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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari segala 

sesuatu tentang fenomena-fenomena di alam semesta. Menurut Depdiknas, 

(2007:4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pada hakekatnya IPA dapat 

dipandang dari segi produk, proses, dan dari segi pengembangan sikap. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. IPA meliputi tiga bidang ilmu dasar yaitu biologi, fisika, dan kimia. 

Biologi adalah  bidang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. 

Biologi merupakan salah satu bidang kajian IPA yang lahir dan berkembang 

melalui langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyususnan hipotesis 

melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, dan penemuan teori serta konsep. 

Menurut Sutikno (dalam Fathurrohman dan Sobry, 2009:5 ) mengartikan belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkunganya. Belajar biologi erat kaitanya dengan belajar IPA, karena dalam 

belajar IPA peserta didik diarahkan untuk membandingkan hasil prediksi peserta 
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didik dengan teori melalui eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. 

Metode ilmiah dalam pembelajaran IPA meliputi merencanakan penyelidikan 

ilmiah, melaksanakan penyelidikan ilmiah, mengkomunikasikan hasil 

penyelidikan ilmiah dan bersikap ilmiah. Pembelajaran IPA menekankan pada 

pengalaman langsung untuk mengembangakan kompetensi agar peserta didik 

mampu memahami alam sekitar melalui suatu proses mencari tahu dan berbuat, 

hal ini akan membantu peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang lebih 

mendalam.  

Permendikbud No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk mata 

pelajaran IPA pada tingkat SMP/MTs diajarkan secara terpadu. Ruang lingkup 

pembelajaran IPA dikemas menjadi satu kesatuan bidang kajian yang utuh. Oleh 

karena itu, mata pelajaran IPA harus disajikan melalui suatu pembelajaran IPA 

secara terpadu. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu menurut 

Widodo (2012) masih banyak tantangan yang harus dihadapi, antara lain belum 

siapnya guru dan kurikulum pendukung serta belum semua guru menguasai materi 

IPA terpadu. Selain itu, kurikulum IPA terpadu masih menempatkan materi fisika, 

biologi, dan kimia secara parsial. Sebagai contoh pada beberapa sekolah IPA 

terpadu dilakukan secara terpisah oleh sebagian besar guru pada masing-masing 

bidang kajian IPA.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 06 

Dau pembelajaran IPA kelas VIII-D masih dilakukan secara terpisah, diajarkan 

oleh guru pada masing-masing bidang kajian IPA. Hasil wawancara pada guru 

mata pelajaran biologi Dra. Nur Hayati di SMP Muhammadiyah 06 Dau, 
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menyatakan dari 30 siswa sebagian siswa merasa tertarik pada pembelajaran 

biologi, tetapi sebagian siswa merasa kurang tertarik. Hal ini diaplikasikan dengan 

cara ramai sendiri, mengganggu teman dan tidak memperhatikan penjelasan guru. 

Masih banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

sebanyak 55%. Siswa mengeluh karena menurut mereka pelajaran IPA khususnya 

biologi begitu banyak materi yang harus dipahami. Dilihat dari pencapaian rata-

rata nilai hasil ulangan sebesar 62 lebih rendah dari nilai KKM yang sudah 

ditentukan sebesar 75. Guru sudah berupaya dalam memaksimalkan pelaksanaan 

proses pembelajaran.  

Guru pada proses pembelajaran memaksimalkan pelakasanaan 

menggunakan beberapa metode. Metode yang pernah digunakan yaitu metode 

ceramah, metode demonstrasi, metode praktikum dan metode diskusi. Untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi-materi tertentu, guru mengajak 

siswa untuk melakukan kerja ilmiah dengan praktikum, diharapkan siswa tidak 

hanya membayangkan saja materi yang ada di buku, namun siswa dapat terjun 

langsung pada proses pembelajaran. Akan tetapi penerapan kerja ilmiah dengan 

praktikum hanya sampai mengerjakan soal tentang kegiatan dan hasil praktikum 

saja, namun belum sampai ditindaklanjuti pada mengkomunikasikan hasil. 

