis data dan 
pengolahannya baik data kualitatif 
maupun kunntitatif. 
Prosedur pelaksanaan penelitian 

berbentuk siklus-siklus yang terdiri atas 
dua siklus yang masing-masing  meliputi: 
planning, acting dan replecting. Masing 
masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. 
Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai. Permasalahan 
yang belum dapatdipecahkan dalam 
siklus pertama direfleksikan bersama 
peneliti dalam suatu pertemuan 
kolaborasi, untuk mencari penyebabnya, 
selanjutnya peneliti merencanakan 
berbagai langkah perbaikan untuk 
diterapkan pada siklus 2. Hal tersebut 
dilakukan terus dari satu siklus ke siklus 
berikutnya sampai masalah yang 
dihadapi dapat dipecahkan secara tuntas 
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pada siklus 1 dalam penelitian ini 
tindakan yang diberikan berupa 
penerapan Model Group Investigation. 

Untuk mendapatkan data penelitian 
digunakan instrumen sebagai berikut : 
1. Lembar catatan lapangan untuk 

mencatat atau merekam minat yang 
berhubungan dengan perilaku siswa 
selama proses pembelajaran. 

2. Lembar observasi kelas yang 
digunakan untuk pengamat selama 
proses pembelajaran. 

3. Lembar observasi siswa, untuk 
memantau perkembangan minat 
siswa. 

4. Lembar tanggapan siswa untuk 
mengetahui sejauh mana minat 
belajar siswa setelah diterapkan 
Model Group Investigation. 

5. Lembar tes akhir untuk mengetahui 
daya serap siswa terhadap materi yan 
disajikan. 

6. Lembar pertanyaan pada tiap 
pertemuan. 
Untuk mengetahui efektivitas suatu 

metode dalam kegiatan pembelajaran 
perlu diadakan analisa data. Pada 
penelitian ini menggunakan teknik analisa 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 
penelitian yang bersifat menggambarkan 
kenyataan atau fakta sesuai dengan data 
yang diperoleh dengan tujuan untuk 
mengetahui prestasi belajar yang dicapai 
siswa juga unruk memperoleh respon 
siswa terhadap kegiatan pembelajaran 
serta aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran 

Untuk menganalisis tingkat 
keberhasilan atau persentase keberhasilan 
siswa setelah proses belajar mengajar 
setiap putarannya dilakukan dengan cara 
memberikan evaluasi berupa tes ulangan 
pada setiap akhir putaran. Analisa ini 
dihitung dengan menggunakan statistic 
sederhana yaitu:  
1. Untuk menilai tes ulangan 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai 
yang diperoleh siswa yang selanjutnya 

dibagi dengan jumlah siswa yang ada di 
kelas tersebut sehingga diperlukan rata-
rata tes ulangan dapat dirumuskan: �̅� =

 
∑𝑋

∑𝑁
 

Dengan X = Nilai rata-rata 
∑ N = Jumlah siswa 
∑ X = Jumlah semua nilai siswa 

2. Untuk kentuntasan belajar 
Ada dua kategori ketuntasan belajar 

yaitu secara perorangan dan secara 
klasikal. Berdasarkan petunjuk 
pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 
2006 (Depdikbud, 2006) yaitu siswa telah 
tuntas belajar bila telah mencapai skor 
65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas 
belajar bila di kelas 65%. Untuk 
menghitung persentase ketuntasan belajar 
digunakan nimus sebagai berikut: 

𝑃 =
∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 ⨯ 100% 

3. Untuk lembar observasi 
a. Lembar observati pengolahan Model 

Group Investigation 
Untuk menghitung lembar observasi 

pengolahan Model Group Investigation 
digunakan rumus sebagai berikut : 

 

�̅� =  
  𝑃1  +  𝑃2     

2
 

Dimana:  𝑃1  = pengamatan 1 dan      P₂  = 
pengamatan 2 

b. Lembar observasi aktivitas guru dan 
siswa : 

% =  
�̅�

Σx
 × 100% 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 

�̅� =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡

=  
 𝑃1    +   𝑃2   

2
 

Dimana:  % = persentase angket 
= Rata-rata = Pengamat I 
= Jumlah Rata-rata= Pengamat 2 

 
PEMBAHASAN 

Pada siklus pertama guru peneliti 
mengadakan 2 kali pertemuan tatap muka 
sesuai jadwal yang berlaku, dimana dalam 
satu minggu terdiri atas 2 kali tatap muka, 
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tatap muka I jam pelajaran. Materi yang 
disajikan adalah konsep Redoks. 

