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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan 

memahami tentang alam secara sistematis, sehingga Biologi bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep 

maupun prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pembelajaran biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya (Depdiknas, 2003). 

 Menurut Gusti (2006), metode pembelajaran Biologi yang dianjurkan 

adalah pembelajaran yang melatih beberapa ketrampilan proses ilmiah melalui 

langkah-langkah metode ilmiah yang sering dikenal sebagai kerja ilmiah. Namun 

pada kenyataannya, pembelajaran Biologi yang diterapkan selama ini masih 

berorientasi pada guru (teacher centered), selalu dilakukan secara konvensional 

yaitu hanya sebatas penguasaan konsep-konsep yang dibahas dalam buku-buku 

panduan pelajaran dan lebih menekankan pada penghafalan fakta, prinsip dan 

teori saja tanpa mengadakan interaksi antar siswa secara langsung dengan alam 

sekitar, sehingga siswa mayoritas tidak mengerti bagaimana hubungan antara 

fakta yang ada dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini karena kerja ilmiah siswa 

dalam mencapai pengetahuan atau konsep materi pelajaran masih belum 

terlaksana. 
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Gambaran mengenai proses pembelajaran Biologi seperti di atas dapat 

dilihat di Kelas X7 SMA Negeri 2 Batu, dari hasil observasi yang telah dilakukan 

diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran Biologi masih terkesan kaku dan 

tidak kondusif, karena guru mata pelajaran Biologi lebih sering menggunakan 

metode ceramah dan diskusi kelas. Metode-metode yang digunakan guru mata 

pelajaran Biologi ini kurang mengasah kerja ilmiah siswa karena proses 

pembelajaran masih dilakukan didalam kelas tanpa meminta siswa untuk 

melakukan suatu kegiatan yang mengarah pada kerja dan sikap ilmiah siswa. 

Siswa masih banyak yang kurang aktif baik bertanya maupun beropini untuk 

menyampaikan gagasannya, karena motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran 

Biologi masih sangat rendah sekali. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa 

yang bosan dan tidak konsentrasi dengan materi yang disampaikan guru, seperti 

mengantuk dan bermain hp secara sembunyi-sembunyi di dalam kelas.  

Salah satu akibat dari kondisi pembelajaran tersebut, yaitu mayoritas hasil 

belajar siswa kelas X7 SMA Negeri 2 Batu masih belum bisa mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada guru 

mata pelajaran Biologi kelas X7 Bpk. Hari Santoso, S. Pd, bahwa siswa kelas X7 

SMA Negeri 2 Batu yang berjumlah 29 siswa hanya 30% yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) murni dari hasil ulangan harian. Menurut Bpk. Hari 

Santoso, S. Pd, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan dalam 

ketuntasan mata pelajaran Biologi kelas X adalah 85. Namun melihat kondisi 

siswa kelas X7 yang tidak memungkinkan tercapainya nilai KKM, maka Bpk. 

Hari Santoso, S. Pd menetapkan KKM sebesar 75. Agar siswa mencapai nilai 
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KKM tersebut, maka Bpk. Hari Santoso, S.Pd memberikan tambahan tugas-tugas 

baik tugas kelompok maupun individu. Meskipun siswa sudah mencapai nilai 

KKM dengan tambahan dari nilai tugas, namun dalam pemahaman materi 

pelajaran Biologi siswa belum dikatakan berhasil, sehingga proses pembelajaran 

di dalam kelas masih belum optimal. 

Melihat kondisi pembelajaran diatas, maka perlu diterapkannya suatu 

model pembelajaran baru yang lebih memberdayakan siswa, mendorong siswa 

mengonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri, bukan hanya 

menekankan pada penghafalan konsep-konsep maupun teori-teori saja. 

Pengetahuan dan pemahaman konsep materi tidak langsung dari guru akan tetapi 

diperoleh melalui suatu proses yang disebut kegiatan atau kerja ilmiah. Salah satu 

model pembelajaran tersebut adalah Group Investigation (GI).  