Temuan di lapangan apabila siswa mengerjakan soal yang berkaitan dengan 

kegiatan praktikum yang telah dilakukan, jawaban siswa masih banyak yang tidak 

sesuai atau kurang tepat. Hal ini berkaitan dengan keterampilan proses sains siswa 

yang kurang dilatih pada saat praktikum, sehingga siswa kurang maksimal dalam 
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memahami materi. Kurangnya pemahaman siswa akan materi pembelajaran dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Proses pembelajaran biologi sebaiknya melalui proses mencari tahu dan 

berbuat. Keterampilan dalam proses mencari tahu tersebut dinamakan 

keterampilan proses sains (KPS) yang meliputi keterampilan mengamati, 

menyusun hipotesis, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, 

mengumpulkan data, dan mengambil kesimpulan. Menurut Wiratana dkk (2013) 

menyatakan banyaknya konsep–konsep yang harus diketahui siswa melalui proses 

yang mereka harus kerjakan bukan semata-mata konsep berupa hafalan belaka. 

Namun konsep yang harus mereka ketahui diperoleh melalui suatu proses. Proses 

yang dimaksud memerlukan suatu keterampilan diperoleh melalui kemampuan 

mental, fisik, dan sosial. Pentingnya melatih keterampilan proses yang dimiliki 

siswa yaitu; membantu siswa mengembangkan pikirannya, memberi kesempatan 

siswa untuk melakukan penemuan, meningkatkan daya.  Apabila keterampilan 

proses yang dimiliki oleh siswa itu  tinggi, maka memberikan dampak hasil 

belajar yang lebih baik pula.  

Proses pembelajaran di kelas yang selama ini terjadi, sebaiknya 

menciptakan suasana pembelajaran efektif dan berkaitan dengan metode 

praktikum yang selama ini digunakan oleh guru, maka diperlukan adanya 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa 

siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika 

mereka saling berdiskusi dengan temannya. Model pembelajaran kooperatif yang 

dapat memudahkan kerja ilmiah yaitu Group Investigation (GI) karena dasar 
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pembelajaran inovatif yang menerapkan GI adalah inkuiri. Pembelajaran Inkuiri 

ini terdapat antara lain siswa mengangkat masalah, merumuskan masalah, 

mengajukan jawaban sementara, merancang kegiatan investigasi untuk menjawab 

masalah atau menguji hipotesis, melakukan investigasi, menyusun laporan, dan 

diskusi. Group Investigation (GI) menurut Uno (2012:109) dalam 

implementasinya guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok dengan 

anggota 5-6 orang yang sifatnya heterogen. Kelompok ini dapat dibentuk dengan 

mempertimbangkan keakraban, persahabatan atau minat yang sama dalam topik 

untuk diselidiki, dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang 

dipilih. Kemudian, siswa menyiapkan dan mempresentasikan laporan 

kelompoknya kepada seluruh kelas. Adapun langkah-langkah model pembelajaran 

GI  yaitu: investigasi topik,  perencanakan kooperatif, implementasi, analisis, dan 

sintesi, presentasi hasil dan evaluasi. 

Hasil penelitian Zuroida (2010) yang berjudul “Penerapan pembelajaran 

kooperatif Group Investigation (GI) untuk meningkatkan keterampilan proses dan 

hasil belajar biologi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gedeg Mojokerto” 

menyatakan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) 

dapat meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar biologi siswa. Hasil 

penelitian mememperlihatkan adanya peningkatan dari siklus I sampai ke siklus 

II. 