 
1. Siklus I 

Tabel 1. Pembelajaran pada siklus 1 

NO Aspek yang dinilai Siklus 

1 

1. Persiapan (secara 

keseluruhan) 

80 % 

2. Pelaksanaan  

 A. Pendahuluan  

 1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

80 % 

 2. Memotivasi siswa 85 % 

 3. Mengaitkan 

pembelajaran dengan 

pegetahuan awal siswa / 

prasyarat 

80 % 

 B. Kegiatan inti  

 1. Menyiapan materi pokok 

yang mendukung tugas 

belajar kelompok dengan 

cara demonstrasi. 

65 % 

 2. Mengatur siswa dalam 

kelompok belajar 

80 % 

 3. Membimbing siswa 

mengerjakan LKS  

dengan benar 

85 % 

 4. Mendoromg dan 

membimbing 

dilakukannya 

keterampilan kooperatif 

 

 a. Mengajukan 

pertanyaan 

60 % 

 b. Menjawab 

pertanyaan / 

menanggapi 

65 % 

 c. Menyampaikan ide 70 % 

 d. Kerjasama 65 % 

NO Aspek yang dinilai Siklus 

1 

 5. Mengawasi tiap 

kelompok secara 

bergiliran 

60 % 

 6. Memberi bantuan pada 

kelompok yang 

mengalami kesulitan 

70 % 

 7. Memberikan 

prestasi/umpan balik 

/evaluasi 

75 % 

 8. Penggunaan alat peraga   

 C. Penutup 75 % 

 1. Membimbing siswa 

membuat rangkuman  

80 % 

 2. Mengumumkan 

pengakuan/penghargaan  

70 % 

 3. Memberi tugas  80 % 

3. Pengelolaan waktu 60 % 

4. Suasana kelas  65% 

 
Berdasarkan tabel diatas aspek-aspek 

yang mendapatkan kriteria kurang baik 
adalah memotivasi siswa, menyampaikan 
tujuan pembelajaran, pengelolaan waktu 
dan siswa antusias. Keempat aspek yang 
mendapat penilaian kurang baik di atas, 
merupakan suatu kelemahan yang terjadi 
pada siklus I. Dan akan dijadikan bahan 
kajian untuk refleksi dan revisi yang akan  
dilakukan pada siklus II. Hasil observasi 
berikutnya adalah aktivitas guru dan 
siswa seperti pada tabel berikut  
 

Tabel 2 Aktivitas Guru dan Siswa Pada 
Siklus I. 

No 
Aktivitas guru yang 

diamati 
Presentase 

1. 

 

2. 

 

 

Menyampaikan 

tujuan  

Memotivasi 

siswa/merumuskan 

masalah  

5,0 

 

8,3 
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3. 

 

4. 

 

 

5.  

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

Mengkaitkan dengan 

pelajaran berikutnya 

Menyampaikan 

materi/ Langkah-

langkah/strategi 

Menjelaskan materi 

yang sulit  

Membimbing dan 

mengamati siswa 

dalam menemukan 

konsep 

Meminta siswa 

menyajikan dan 

mendiskusikan hasil 

kegiatan 

Memberikan umpan 

balik  

Membimbing siswa 

merangkum pelajaran 

Mendoromg dan 

membimbing 

dilakukannya 

keterampilan 

kooperatif 

8,3 

 

6,7 

 

 

13,3 

 

21,7 

 

 

10,0 

 

 

 

18,3 

 

8,3 

 

8,3 

 

No Aktivitas siswa yang 

diamati 

Presentase 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

Mendengarkan/ 

memperhatikan 

penjelasan guru 

Membaca buku siswa  

Bekerja dengan 

sesama anggota 

kelompok 

Diskusi antar 

siswa/antar siswa 

dengan guru 

Menyajikan hasil 

pembelajaran 

Mengajukan/menang

gapi pertanyaan/ide 

22,5 

 

 

11,5 

18,8 

 

 

14,4 

 

 

2,9 

 

5,2 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Menulis yang relevan 

dengan KBM 

Merangkum 

pembelajaran 

Mengerjakan tes 

evaluasi  

8,9 

 

6,9 

 

8,9  

 
Berdasarkan tabel diatas tampak 

bahwa aktivitas guru yang paling 
dominan pada siklus I adalah menjelaskan 
materi yang sulit, membimbing dan 
mengamati siswa dalam menemukan 
konsep yaitu 21,7%. Aktivitas lain yang 
presentasenya cukup besar adalah 
memberi umpan balik/evaluasi/tanya 
jawab, menjelaskan materi yang sulit dan 
membimbing siswa merangkum pelajaran 
yaitu masing-masing sebesar 18,3% dan 
13,3%.  