Menurut Kunandar (2009), Group Investigation (GI) merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang terdiri atas tim-tim belajar beranggotakan 5 

hingga 6 siswa dengan karakteristik yang heterogen. Secara garis besar, langkah-

langkah pembelajaran GI diawali dengan pemilihan topik yang ingin dipelajari 

oleh para siswa, mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang 

telah dipilih kemudian diakhiri dengan menyiapkan dan menyajikan suatu laporan 

di depan kelas secara keseluruhan.  

Model pembelajaran GI akan membawa dampak terhadap hasil belajar 

yang bermakna bagi siswa jika penerapannya dikaitkan dengan pendekatan yang 

berorientasi pada pembelajaran kontekstual. Menurut Johnson (2002) dalam 

Kunandar (2009), pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang 
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bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka 

sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadi, sosial dan budayanya. Salah 

satu pendekatan yang berorientasi pada pembelajaran kontekstual adalah Jelajah 

Alam Sekitar (JAS). 

Menurut Mulyani, dkk (2008), pendekatan JAS adalah salah satu inovasi 

pendekatan pembelajaran biologi dan maupun bagi kajian ilmu lain yang 

bercirikan memanfaatkan lingkungan sekitar dan simulasinya sebagai sumber 

belajar melalui kerja ilmiah, serta diikuti pelaksanaan belajar yang berpusat pada 

peserta didik. Penerapan pendekatan JAS mengajak peserta didik mengenal 

obyek, gejala dan permasalahan, menelaahnya dan menemukan simpulan atau 

konsep tentang sesuatu yang dipelajarinya. Konseptualisasi dan pemahaman 

diperoleh peserta didik secara langsung dengan melakukan eksplorasi terhadap 

fenomena alam yang terjadi, baik fenomena yang dapat ditemui di lingkungan 

sekeliling peserta didik atau fenomena tersebut dibawa ke dalam pembelajaran di 

kelas melalui kegiatan ilmiah, seperti mengamati, mengumpulkan data, 

menganalisis dan membuat laporan secara komprehensif.  

Materi Ekosistem merupakan salah satu materi Biologi SMA kelas X 

semester genap yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan 

sekitar siswa. Menurut Depdiknas (2003), standar kompetensi mata pelajaran 

Biologi SMA yang hendak dicapai pada materi ekosistem, yaitu menganalisis 

hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan 

manusia dalam keseimbangan ekosistem. Pada materi ekosistem terdapat beberapa 
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submateri yang menekankan perlu dilakukannya pengamatan atau eksplorasi 

lingkungan alam sekitar yang melibatkan kerja ilmiah siswa. Maka dari itu, model 

pembelajaran Group Investigation (GI) dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

(JAS) sangat sesuai jika diterapkan dalam materi tersebut. Secara garis besar 

pelaksanaan pembelajarannya dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar 

yang menjadi penciri utama pada pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) 

dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa pada materi ekosistem. Perolehan 

konseptualisasi dan pemahaman terhadap materi ekosistem akan diperoleh secara 

langsung dengan mengeskplorasi lingkungan alam sekitar tersebut melalui kerja 

ilmiah yang diterapkan berdasarkan langkah atau sintak pada model pembelajaran 

Group Investigation (GI), sehingga konseptualisasi dan pemahaman siswa akan 

tertanam untuk jangka waktu yang cukup lama yang akan berdampak pada hasil 

belajar siswa karena siswa akan lebih mudah menjawab berbagai pertanyaan yang 

telah diberikan guru.   

