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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada abad 21 diperlukan sumber daya manusia dengan kualitas tinggi yang 

memiliki berbagai kemampuan, antara lain: kemampuan bekerja sama, berpikir 

kritis-kreatif, menguasai teknologi informasi, dan mampu belajar mandiri 

sehingga sumber daya manusia ini dapat bersaing dalam mengisi pasar kerja. 

Upaya yang tepat untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas dan merupakan wadah yang berperan untuk membangun SDM yang 

bermutu tinggi adalah pendidikan. Melalui pendidikan, persiapan sedini mungkin 

perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan yang sangat kompleks. 

Peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara kontinu dan 

berkesinambungan. Faktor yang dapat menentukan kualitas pendidikan antara lain 

kualitas pembelajaran dan karakter siswa yang meliputi bakat, minat, dan 

kemampuan. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari interaksi siswa dengan 

sumber belajar dan pendidik. Interaksi yang berkualitas adalah yang 

menyenangkan dan dapat menciptakan pengalaman belajar. 

Shukor (dalam Muhfahroyin, 2009) menyatakan bahwa untuk menghadapi 

perubahan dunia yang begitu pesat adalah dengan membentuk budaya berpikir 

kritis di masyarakat. Prioritas utama dari sebuah sistem pendidikan adalah 

mendidik siswa tentang bagaimana cara belajar dan berpikir kritis. 
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Berpikir kritis adalah keharusan dalam usaha menyelesaikan masalah, 

membuat keputusan, menganalisis asumsi-asumsi. Berpikir kritis diterapkan 

kepada siswa untuk belajar memecahkan masalah secara sistematis, inovatif, dan 

mendesain solusi yang mendasar. Dengan berpikir kritis siswa menganalisis apa 

yang mereka pikirkan, mensintesis informasi, dan menyimpulkan. 

Mata Pelajaran Biologi termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA), yang memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, 

khususnya di dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia 

Indonesia yang  mampu berpikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam 

menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan  

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (BSNP, 2006). 

Biologi merupakan salah satu ilmu yang memiliki peran untuk 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis. Siswa memerlukan kemampuan berfikir 

kritis yang tinggi karena kemampuan berfikir kritis biologi berperan penting 

dalam penyelesaian suatu permasalahan mengenai pelajaran biologi. Selain itu, 

seorang siswa SMA telah dianggap dewasa sehingga diharapkan mampu berfikir 

kritis untuk mencapai hasil atau mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. 

Dengan demikian diharapkan pembelajaran biologi menghasilkan peserta didik 

yang memiliki keterampilan berpikir, terutama berfikir kritis. Menurut Sugiarto 

(dalam Amri dan Ahmadi, 2010) berpikir kritis diperlukan dalam kehidupan di 

masyarakat karena manusia selalu dihadapkan pada permasalahan yang 

memerlukan pemecahan. Keterampilan berpikir kritis menjadi penentu 

kemampuan siswa dalam menjawab permasalahan yang ada pada saat mengikuti 
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kegiatan pembelajaran serta untuk mengembangkan potensi dan kecakapan hidup 

kelak ketika sudah terjun dalam masyarakat, khususnya untuk dapat beradaptasi 

dalam persaingan dunia kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi biologi kelas XI 

IPA SMA Negeri 2 Karangan Trenggalek, bahwa diketahui kendala dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran yaitu siswa belum terlatih dalam menganalisis 

dan membuat pemecahan masalah dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan 

dengan materi, hal itu ditunjukkan dengan belum mampunya memberikan alasan 

dari jawaban yang telah dipilihnya, tidak dapat menarik kesimpulan dari jawaban 

yang telah dipilihnya. Permasalahan tersebut menunjukkan keterampilan berfikir 

kritis yang dimiliki siswa perlu ditingkatkan. Selain itu, nilai ulangan harian pada 

KD pertama semester ganjil 2013-2014  siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 

Karangan Trenggalek pada mata pelajaran biologi  dari 24 siswa yang ada 16 

siswa yang tuntas belajar sedangkan 8 siswa tidak tuntas, dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 66,7%. KKM (Kriteria Ketuntasan Maksimal) yang ditentukan 

oleh sekolah yaitu 75 dan ketuntasan klasikal yang ditentukan sebesar 80%. 