Sedangkan aktivitas siswa yang 
paling dominan adalah 
mengerjakan/memperhatikan penjelasan 
guru yaitu 22,5%. Aktivitas lain yang 
presentasenya cukup besar adalah bekerja 
dengan sesame anggota kelompok, 
diskusi antar siswa dengan guru, dan 
membaca buku yaitu masing-masing 
18,8% dan 11,5%. 

Pada akhir proses belajar mengajar 
siswa diberi tes ulangan I  dengan tujuan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
siswa dlam proses belajar mengajar yang 
telah dilakukan. Adapun data hasil 
penelitian pada siklus I adalah sebagai 
berikut. 

 
Tabel 3 Prestasi Belajar Siswa 

Kelas XII IPA-I Pelajaran Kimia 
No Nama Siswa Keterampilan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Anggi Mei Rianda Putra 

Ayu Wulandari 

Azar Agus Purnomo 

Benny Fathur Rahman 

Chandra Adi Pratama 

Choirul Huda 

Deby Setiawan 

Dya Ika Pravitasari 

60 

60 

60 

50 

60 

60 

50 

70 
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No Nama Siswa Keterampilan 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Ferdian Fitra Cahyani 

Fransisca Dita Mayang  

Hikmah Nur Amalia 

Ira Pramesti 

Istiqomah 

Lailatul Mukkaromah 

Lianawati 

Mega Saputra 

Moh. Sulton Nugroho 

Muhammad Abdul Azis 

Nur Andria 

Nur Cholifatun Ni’mah 

Nurul Dwi Pambudi  

Nyke Noviyanta 

Putri Gita Wijayanti 

Rio Rahma Dhana 

Riska Wardani 

Risky Afrida Permata 

Riyan Tri Handoko 

Rizal Ari Susanto 

Rizky Anggara Putra  

Rusdianto 

Siti Dewi Fatmawati 

Siti Naifah 

Syamsul Arifin 

Tiara Ayu Rahma Illahi 

Zuni Purwati  

Zusi Akmalia 

Zuzun Zuniarti 

70 

60 

70 

50 

70 

60 

50 

60 

50 

60 

50 

60 

60 

50 

60 

70 

70 

70 

70 

60 

60 

60 

60 

70 

60 

60 

50 

60 

50 

 

2. Siklus II 
 
Tabel 4 Pengelolaan Pembelajaran Pada 

Siklus II 

No Aspek yang dinilai 
Siklus 

2 

1. Persiapan (secara 

keseluruhan) 

100% 

2. Pelaksanaan  

 A. Pendahuluan  

 1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

100% 

 2. Memotivasi siswa 100% 

 3. Mengaitkan pembelajaran 

dengan pegetahuan awal 

siswa / prasyarat 

100% 

 B. Kegiatan inti  

No Aspek yang dinilai 
Siklus 

2 

 1. Menyiapan materi pokok 

yang mendukung tugas 

belajar kelompok dengan 

cara demonstrasi. 

80% 

 2. Mengatur siswa dalam 

kelompok belajar 

90% 

 3. Membimbing siswa 

mengerjakan LKS  dengan 

benar 

90% 

 

