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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk meningkatkan motivasi belajar melaui metode group 
investigation dengan media kartu tema panas dan perpindahannya siswa kelas V SDN 3 
Sumanding semester 2 tahun pelajaran 2019/2020; 2) Untuk meningkatkan hasil belajar melaui 
metode group investigation dengan media kartu tema panas dan perpindahannya siswa kelas V 
SDN 3 Sumanding semester 2 tahun pelajaran 2019/2020. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan selama 2 siklus setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 
3 Sumanding Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 8 siswa. Simpulan penelitian 
ini sebagai berikut: 1) Ada peningkatan motivasi belajar siswa melalui metode group investigation 
dengan media kartu dapat tema panas dan perpindahannya siswa kelas V SDN 3 Sumanding 
semester 2 tahun pelajaran 2019/2020; 2) Ada peningkatan hasil belajar melalui metode group 
investigation dengan media kartu tema panas dan perpindahannya siswa kelas V SDN 3 
Sumanding semester 2 tahun pelajaran 2019/2020. 

Kata Kunci: Motivasi, Hasil Belajar, dan IGI. 

 

Pendahuluan 

Perubahan yang sangat terlihat pada kurikulum 2013 adalah penggunaan 
pembelajaran tematik pada semua jenjang kelas, yang semula hanya diperuntukan pada 

kelas tingkat rendah saja. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu 
yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi, pelajaran atau bidang studi 

menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara 
pengetahuan, keterampilan dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep 
serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan 
keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi 
dasar, hasil belajar dan indikator dari suatu mata pelajaran, atau bahkan beberapa mata 

pelajaran. Melalui pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain 
dengan kreativitas yang tinggi. Sebab, dalam pembelajaran tematik, belajar tidak semata-
mata mendorong siswa untuk mengetahui (learning to know), tetapi belajar juga untuk 

melakukan (learning to do), untuk menjadi (learning to be), dan untuk hidup bersama 
(learning to live together). 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil 

melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau 
merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta 
didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan 

proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari 
akan membentuk skema, sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan 
pengetahuan. 

Tematik merupakan mata pelajaran yang sulit dipahami sehingga siswa menjadi 
takut saat mendengar kata tematik (Antonius Cahya Prihandoko, 2006: 9). Oleh karena itu, 

penguasaan terhadap tematik harus diperlukan dan konsep-konsep tematik harus dipahami 
dengan betul dan benar sejak dini. Suatu konsep disusun berdasarkan konsep-konsep 
sebelumnya dan akan menjadi dasar bagi konsep-konsep selanjutnya, sehingga pemahaman 
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yang salah dari suatu konsep akan berakibat pada kesalahan pemahaman terhadap konsep-
konsep selanjutnya. Tematik harus disajikan dalam suasana yang menyenangkan sehingga 
siswa termotivasi untuk belajar tematik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk 

menarik perhatian dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar tematik antara lain 
dengan mengkaitkan materi yang disajikan dengan konteks kehidupan sehari-hari yang 

dikenal siswa di sekelilingnya atau dengan memberikan informasi manfaat materi yang 
sedang dipelajari bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan siswa untuk 
menyelesaikan masalah-masalah selanjutnya, baik permasalahan dalam tematik itu sendiri, 

permasalahan dalam mata pelajaran lain, maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-
hari (Antonius Cahya Prihandoko 2006:10).  

Berdasarkan hasil belajar siswa Kelas V SD Negeri 3 Sumanding bahwa hasil belajar 

mata pelajaran yang termasuk dalam pembelajaran tematik sangat rendah dibanding mata 
pelajaran lain. Hal Ini ditunjukkan dari data hasil hasil pretes bahwa rata-rata nilai tema 6 
kurang dari KKM yaitu 75. Dari 8 siswa kelas V, hanya 2 yang sudah mencapai KKM atau 

tingkat ketuntasan belajarnya hanya mencapai 25%. Sedangkan nilai rata-rata kelas juga 
masih belum mencapai KKM yaitu hanya 69,83. 

Dari analisis permasalahan di atas, mendapatkan hasil yaitu siswa masih 

menganggap bahwa pembelajaran tematik sangat menyusahkan dan tidak fokus pada 
permasalahan. Pembelajaran tematik menempatkan muatan pelajaran sebagai bagian dari 
peristiwa yang menjadi tema bacaan. Kebanyakan siswa belum memahami konsep-konsep 

yang dipelajari pada mata pelajaran tematik, walaupun mereka sendiri setiap hari 
berhubungan dengan konsep-konsep yang sedang mereka pelajari tersebut. Motivasi belajar 
siswa tergolong sangat rendah, terlihat siswa belum aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan tidak antusias dengan penjelasan guru. Siswa belum menyampaikan 
pertanyaan-pertanyaan kritis berkaitan dengan materi pelajaran.  

