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ABSTRAK
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilakukan karena rendahnya hasil belajar siswa
terhadap materi organisasi pemerintahan pusat. Hal ini dikarenakan materi pembelajaran sulit
dipahami siswa dan siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Dari 10 siswa, hanya ada 4
orang siswa yang berhasil mencapai KKM yang ditetapkan sekolah. Oleh karena itu diperlukan
suatu model pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran
yang pada akhirnya juga mampu meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu dengan menerapkan
model direct instruction dikombinasikan dengan group investigation.Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa dengan menerapkan model direct instruction
dikombinasikan dengan group investigation. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus (4x
pertemuan). Penelitian dilaksanakan di SDN 2 Telang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Telang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan
jumlah siswa 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada siklus I
pertemuan 1 dan 2 dari 40% meningkat 60%, pada siklus II pertemuan 1 dan 2 dari 70%
meningkat 100%. Hasil belajar siswa siklus I pertemuan 1 dan 2 dari 40% meningkat 70%, dan
pada siklus II pertemuan 1 dan 2 dari 80% meningkat menjadi 100%. Berdasarkan hasil
penelitian, disarankan kepada guru agar dapat menggunakan model pembelajaran dalam
proses belajar mengajar, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran direct
Instruction dikombinasikan dengan group investigation sebagai upaya dalam meningkatkan
hasil belajar siswa, serta peningkatan mutu pembelajaran.
Kata Kunci: Model Pembelajaran Direct Instruction, Model Pembelajaran Group Investigation,
Hasil Belajar Siswa, Organisasi Pemerintahan Pusat.

PENDAHULUAN
Kehidupan manusia terus menghadapi
tantangan yang memerlukan penyelesaian
serta solusi terbaik, manusia menyadari bahwa
ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus
mengalami perkembangan dan inovasi seiring
dengan perubahan zaman (Hidayat, 2018: 1).
Pendidikan mempunyai peranan yang penting
dalam peningkatan sumber daya manusia yang
terdidik dan terampil. Sumber daya manusia
yang terdidik ini akan dapat dengan mudah
menyerap informasi baru dengan efektif,
sehingga mereka mempunyai kemampuan
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yang handal dalam menyesuikan diri dengan
perubahan zaman (Rafianti, 2017: 79).
Proses
pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) adalah proses aktif
yang menekankan pada sesuatu yang
dilakukan siswa, bukan pada sesuatu yang
dilakukan
guru.
Pembelajaran
PKn
menekankan pada pemberian pengalaman
langsung untuk mengembangkan kompetensi
agar siswa menjelajahi dan memahami kondisi
sosial sekitar secara ilmiah. Sebagaimana
yang diungkapkan oleh Hikmah (2012) PKn
adalah
program yang bertujuan untuk
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akhir pembelajaran termasuk didalamnya
siswa mempunyai kebebasan untuk memilih
materi yang akan dipelajari sesuai dengan
topic yang dibahas (Shoimin, 2014: 80).
Menurut penelitian Dewey, siswa akan
belajar dengan baik jika apa yang telah
diketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa
yang
akan
terjadi
disekelilingnya.
Pembelajaran ini menekankan pada daya pikir
yang tinggi, tansfer ilmu pengetahuan,
mengumpulkan dan menganalisis data,
memecahkan masalah-masalah tertentu baik
secara
individual
maupun
kelompok
(Rahmatulloh, 2010). Dalam mencapai tujuan
pembelajaran,
guru
dituntut
untuk
menggunakan strategi pembelajaran yang
mampu memberikan kegiatan pembelajaran
yang bervariasi, sehingga mampu melayani
perbedaan individu siswa, mengaktifkan siswa
dan guru, mendorong berkembangnya
kemampuan baru, dan menimbulkan jalinan
kegiatan belajar di sekolah (Rahmatulloh,
2010; Hamid, Suriansyah & Ngadimun,
2019).
Namun
kenyataan
di
lapangan
berdasarkan hasil wawancara dengan wali
kelas IV SDN 2 Telang Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, dari pengalaman dan
pengamatan terlihat bahwa siswa kurang
menguasai
dan
memahami
pelajaran
pendidikan kewarganegaraan khususnya pada
materi Organisasi Pemerintahan Pusat.