 4. Mendoromg dan 

membimbing 

dilakukannya 

keterampilan kooperatif 

80% 

 5. Mengajukan pertanyaan 85% 

 6. Menjawab pertanyaan / 

menanggapi 

85% 

 7. Menyampaikan ide 85% 

 8. Kerjasama 85% 

 9. Mengawasi tiap kelompok 

secara bergiliran 

85% 

 10. Memberi bantuan pada 

kelompok yang 

mengalami kesulitan 

85% 

 11. Memberikan 

prestasi/umpan balik 

/evaluasi 

95% 

 12. Penggunaan alat peraga  100% 

 C. Penutup  

 1. Membimbing siswa 

membuat rangkuman  

85% 

 2. Mengumumkan 

pengakuan/penghargaan  

100% 

 3. Memberi tugas  85% 

3. Pengelolaan waktu 85% 

4. Suasana kelas  85% 

 
Dari tabel diatas tampak aspek-aspek 

yang diamati pada kegiatan belajar 
mengajar ( siklus II) yang dilakuakn oleh 
guru dengan menerapkan metode 
pembelajaran Model Group Investigation 
mendapatkan penilaian yang cukup baik 
dari pangamat. Maksudnya dari seluruh 
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penilaian tidak terdapat niali kurang. 
Dengan penyempurnaan aspek-aspek di 
atas dalam penerapan Model Group 
Investigation diharapakan siswa dapat 
menyimpulakn apa yang telah mereka 
pelajari dan mengemukakan 
pendapatnya, sehingga mereka akan lebih 
memahami tentang apa yang telah mereka 
lakukan. Berikut disajiakn hasil observasi 
aktivitas guru dan siswa : 
 
Tabel 5. Aktivitas Guru Dan Siswa Pada 

Siklus II 

No 
Aktivitas guru yang 

diamati 
Presentase 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5.  

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Menyampaikan tujuan  

Memotivasi 

siswa/merumuskan 

masalah  

Mengkaitkan dengan 

pelajaran berikutnya 

Menyampaikan 

materi/ Langkah-

langkah/strategi 

Menjelaskan materi 

yang sulit  

Membimbing dan 

mengamati siswa 

dalam menemukan 

konsep 

Meminta siswa 

menyajikan dan 

mendiskusikan hasil 

kegiatan 

Memberikan umpan 

balik  

Membimbing siswa 

merangkum pelajaran 

Mendoromg dan 

membimbing 

dilakukannya 

keterampilan 

kooperatif 

6,7 

6,7 

 

 

6,7 

 

10,7 

 

 

11,7 

 

25,0 

 

 

8,2 

 

 

 

16,6 

 

6,7 

 

6,7 

N

o 

Aktivitas siswa yang 

diamati 
 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Mendengarkan/ 

memperhatikan 

penjelasan guru 

Membaca buku siswa  

Bekerja dengan sesama 

anggota kelompok 

Diskusi antar 

siswa/antar siswa 

dengan guru 

Menyajikan hasil 

pembelajaran 

Mengajukan/menangg

api pertanyaan/ide 

Menulis yang relevan 

dengan KBM 

Merangkum 

pembelajaran 

Mengerjakan tes 

evaluasi  

17,9 

 

 

12,1 

21,8 

 

13,8 

 

 

4,6 

 

5,4 

 

7,7 

 

6,7 

 

10,8 

 
Berdasarkan tabel diatas tampak 

bahwa aktivitas guru yang paling 
dominasi pada Siklus II adalah 
membimbing dan mengamati siswa 
melakuakn Latihan yaitu 25%. Jika 
dibandingkan dengan Siklus I aktivitas ini 
mengalami peningkatan. Aktivitas guru 
yang mengaiami penurunan memberi 
umpan balik (16,6%), melatih 
menggunakan alat (11,7). Meminta siswa 
mendiskusikan dan menyajikan hasil 
kegiatan (8,2%) dan membimbing siswa 
memperbaiki kesalahan (6,70) Sedangkan 
untuk aktivitas siswa yang paling 
dominan pada siklus l adalah praktik 
menggunakan alat yaitu (21%). Jika 
dibandingkan dengan siklus 1, aktivitas 
ini mengalami peningkatan aktivitas 
siswaya mengalami penurunan adalah 
mendengarkan / memperhatikan 
penjelasan guru (17,9%). Diskusi antar 
siswa /antara siswa dengan guru (15,870) 
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mempraktekkan yang relavan dengan 
KBM (7,796) dan merangkum 
pembelajaran (6,76). Adapun aktivitas 
siswa yang mengalami peningkatan 
adalah memperhatikan peragaan (12,16) 
menyajikan hasil pembelajaran 4,6%). 
Menanggapi / mengajukan pertanyaan/ 
ide (5,4%) dan berlatih bersama siswa lain 
(10,8%) Pada akhir proses belajar 
mengajar siswa diberi tes ulangan II 
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan siswa dalan proses belajar 
mengajar yang telah dilakukan. Instrumen 
yang digunakan adalah tes ulangan II. 
Adapun data hasil penelitian pada siklus 
II sebagai berikut : 
 

Tabel 6 Prestasi Belajar Siswa Kelas XIl 
IPA-1 Mata Pelajaran Kimia Siklus I1 

No Nama Siswa Keterampilan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Anggi Mei Rianda Putra 