Pembelajaran yang dibatasi waktu dalam menyampaikannya, sehingga banyak 
materi yang perlu pendalaman melalui percobaan belum bisa dilaksanakan. Dengan 
demikian perlu adanya solusi yang konkrit untuk menyampaikan materi yang harusnya 

menggunakan percobaan mengingat keterbatasan waktu disampaikan dengan metode 
pembelajaran yang menarik. Mengatasi masalah tersebut sebaiknya yang harus ditekankan 
pada siswa adalah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, kemudian siswa digiring 

untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata siswa. Berdasarkan 
uraian di atas, maka penulis bermaksud melaksanakan penelitian yang berjudul, 
“Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Tema Panas dan Perpindahannya dengan Metode 

Group investigation dengan Media Kartu Siswa Kelas V SDN 3 Sumanding Semester 2 Tahun 
Pelajaran 2019/2020.” 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat 
merumuskan permasalahan ini sebagai berikut: 

1. Apakah melaui metode group investigation dengan media kartu dapat meningkatkan 

motivasi belajar tema panas dan perpindahannya siswa kelas V SDN 3 Sumanding 
semester 2 tahun pelajaran 2019/2020? 

2. Apakah melaui metode group investigation dengan media kartu dapat meningkatkan hasil 
belajar tema panas dan perpindahannya siswa kelas V SDN 3 Sumanding semester 2 
tahun pelajaran 2019/2020? 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar melaui metode group investigation dengan media 

kartu tema panas dan perpindahannya siswa kelas V SDN 3 Sumanding semester 2 tahun 
pelajaran 2019/2020. 
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2. Untuk meningkatkan hasil belajar melaui metode group investigation dengan media kartu 
tema panas dan perpindahannya siswa kelas V SDN 3 Sumanding semester 2 tahun 
pelajaran 2019/2020. 

KAJIAN PUSTAKA 

Motivasi Belajar 

Menurut Oemar Hamalik (2008: 105) 1) motivasi dipandang sebagai suatu proses. 
Pengetahuan tentang proses ini dapat membantu guru menjelaskan tingkah laku yang 
diamati dan meramalkan tingkah laku orang lain; 2) menentukan karakteristik proses ini 

berdasarkan petunjuk-petunjuk tingkah laku seseorang. Hamzah B.Uno (2017: 23) 
menegaskan bahwa hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 
siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Dengan 

demikian motivasi mempunyai peranan besar dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. 

Hasil Belajar Siswa 

Winkel (Purwanto 2010: 45) berpendapat bahwa hasil belajar adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Nana Sudjana 
(2006: 22) mendefinisikan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah ia menerima pengalaman belajarnya.  

Metode Group investigation  

Agus Suprijono (2015: 112) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
group investigation merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang 

berupa kegiatan belajar yang memfasilitasi siswa untuk belajar dalam kelompok kecil yang 
heterogen, dimana siswa yang berkemampuan tinggi bergabung dengan siswa yang 
berkemampuan rendah untuk belajar bersama dan menyelesaikan suatu masalah yang di 

tugaskan oleh guru kepada siswa. Rusman (2014: 221) mengatakan, “Implementasi dari 
model group investigation sangat tergantung dari pelatihan awal dalam penguasaan 

keterampilan komunikasi dan sosial”.  

Dari pengertian diatas dijelaskan siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam 
menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui group investigasi. Tipe ini 

menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun 
keterampilan didalam kelompok. Model Group Investigation dapat melatih siswa untuk 
menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat 

mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Metode pembelajaran kooperatif 
tipe group investigaton merupakan salah satu model yang dilakukan secra tim atau 
berkelompok, diharapkan pada saat proses pembelajaran siswa banyak lebih aktif di kelas 

baik aktif dalam berdiskusi dengan kelompoknya dan aktif dalam mencari atau 
menginvestigasi materi atau permasalahan yang diberikan oleh guru.  