Kurangnya penguasaan pada materi ini
ditunjukan dengan rendahnya hasil belajar
siswa.
Dilihat dari pengalaman yang terdahulu,
pada proses belajar mengajar (PBM) mata
pelajaran PKn di kelas IV SDN 2 Telang
Kabupaten Hulu Sungai Tengah siswa
mengalami kesulitan dalam memahami
konsep materi Organisasi Pemerintahan Pusat.
Hal ini dilihat dari tidak tercapainya standar
ketuntasan minimal (SKM) (70) yang telah
ditetapkan sekolah, secara klasikal (dari 10
orang siswa), siswa yang memenuhi SKM
hanya 4 orang (40%) dengan rata-rata kelas
60.
Berdasarkan hasil observasi, penyebab
rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan
pembelajaran terlalu monoton, pada setiap
pertemuan guru selalu menggunakan metode
ceramah dan siswa hanya mendengarkan,
sehingga mengakibatkan siswa cepat merasa
bosan
dalam
mengikuti
PBM.
Pembelajarannyapun lebih menekankan pada

membentuk warga negara yang berpikir,
bersikap, bertindak, berkembang, dan
berinteraksi dengan cerdas, kritis, analistis,
berpartisif aktif dan bertanggung jawab
terhadap diri, lingkungan masyarakat,
berbangsa, bernegara dan berkehidupan dunia
yang dijiwai nilai-nilai agama, budaya,
hukum, keilmuan serta watak yang
bersemangat, bergelora dan mewujudkan
sikap demokratis dalam negara hukum
Indonesia yang religius, adil, beradab dan
bersatu, bermasyarakat yang berkeadilan
sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pembelajaran PKn menekankan pada
fokus dan target utama dari pembelajaran
PKn adalah pembekalan pengetahuan,
pembinaan sikap perilaku, dan keterampilan
sebagai warga negara demokrasi, tata hukum
dan taat asas dalam kehidupan masyarakat
madani (Azra dan Hidayat, 2012: 4).
Joyce & Weil berpendapat bahwa
model pembelajaran adalah suatu rencana atau
ppola yang dapat digunakan untuk
membentuk kurikulum (rencana pembelajaran
jangka
panjang),
merancang
bahan
pembelajaran, dan membimbing pembelajran
dikelas atau yang lain. Model pembelajaran
dapat dijadkan pola pilihan, artinya para guru
boleh memilih model pembelajaran yang
sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan
pendidikannya (Rusman, 2010: 133).
Tujuan utama dalam penerapan model
pembelajaran kooperatif adalah agar peserta
didik dapat belajar secara berkelompok
bersama teman-temannya dengan cara saling
menghargai pendapat dan memberikan
kesempatan kepada orang lain untuk
mengemukakan
gagasannya
dengan
menyampaikan pendapat mereka secara
berkelompok (Isjoni, 2012: 8-9).
Direct
instruction
adalah
tipe
pembelajaran kooperatif yang melibatkan
seluruh siswa dalam proses pembelajaran. Ini
karena model pembelajaran ini digunakan
secara bertahap dan menyeluruh serta
memberikan pengajaran secara langsung
kepada siswa yang mengalami masalah dalam
pembelajaran (Suprihatiningrum, 2013: 255).
Sedangkan
group
investigation
lebih
menekankan pada pilihan dan kontrol siswa
daripada menerapkn teknik-teknik pengajaran
di ruang kelas. Selain itu juga memadukan
prinsip belajar demokratis dimana siswa
terlibat secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran, baik dari tahap awal sampai
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penguasaan fakta dan konsep yang sudah ada,
sehingga siswa mudah lupa dengan materi
yang telah dipelajarinya, dalam pembelajaran
juga tidak menggunakan model serta menia
pembelajaran. Karena siswa tidak dilibatkan
secara aktif dalam PBM, maka siswa kurang
termotivasi dalam mengikuti PBM.
Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut,
dikhwatirkan para siswa akan terus
mengalami ketertinggalan dan hasil belajar
siswa akan terus menurun. Maka dari itu guru
harus berinisiatif mengubah dan menerapkan
strategi pembelajaran, antara lain dengan
menggunakan model pembelajaran yang
sesuai.