Rendahnya keterampilan berfikir kritis yang dimiliki siswa diduga ada 

kaitannya dengan proses pembelajaran yang terjadi, dimana pemberdayaan 

keterampilan berpikir kritis siswa kurang dikembangkan. Oleh karena itu, untuk 

mengajarkan kecakapan berpikir kritis di SMA khususnya dalam mata pelajaran 

biologi sangat perlu dicari model maupun pembelajaran yang sesuai untuk itu. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation tampaknya dapat 
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diterapkan dalam pembelajaran biologi untuk mencapai tujuan belajar biologi 

serta melatih kecakapan berpikir kritis dan hasil belajar siswa.  

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

yang seringkali diterapkan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman dan 

kecerdasan siswa serta membengun kemampuan berfikir kritis. Ada berbagai 

macam model pembelajaran kooperatif. Salah satu model pembelajaran yang 

diharapakan mampu meningkatkan kemampuan berfikir kritis dalam pembelajaran 

biologi adalah model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI). 

Salvin (2005) (dalam Pritasari, 2011) mengemukakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation terdiri dari enam tahap meliputi: grouping, 

planning, investigation, organizing, presenting, dan evaluating. Pada tahap 

investigation siswa dapat meningkatkan kemampuan mengatur strategi dan taktik 

meliputi menentukan solusi dari permasalahn dan menuliskan jawaban dari solusi 

permasalahan dalam soal. Selain itu, pada tahap investigation siswa dapat 

meningkatkan keterampilan memberikan penjelasan lanjut meliputi kegiatan 

analisis dan sintesis. Pada tahap presenting dan evaluating, siswa dapat 

meningkatkan kemampuan menarik kesimpulan dari penyelesaian suatu masalah 

dan menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan latar belakang dan gambaran umum yang telah dipaparkan di 

atas, peneliti ingin meniliti tentang “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Group Investigation untuk Meningkatan Kemampuan 

Berfikir Kritis dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 2 

Karangan Trenggalek”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar 

biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Karangan Trenggalek? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan berfikir kritis siswa kelas XI IPA SMA 

Negeri 2 Karangan Trenggalek menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe  Group Investigation? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 

Karangan Trenggalek menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk: 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar 

biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Karangan Trenggalek. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan berfikir kritis siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri 2 Karangan Trenggalek dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe  Group Investigation. 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 

Karangan Trenggalek dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang akan dihasilkan dari penelitian ini diharapkan 

nantinya dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap dunia 

pendidikan khususnya kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran biologi melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif group investigation. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi 

siswa untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar 

dalam mata pelajaran biologi.  

b. Bagi Guru, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai salah 

satu alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir kritis dan hasil belajar biologi. 

c. Bagi Sekolah, sebagai bahan masukan dalam usaha menyempurnakan 

pembelajaran biologi di sekolah sehingga diharapkan kemampuan berfikir 

kritis dan hasil belajar siswa lebih baik. 

d. Bagi Peneliti lain, dapat dijadikan wawasan pengetahuan untuk dapat 

dikembangkan lebih baik lagi. 
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1.5  Batasan Penelitian 

 Agar dalam pembahasan permasalahan tidak meluas, maka diperlukan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Struktur 

dan Fungsi Jaringan Tumbuhan yang diajarkan pada semester ganjil tahun 

ajaran 2013-2014. 

2. Batasan kemampuan yang akan diukur berupa kemampuan berfikir kritis dan 

hasil belajar dengan menggunakan tes 

1.6  Definisi Istilah 

 Supaya permasalahan ini tidak meluas, maka peneliti perlu memberi definisi 

istilah sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran 

tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang 

diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien (Suyitno, 

2006).  

 

2. Group investigation adalah merupakan  salah satu bentuk model 

pembelajaran kooperatif  yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas 

siswa untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari 

melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa 

dapat mencari melalui internet (Narudin, 2009). Pembelajaran Group 

Investigation dalam penelitian ini adalah model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepeda siswa untuk berpartisipasi aktif untuk 
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memecahkan suatu masalah yang dipilih bersama teman kelompoknya yang 

terdiri dari 5-6 orang. 

3. Kemampuan berfikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau 

mengevaluasi informasi. Informasi tersebut dapat didapatkan dari hasil 

pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi.  

4. Hasil belajar adalah menurut Nana Sujana (2006) hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajaranya. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu 

kemampuan atau keterampilan yang dimliki oleh siswa setelah siswa 

mengalami aktivitas belajar. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur 

hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes yang berupa soal uraian. 

 