Ayu Wulandari 

Azar Agus Purnomo 

Benny Fathur Rahman 

Chandra Adi Pratama 

Choirul Huda 

Deby Setiawan 

Dya Ika Pravitasari 

Ferdian Fitra Cahyani 

Fransisca Dita Mayang  

Hikmah Nur Amalia 

Ira Pramesti 

Istiqomah 

Lailatul Mukkaromah 

Lianawati 

Mega Saputra 

Moh. Sulton Nugroho 

Muhammad Abdul Azis 

Nur Andria 

Nur Cholifatun Ni’mah 

Nurul Dwi Pambudi  

Nyke Noviyanta 

Putri Gita Wijayanti 

Rio Rahma Dhana 

Riska Wardani 

Risky Afrida Permata 

Riyan Tri Handoko 

Rizal Ari Susanto 

Rizky Anggara Putra  

Rusdianto 

Siti Dewi Fatmawati 

75 

86 

88 

76 

75 

89 

85 

76 

75 

75 

87 

75 

78 

79 

85 

85 

98 

85 

85 

90 

85 

75 

84 

85 

78 

85 

78 

84 

75 

75 

83 

No Nama Siswa Keterampilan 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Siti Naifah 

Syamsul Arifin 

Tiara Ayu Rahma Illahi 

Zuni Purwati  

Zusi Akmalia 

Zuzun Zuniarti 

86 

84 

75 

85 

85 

86 

 Jumlah 3035 

 Rata-Rata 85,03 

 
Peningkatan tentang aktivitas dan 

prestasi belajar siswa dengan Model 
Group Investigation diikuti pula atas 
peningkatan hasil belajar siswa. 

Dari hasil pengamatan guru 
kolaborator terhadap kinerja kelompok 
dan aktivitas serta hasil belajar dari tahap 
demi tahap mengalami perubahan ke arah 
positif. Dengan Model Group 
Investigation yang diterapkan, siswa 
terlihat bersemangat dan antusias dalam 
belajar Kimia. Model Group Investigation 
yang diterapkan termyata dapat 
membangkitkan semangat belajar 
refresing terhadap model-model 
pengajaran yang selama ini secara umum 
diterapkan pada siswa Kelas XI1 MIPA-1 
semester I di MA Negeri I Lamongan 
tahun pelajaran 2017/2018. 

Upaya untuk meningkatkan aktivitas 
dan prestasi belajar siswa tentunya tidak 
berakhir sampai penelitian ini selesai akan 
tetapi akan berusaha dengan 
memperbaiki strategi-strategi dengan 
model-model lain yang variatif dan 
menarik untuk mengoptimalkan 
kemampuan siswa baik aspek kognitif, 
afektif dan psikomotornya. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh 
aktivitas siswa dalam proses 
pembelajaran kimia pada Materi Redoks 
Model Group Investigation yang paling 
dominan adalah bekerja dengan 
alat/media, menggunakan 
mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru, dan diskusi antar 
siswa/antara siswa dengan guru. Jadi 
dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa 
dapat dikategorikan aktif. 
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PENUTUP 

Guru menerapkan model 
pembelajaran dituntut untuk 
menggunakan model-model mengajar 
yang variatif. Satu diantaranya adalah 
Group Investigation Setelah dilakukan 
dengan pembelajaran Model Group 
Investigation, banyak siswa yang 
merasakan manfaat bekerja sama 
sehinggn dapat mengikuti pelajaran 
dengan penuh semangat dan bergairah 
dan berdasarkan hasil pengamatan 
terdapat peningkatan aktifitas dan 
prestasi belajarnya. Dengan 
menggunakan metode yang variatif 
dalam mengiringi Group Investigation, 
variasi dalam belajar, variasi presentasi 
pemberian pertanyaan ternyala dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Meningkatknya aktivitas dan prestasi 
belajar diikuti pula atas kenaikan nilai 
rata-rata yaitu 60,81 pada siklus I dan 
85,03 pada siklus I1 Begitu juga 
meningkatnya kinerja kelompok dan 
aktifitas tentunya tidak terlepas juga dari 
usaha-usaha guru yang optimal penuh 
pengabdian, kreatif dan inovatif. 

Metode Group Investigation dapat 
digunakan sebagai alternatif model 
Pembelajaran yang dapat diterapkan 
dalam KBM di kelas. Untuk kelancaran, 
keberhasilan PBM harus ditunjang juga 
dengan dana yang lancar, kelengkapan 
sarana dan prasarana. Guru diharapkan 
kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 
proses pembelajaran. 
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