Rusman (2014: 223) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation terdiri dari langkah-langkah pembelajarannya adalah:  

1. Membagi siswa kedalam kelompok kecil yang terdiri dari kurang lebih 5 siswa.  

2. Memberikan pertanyaan terbuka yang bersifat analitis.  

3. Mengajak setiap siswa untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan kelompoknya 
secara bergiliran searah jarum jam dalam kurun waktu yang yang disepakati.  

Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation diatas diterapkan pada tema 

panas dan perpindahannya sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, 
maka langkah-langkahnya sebagai berikut:  

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang heterogen.  

2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan.  
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3. Guru memanggil ketua kelompok untuk mengambil materi tentang pendapatan nasional.  

4. Masing-masing kelompok membahas materi tugas yang berbeda. 

5. Siswa diberi waktu untuk mencari materi yang ditugaskan ke berbagai sumber seperti 

internet,perpustakaan, buku LKS dan wawancara.  

6. Siswa diberikan waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya sekaligus mengolah data 

materi yang telah diperoleh. Berdiskusinya dengan menggunakan teknik brainstorming 
group. Brainstorming group merupakan diskusi uraian pendapat, dimana setiap anggota 
kelompok menyumbangkan ide-ide atau mengemukakan pendapatnya yang berbeda dan 

kemudian dari beberapa pendapat yang berbeda ditarik kesimpulan yang disepakati 
bersama. Jadi setiap anggota kelompok diwajibkan mengungkapkan pendapat menurut 
diri sendiri lalu kemudian di tarik kesimpulan dari berbagai pendapat yang berbeda beda 

tersebut menjadi kesimpulan bersama.  

7. Setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atau salahsatu 
anggotanya menyampaikan hasil pembahasannya atau presentasi di depan kelas.  

8. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasannya yang di 
presentasikan.  

9. Guru memberikan penjelasan singkat (klarifikasi) bila terjadi kesalahan konsep dan 

memberikan kesimpulan.  

10. Evaluasi lisan.  

Media Kartu 

Menurut Arief.S Sadiman. dkk (2009: 6) media adalah segala sesuatu yang dapat di 
gunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 
pikiran, perasaan, minat dan perhatian siswa sehingga proses belajar terjadi. Adapun kartu 

menurut KBBI Daring adalah 1) kertas tebal, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai 
keperluan, hampir sama dengan karcis); 2) lembar empat persegi panjang untuk permainan 

beragam, memiliki gambar, tanda, dan nomor di sisinya dan terbagi dalam empat macam 
rupa; 3) papan sirkuit terbuat dari plastik, biasanya dipakai sebagai dasar tempel untuk cip. 
Sedangkan yang dimaksud media kartu pada penelitian ini adalah media flash card yaitu 

media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 25 x 30 cm (Asep Herry 
Hernawan dkk, 2007: 136). Kartu tersebut nantinya akan dipotong-potong lagi sesuai 
dengan kebutuhan yang akan digambari atau ditulisi materi yang akan di ajarkan ke siswa. 

Dengan demikian media kartu tersebut menjadi alat peraga dan sarana, namun dalam 
keseharian kita tidak membedakan antara alat peraga dan sarana sehingga semua benda 
yang di gunakan sebagai alat dalam pembelajaran kita sebut alat peraga atau media 

pembelajaran.  

Kerangka Pikir  

Pembelajaran akan lebih bermakna apabila guru dapat menyajikan materi pelajaran 

sesuai dengan kebutuhan siswa, dalam hal ini guru harus mengetahui karakteristik peserta 
didiknya. Pembelajaran tematik pada hakekatnya adalah melakukan pembelajaran yang 
nyata sesuai dengan tema yang akan diangkat, sehingga muatan pelajaran yang diajarkan 

disamarkan bertujuan agar siswa tidak terpaku pada muatan pelajaran sehingga daya 
kreatifitasnya dapat berkembang.  

Group Investigation (GI) merupakan, pembelajaran dimana siswa dilibatkan sejak 
perencanaan, baik dalam menentukan topik/ sub topik maupun cara untuk pembelajaran 
secara investigasi dan model ini menuntut para siswa memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan baik dalam arti bahwa pembelajaran investigasi kelompok itu metode yang 
menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi (informan) 
pelajaran yang akan di pelajari melalui bahan-bahan yang tersedia misalnya dari buku 

pelajaran, masyarakat, internet. Group investigation (GI) dapat melatih siswa untuk 



Widya Sari 
Vol. 23, No. 2, Februari 2021 

 

5 

 

menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat 
mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Suharsimi Arikunto 
(2010: 130) mengemukakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan 
dan terjadi dalam sebuah kelas. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan tujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas V melalui metode group investigation pada tema 6 

panas dan perpindahanya. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa Kelas V SD Negeri 3 
Sumanding yang terletak di Desa Sumanding Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap pada bulan Januari sampai dengan maret 
tahun pelajaran 2019/2020. Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas V SDN 3 Sumanding, 
Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 8 siswa 

terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Objek penelitian ini adalah hasil belajar 
siswa Kelas V SD Negeri 3 Sumanding Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Adapun 
data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tes, observasi, dan dokumentasi. 