Salah satunya dengan menerapkan
model pembelajaran direct instruction yang
dikombinasikan dengan group investigation.
Kombinasi model ini dianggap cocok untuk
menumbuhkan
kemampuan
berpikir,
bekerjasama, meningkatkan kepahaman siswa
dan berbagi pengetahuan antar siswa sehingga
menciptakan susana belajar yang baru.

didik dalam proses belajar mengajar dan hasil
belajar peserta didik.
Menurut Kurt Lewin dalam (Arikunto,
2011), dalam penelitian tindakan kelas
terdapat empat komponen pokok atau tahapan
yang harus dilalui, yaitu: 1) Perencanaan,
mengembangkan rencana tindakan secara
kritis untuk meningkatkan apa yang telah
terjadi. Perencanaan penelitian menjelaskan
tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh
siapa dan bagaimana tindakan tersebut
dilakukan.
2)
Tindakan,
merupakan
implementasi atau penerapan isi rancangan. 3)
Observasi,
berfungsi
untuk
mendokumentasikan
pengaruh
tindakan
terkait. Observasi berorientasi ke masa yang
akan datang, memberikan dasar bagi refleksi.
4) Refleksi, merupakan kegiatan analisis,
interpetesi dan eksplanasi (penjelasan)
terhadap semua informasi yang diperoleh dari
observasi atas penelitian tindakan.
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini
menggunakan model pembelajaran direct
instruction yang dikombinasikan dengan
group investigation dengan langkah-langkah
sebagai berikut: 1) Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran dan mempersiapkan
peserta didik. (Direct Instruction) 2) Guru
mengarahkan
dan
mengkoordinasikan
pembelajaran (Direct Instruction). 3) Guru
memberikan pelatihan pada siswa setelah itu
guru membagi siswa dalam beberapa
kelompok. (Direct Instruction dan Group
Investigation ) 4) Guru menjelaskan materi
pembelajaran, setelah itu guru memanggil
ketua
tiap
kelompok.
Disini
guru
menjelaskan kembali materi kepada ketua
tiap kelompok untuk disampaikan ke anggota
kelompoknya. (Direct Instruction dan Group
Investigation) 5) Guru meminta kelompok
membahas materi yang sudah ada secara
kooperatif dan bersifat penemuan. (Group
Investigation) 6) Guru mengecek pemahaman
siswa dan memberikan umpat balik serta
memberikan latihan mandiri kepada masingmasing siswa. (Direct Instruction) 7) Guru
bersama
siswa
menyimpulkan
pembelajaran.(Direct Instruction dan Group
Investigation) 8) Evaluasi (Direct Instruction
dan Group Investigation).
Dengan
menggunakan
model
pembelajaran
Direct
Instruction
dikombinasikan dengan Group Investigation
ini diharapkan dapat membuat siswa terlibat
aktif dalam pembelajaran, lebih termotivasi

METODE
Penelitian ini menggunakan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK), dengan jenis
pendekatan kualitatif.
Pendekatan
kualitatif
merupakan
pendekatan yang temuan-temuannya tidak
diperoleh melalui prosedur statistik atau
bentuk
hitungan
lainnya,
melainkan
berdasarkan
pengalaman
penelitiannya
(Wahyudi dan Wahyuni, 2017: 8).
PTK merupakan suatu upaya untuk
mencermati kegiatan belajar sekelompok
peserta didik dengan memberikan sebuah
tindakan
(treatment)
yang
sengaja
dimunculkan.
Penelitian tindakan kelas
merupakan suatu penelitian bersiklus yang
dilakukan oleh guru, yang berdasar pada
permasalahan rill yang ditemui dikelasnya,
melalui
langkah-langkah
merancang,
melaksanakan dan merefleksikan tindakan
secara kolaboatif, partisipatif dan reflekrif
mandiri dengan tujuan untuk memperbaiki
kualitas pembelajaran (Soekamto, dkk., 2009:
6).