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 06 Dau, diberikan solusi penggunaan model pembelajaran 

kooperatif Group Investigation (GI) sebagai usaha yang dilakukan untuk 
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meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar. Pada proses pembelajaran 

yang harus diperhatikan yaitu kerjasama antar siswa dalam kelompok, 

keterampilan siswa dalam melaksanakan percobaan, menganalisis hasil percobaan 

menarik kesimpulan serta keterampilan siswa berkomunikasi. Maka keterampilan 

proses sains dasar inilah yang harus dilatih. Untuk mempermudah dalam 

pelaksanaanya diperlukan adanya pembelajaran kooperatif Group Investigation 

(GI), karena melalui langka-langkah GI yaitu mengidentifikasi topik, perencanaan 

kooperatif, implementasi, analisis dan sintesis, presentasi hasil serta evaluasi, 

dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan keterampilan proses sains.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti menarik judul 

penelitian yaitu” Peningkatan Keterampilan Proses dan Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran IPA Kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 06 Dau 

Melalui Pembelajaran Kooperatif Model Group Investigation (GI)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kooperatif model Group Investigation 

(GI) untuk meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 06 Dau?  

2. Bagaimana peningkatakan keterampilan proses dapat terjadi melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif Group Investigtion (GI) pada mata pelajaran 

IPA siswa kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 06 Dau? 
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3. Bagaimana peningkatakan hasil belajar dapat terjadi melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif Group Investigtion (GI) pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 06 Dau? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Menganalisis pelaksanaan pembelajaran kooperatif model Group 

Investigation (GI) untuk meningkatkan  keterampilan proses dan hasil 

belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 

06 Dau. 

2. Menganalisis peningkatan keterampilan proses melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif Group Investigtion (GI) pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 06 Dau. 

3. Menganalisis peningkatan hasil belajar melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif Group Investigtion (GI) pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 06 Dau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Umum  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam memahami serta mengembangkan teori mengenai proses pembelajaran, dan 

model pembelajaran yang digunakan. 
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2. Pengajar 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

informasi dalam rangka meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar 

siswa,  melalui pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI). 

3.  Siswa/Peserta Didik  

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah minat belajar siswa dan 

menjadi salah satu faktor solusi mengatasi permasalahan siswa dalam belajar yang 

nantinya dapat meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar siswa. 

4.  Lembaga Pendidikan atau Sekolah 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi metode pembelajaran 

dan dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

5. Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang berbagai metode 

pembelajaran dan menambah pengalaman berkolaborasi dengan sekolah dalam 

melaksanakan pembelajaran.  

 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas VIII-D pada semester 

genap tahun ajaran 2013-2014. 

2. Mata pelajaran IPA kelas VIII dalam penelitian ini hanya pada pokok 

bahasan Fotosintesis 
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3. Batasan kemampuan yang diukur dengan keterampilan proses dasar sains 

yang meliputi: pengamatan/observasi, klasifikasi/pengelompokkan, 

inferensi, prediksi, kesimpulan, dan komunikasi. 

4. Peningkatan keterampilan proses  pada siswa diukur dengan menggunakan 

lembar observasi skala penilaian yang dilakukan pada saat proses 

pembelajaran. 

5. Peningkatan hasil belajar diukur dari ulangan harian yang dilakukan pada 

setiap akhir siklus 

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini terdiri dari; pembelajaran kooperatif, 

model pembelajaran Group investigation (GI), keterampilan proses, dan hasil 

belajar. Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan 

sesama peserta didik dalam tugas-tugas terstruktur (Chotimah dan Yuyun 

2009:2).   

2. Group Investigation (GI) 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 (Arkadie, 2010).  
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3. Keterampilan proses sains (KPS) adalah perangkat kemampuan kompleks 

yang biasa digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan 

ilmiah ke dalam rangkaian proses pembelajaran. Wahyana (dalam Trianto 

2009:144)   

4. Hasil belajar menunjukkan terjadinya perubahan tingkah  laku  pada  diri  

siswa,  yang  dapat diamati  dan  diukur  dalam  bentuk perubahan  

pengetahuan,  sikap  dan keterampilan  (Suprijono,2009).  Hasil belajar  

mencakup  ranah  kognitif, psikomotor,  dan  afektif  yang  saling berkaitan  

dan  saling  mempengaruhi. Ranah  kognitif  berkaitan  dengan kemampuan  

berpikir  siswa  kemudian diaplikasikan  melalui  perbuatan (psikomotor) 

(Primarinda, 2012). 

 

 