HASIL PENELITIAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

 Data Siklus Awal diperoleh dari tes siklus awal yang akan dilaksanakan pada Kamis, 7 

Januari 2020 yang diikuti oleh 8 siswa kelas V SD Negeri 3 Sumanding. Perolehan nilai tes 
hasil belajar pada siswa kelas V SD Negeri 3 Sumanding tahun pelajaran 2019/2020 adalah 
sebagai berikut:  

Hasil Belajar Siswa Kondisi Awal 

Aspek Keterangan 

Rata-Rata Nilai 69,83 

Nilai Tertinggi 83 

Nilai Terendah 60 

Jumlah Peserta Didik Tuntas 2 

Jumlah Peserta Didik Belum Tuntas 6 

Presentase Ketuntasan 25% 

Persentase yang Belum Tuntas 75% 

 

Berdasarkan hasil belajar kondisi awal di atas diketahui bahwa rata-rata nilai masih 
jauh dari yang diharapkan yaitu hanya 69,83 sedangkan ketuntasan belajar hanya mencapai 

25% berarti sejumlah 75% belum tuntas belajar atau hanya 2 siswa saja yang tuntas belajar 
dari 8 siswa di kelas V SDN 3 Sumanding semester 2 tahun pelajaran 2019/2020. Adapun 
hasil dari angket motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut: 

Motivasi Belajar Siswa Kondisi Awal 

No. Pembelajaran 
Rata-rata 

Skor 
Prosentase 

(%) 
Predikat 

1 Kondisi Awal 58,5 73,125 Baik 
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Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa rata-rata skor motivasi belajar siswa 
58,5 dengan prosentase 73,125%. Dengan memperhatikan hasil belajar dan motivasi belajar 
siswa kondisi awal ini menjadi pijakan penulis untuk melakukan penelitian. 

Siklus I  

Dari permasalahan diatas peneliti dengan teman sejawat sepakat untuk melakukan 

tindakan dengan model group investigation pada proses belajar mengajar untuk 
meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada tema 6 panas dan 
perpindahannya. Adapun secara rinci kegiatan hasil perbaikan pembelajaran siklus I sebagai 

berikut: 

Motivasi Belajar Siswa Kondisi Awal 

No. Pembelajaran 
Rata-rata 

Skor 
Prosentase 

(%) 
Predikat 

1 Siklus II 61,625 77,031 Baik 

 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa rata-rata skor motivasi belajar siswa 
61,625 dengan prosentase 77,031%. Dengan memperhatikan hasil belajar dan motivasi 

belajar siswa siklus I ini menjadi pijakan penulis untuk melakukan penelitian. Adapun data 
hasil belajar siswa siklus 1 sebagai berikut: 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Aspek Keterangan 

Rata-Rata Nilai 76,28 

Nilai Tertinggi 83 

Nilai Terendah 68 

Jumlah Peserta Didik Tuntas 5 

Jumlah Peserta Didik Belum Tuntas 3 

Presentase Ketuntasan 63% 

Persentase yang Belum Tuntas 37% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 5 siswa atau  

63% siswa dari seluruh siswa mendapatkan nilai ≥ 75 dibandingkan data nilai 
kondisi awal yang hanya 2 siswa atau 25%, sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas 

adalah 6 siswa atau 75% siswa dari seluruh siswa mendapatkan nilai ≤ 75. Berdasarkan 
hasil tersebut dapat dikatakan terjadi peningkatan 38% jumlah siswa yang tuntas belajar 
dilaksanakan pada siklus I. Adapun nilai rata-rata kelas pada siklus I meningkat menjadi 

76,28, daripada pada kondisi awal yang hanya mencapai 69,83.  