Pendekatan kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati
(Margono, 2010: 36). Pendekatan ini dirasa
tepat untuk dilaksanakan karena penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui keaktifan peserta
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untuk belajar yang membuat proses
pembelajaran menjadi menyenangkan dan
efektif.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan
apa yang dinyatakan Kunandar (2008: 277)
bahwa, indikator aktivitas siswa dapat dilihat
dari: 1) Mayoritas siswa beraktivitas dalam
pembelajaran. 2) Aktivitas pembelajaran
didominasi oleh kegiatan siswa. 3) Mayoritas
siswa mampu mengerjakan tugas yang
diberikan guru dalam LKS.
Jika dilihat dari hasil belajar, hasil
belajar siswa juga mengalami peningkatan
dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I
pertemuan 1 hasil belajar siswa 40%, pada
pertemuan 2 mampu mencapai 70%. Namun
pada siklus II pertemuan 1 sebesar 80%, dan
pada pertemuan 2 yaitu 100%. Hasil belajar
siswa pada pertemuan 1 terjadi peningkatan
pada pertemuan 2, ini berbanding lurus
dengan adanya peningkatan aktivitas siswa.
Peningkatan hasil belajar ini juga dikarenakan
adanya perbaikan cara mengajar guru dalam
penyajian materi, dan cara mengajar guru
dalam membimbing siswa agar lebih
termotivasi
dalam
proses
kegiatan
pembelajaran. Penelitian lain menunjukkan
bahwa langkah pembelajaran yang memuat
kegiatan saling berbagi informasi dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa secara
oral (Aslamiah & Pratiwi, 2016; Pratiwi &
Sofiawati, 2018; Pratiwi, Aslamiah, Sin &
Miliyawati, 2018; Pratiwi, 2018).
Hasil
penelitian
serupa
juga
ditunjukkan oleh penelitian Agusta &
Aslamiah (2017), Agusta & Noorhapizah
(2018) bahwa pembelajaran menggunakan
cooperative learning yang dirangkai dengan
kegiatan
berbagi
informasi
mampu
meningkatkan
kerjasama
yang
akan
berdampak pada keterampilan hidup siswa
dimasa depan. Keberhasilan pembelajaran
menggunakan
model
inovatif
juga
ditunjukkan oleh penelitian Agusta, Setyosari
dan Sa’dijah (2018), Agusta (2018) yang
memaparkan bahwa dengan menggunakan
cooperative learning dan memasukkan unsur
menggali permasalahan didalamnya dapat
meningkatkan kreativitas dan kerjasama
siswa. Hal serupa juga dapat dilihat dari hasil
penelitian Aslamiah, Abdurrahman, dan
Arrahimi, 2017: 55) yang mana dengan
menerapkan modelThink Pair Share (TPS)
kombinasi Make A Match dapat meningkatkan
aktivitas guru dalam mengajar, aktivitas siswa

untuk menyelesaikan belajarnya secara
mandiri dan diharapkan mampu lebih kreatif
dan aktif, yang pada akhirnya mampu
meningkatkan hasil belajar siswa.
Faktor yang diteliti pada penelitian
tindakan ini meliputi: 1) Aktivitas siswa
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
dengan model direct instruction yang
dikombinasikan dengan group investigation.
2) Hasil belajar siswa pada materi Organisasi
Pemerintahan Pusat dengan menerapkan
model pembelajaran direct instruction yang
dikombinasikan dengan group investigation.
Sumber data dalam penelitian ini adalah
siswa kelas IV SDN 2 Telang Kabupaten Hulu
Sungai Tengah dengan jumlah siswa 10 orang.
Teknik analisis data yang digunakan
meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif. 1)
Data kualitatif diambil dari lembar observasi
siswa pada saat mengikuti kegiatan
pembelajaran. 2) Data kuantitatif diambil dari
tes hasil belajar siswa diakhir pelajaran pada
setiap pertemuan.
Indikator keberhasilan dari penelitiaan
ini adalah: 1) Secara kualitatif, terjadi
peningkatan aktivitas siswa dan penurunan
dominasi guru dalam proses pembelajaran. 2)
Secara kuantitatif, hasil belajar siswa melalui
memperoleh angka 70 atau lebih dan
ketuntasan belajar secara klasikal mencapai
80%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi aktivitas
siswa dari silkus II sampai pada siklus II,
terlihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas
siswa
dalam
pembelajaran
dengan
menggunakan model pembelajaran direct
instruction dikombinasikan dengan group
investigation. Pada siklus I pertemuan 1
persentase 40% dan pada pertemuan 2
persentase 60%, kemudian pada siklus II
pertemuan 1 aktivitas siswa 70% meningkat
pada pertemuan 2 menjadi 100%.