Dari hasil penelitian di atas yang diperoleh pada siklus I peneliti merasa perlu 
adanya penggunaan alat peraga yang intensif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Guru 

harus mampu menjelaskan kepada siswa tentang perlunya sikap saling membantu kepada 
teman dan tidak pilih-pilih teman pada saat pembagian kelompok. Guru akan lebih 
memperhatikan setiap individu dengan mendekati siswa yang kurang aktif untuk diberi 

motivasi dan bimbingan untuk membangkitkan semangat belajar mereka. Mengingat 
motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan yang 
telah ditetapkan, sehingga peneliti akan melanjutkan pada kegiatan siklus II. 

Siklus II  

Pada kegiatan siklus dua ini untuk mengetahui motivasi belajar siswa diberikan 
angket lagi dengan hasil sebagai berikut: 
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Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

No. Pembelajaran 
Rata-rata 

Skor 
Prosentase Predikat 

1 Siklus II 68,75 85,938 Baik 

 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa rata-rata skor motivasi belajar siswa 

68,75 dengan prosentase 85,94%. Setelah memperhatikan memperhatikan hasil angket 
motivasi belajar siswa siklus II ini dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar siswa 

mengalami peningkatan daripada sebelumnya dan sudah mencapai indikator keberhasilan 
yang ditetapkan.  

Adapun hasil belajar siswa tes formatif siklus II yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 
Aspek Keterangan 

Rata-Rata Nilai 80,48 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 74 

Jumlah Peserta Didik Tuntas 7 

Jumlah Peserta Didik Belum Tuntas 1 

Presentase Ketuntasan 88% 

Persentase yang Belum Tuntas 22% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada siklus II sebanyak 7 siswa 

atau 88% siswa dari seluruh siswa mendapatkan nilai ≥ 65 dibandingkan data nilai siklus I 
yang hanya 5 siswa atau 63%, sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas adalah 3 siswa 
atau 37% siswa dari seluruh siswa mendapatkan nilai ≥ 75. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dikatakan terjadi peningkatan 25%. jumlah siswa yang tuntas belajar dilaksanakan 
pada siklus II.  

Pada siklus II guru telah melaksanakan semua aktivitas dalam lembar pengamatan 
siklus II yang menjadi perbaikan dari siklus I. Guru menggunakan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan materi untuk memulai pembelajaran, siswa menggunakan alat peraga, 

mendiskusikan hasil penggunaan alat peraga, menemukan konsep berdasarkan hasil diskusi 
serta mengaitkan konsep lain dalam tematik yang berhubungan dengan materi. Adanya 
menggunakan alat peraga yang dilakukan secara intensif, melakukan pengamatan dan 

diskusi kelompok dalam menemukan konsep sehingga selain membuat siswa lebih aktif 
maka apa yang dipelajari akan bertahan lama pada memori siswa.  

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan  

Adapun yang menjadi simpulan pada penelitian ini yang dilakukan dalam 2 siklus, 
setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan sebagai berikut:  

1 Ada peningkatan motivasi belajar siswa melalui metode group investigation dengan 
media kartu dapat tema panas dan perpindahannya siswa kelas V SDN 3 Sumanding 
semester 2 tahun pelajaran 2019/2020. 

2 Ada peningkatan hasil belajar melalui metode group investigation dengan media kartu 
tema panas dan perpindahannya siswa kelas V SDN 3 Sumanding semester 2 tahun 
pelajaran 2019/2020. 

Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mempunyai beberapa saran 

sebagai berikut.  
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1. Dalam menerapkan metode group investigations guru harus mampu memfasilitasi murid 
untuk menemukan konsep belajar yang baik menggunakan benda-benda nyata yang 
sering ditemukan. 

2. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa sebaiknya guru memberikan penghargaan 
baik kelompok maupun individu untuk meningkatkan motivasi siswa. 

3. Bagi kepala sekolah, menghimbau kepada guru untuk menggunakan metode group 

investigations sebagai variasi metode pembelajaran tematik. 

4. Pada proses belajar mengajar di kelas guru harus selalu berinteraksi dengan siswa, 

karena dengan komunikasi yang baik tersebut dapat mencairkan suasana yang tegang. 
Siswa bisa lebih terbuka kepada guru ketika menghadapi kesulitan dalam proses belajar 
mengajar dan sebaliknya guru juga bisa menanyakan kepada siswa mengenai isi materi 

yang telah diajarkan.  

5. Saran untuk pengambil kebijakan sekolah supaya memberikan fasilitas pembelajaran 
yang memadai terhadap setiap mata pelajaran seperti media pembelajaran dan 

kelengkapan sarana dan prasarana sekolah sehingga pada pelaksanaan pembelajaran 
lebih efektif dan efisien.  
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