Peningkatan yang terjadi disebabkan
karena penerapan model pembelajaran direct
instruction dikombinasikan dengan group
investigation membuat kemampuan siswa
meningkat, karena model ini menuntut siswa
untuk belajar secara berkelompok dalam
proses pembelajaran. Model ini juga membuat
adanya interaksi antar siswa dengan siswa
melalui diskusi, siswa juga diberi tanggung
jawab bersama dalam menyelesaikan masalah.
Dengan ini siswa menjadi lebih termotivasi
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Model pembelajaran directinstruction
ini memang berpusat pada guru, tetapi disini
juga harus menjamin terjadinya keterlibatan
siswa. Dalam hal ini guru menyampaikan isi/
materi
dalam format
yang terstruktur,
mengarahkan kegiatan para siswa, dan
menguji keterampilan siswa melalui latihanlatihan dibawah bimbingan dan arahan
guru(Majid, 2013: 73). Sedangkan group
investigation menurut (Shoimin, 2014: 80)
lebih menekankan pada pilihan dan kontrol
siswa daripada menerapkn teknik-teknik
pengajaran di ruang kelas. Selain itu juga
memadukan prinsip belajar demokratis
dimana siswa terlibat secara aktif dalam
kegiatan pembelajaran, baik dari tahap awal
sampai
akhir
pembelajaran
termasuk
didalamnya siswa mempunyai kebebasan
untuk memilih materi yang akan dipelajari
sesuai dengan topik yang dibahas.
Dengan dikombinasikannya model
iirect Instruction dan group investigationini
terlihat siswa lebih bersemangat dan tidak
merasa bosan karena adanya aktivitas yang
bervariasi pada pembelajaran.

dalam belajar, serta hasil belajar siswa juga
mengalami peningkatan.
Berdasarkan hasil ini penelitian
memperkuat teori ini bahwa hasil belajar
adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai,
pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi,
dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne
dalam (Suprijono, 2012: 5-6) hasil belajar
berupa informasi verbal, keterampilan
intelektual, strategi kognitif, keterampilan
motorik, dan sikap.Hasil penelitian ini juga
sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh
Dimyanti dan Mudjiono (2013: 20) hasil
belajar merupakan suatu puncak proses
belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama
berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat
berupa dampak pengajaran dan dampak
pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat
bagi guru dan siswa.
Upaya yang dilakukan peneliti ini
secara langsung juga memasukkan unsur
kerjasama
pada proses pembelajaran
sebagaimana penelitian yang dilakukan ahwa
pengembangan karakter anak akan lebih
efektif apabila diintegrasikan dalam berbagai
bidang studi serta diajarkan secara
komperhensif. Kerjasama juga erat kaitannya
dengan penggunaan model pembelajaran
kooperatif yang dimasukkan kedalam unsur
outbound (Jannah, 2017; Jannah & Fahlevi,
2018; Fauzi, 2016; Agusta, 2018; Fauzi, 2018;
Fauzi, 2019)
Sejalan dengan upaya dalam penelitian
ini, Novitawati, Wamaungu dan Astuti (2018),
Aslamiah dan Fauzi (2017), Pratiwi (2016),
Pratiwi, Aslamiah, Sin & Miliyawati (2018)
mengungkapkan bahwa dengan melibatkan
anak untuk berperan menjadi masyarakat
dimasa mendatang melalui bermain peran
akan berdampak pada pembentukan pribadi
anak yang memiliki kepedulian terhadap
sesama, siap menghadapi tantangan dan
menjadi pribadi yang mengetahui lebih jauh
bagaimana bersikap terhadap orang lain.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil observasi pada
aktivitas siswa serta hasil belajar dan
pembahasan pada penelitian tindakan kelas ini
maka dapat disimpulkan bahwa terjadi terjadi
peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa
dengan menggunakan model direct instruction
dikombinasikan dengan group investigation
pada materi Organisasi Pemerintahan Pusat di
kelas IV SDN 2 Telang Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.
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