Salah satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan Dewi (2009) dengan judul “Penerapan Pembelajaran 

kooperatif Model Group Investigation (GI) dengan Pendekatan Problem Based 

Learning (PBL) untuk Meningkatkan Ketrampilan Kerja Ilmiah dan Hasil Belajar 

Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Malang”. Hasil penelitiannya menunjukkan  

bahwa persentase ketuntasan ketrampilan kerja ilmiah siswa mengalami 

peningkatan antara siklus I (52,38%) dan siklus II (100%). Sementara hasil belajar 

Biologi siswa mengalami peningkatan antara siklus I (92,8%) dan siklus II 

(97,6%).  
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Dari uraian diatas, akhirnya peneliti mempunyai ide untuk memperbaiki 

pembelajaran tersebut melalui penelitian yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Group Investigation (GI) dengan Pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) untuk Meningkatan Kemampuan Kerja Ilmiah dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas X7 SMA Negeri 2 Batu pada Materi Ekosistem”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Group Investigation (GI) 

dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) dalam meningkatkan 

kemampuan kerja ilmiah dan hasil belajar siswa kelas X7 SMA Negeri 2 Batu 

pada materi ekosistem ? 

(2) Bagaimanakah peningkatan kemampuan kerja ilmiah dan hasil belajar siswa 

kelas X7 SMA Negeri 2 Batu pada materi ekosistem melalui model 

pembelajaran Group Investigation (GI) dengan pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

(1) Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Group Investigation (GI) 

dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) dalam meningkatkan 
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kemampuan kerja ilmiah dan hasil belajar siswa kelas X7 SMA Negeri 2 Batu 

pada materi ekosistem. 

(2) Untuk mengetahui peningkatan kemampuan kerja ilmiah dan hasil belajar 

siswa kelas X7 SMA Negeri 2 Batu pada materi ekosistem melalui model 

pembelajaran Group Investigation (GI) dengan pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar (JAS). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi beberapa 

pihak yang terkait, diantaranya: 

(1) Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana 

menerapkan model pembelajaran Group Investigation (GI) dengan pendekatan 

Jelajah Alam Sekitar (JAS) dan untuk mengetahui keefektifannya dalam 

meningkatkan kemampuan kerja ilmiah dan hasil belajar siswa.    

(2) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu cara atau 

strategi pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan kerja 

ilmiah dan hasil belajar siswa terhadap materi yang diajarkan.  

(3) Bagi siswa, dengan diterapkannya model pembelajaran Group Investigation 

(GI) dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) siswa dapat 

meningkatkan kemampuan kerja ilmiah dan hasil belajarnya.   

(4) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif  

dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar di kelas. 
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(5) Bagi peneliti lanjutan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran Group 

Investigation (GI) dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS). 

 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

(1) Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas X7 SMA Negeri 2 

Batu.  

(2) Pelaksana pembelajaran atau yang bertindak sebagai guru pada penelitian ini 

adalah peneliti. 

(3) Materi pelajaran Biologi dalam penelitian ini hanya pada pokok bahasan 

“Ekosistem” Semester Genap Tahun Pelajaran 2011-2012. 

(4) Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Group Investigation (GI) dengan pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar (JAS), yaitu pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan alam 

sekitar sekolah sebagai sumber belajar bagi siswa untuk memperoleh 

konseptualisasi dan pemahaman terhadap materi ekosistem melalui kerja 

ilmiah yang langkah kerjanya didasarkan pada sintak GI.  

(5) Aspek yang diteliti adalah kemampuan kerja ilmiah dan hasil belajar siswa 

dalam keterlaksanaan model pembelajaran Group Investigation (GI) dengan 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS). 
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah pengertian, terdapat beberapa istilah yang perlu 

didefinisikan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Model pembelajaran Group Investigation (GI) dengan pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar (JAS) adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

terdiri atas tim-tim belajar beranggotakan 5 hingga 6 siswa dengan 

karakteristik yang heterogen dengan memanfaatkan objek langsung melalui 

kegiatan pengamatan, diskusi dan pelaporan hasil (Kundandar, 2006). 

Dalam penelitian ini Group Investigation diterapkan dalam 

menyelesaikan LKPD yang telah dibagikan guru. Siswa dibentuk secara 

berkelompok yang tiap-tiap kelompok terdiri dari 5-6 orang siswa dengan 

kemampuan akademik dan jenis kelamin yang berbeda-beda. Setelah itu, 

setiap kelompok menyiapkan dan menyajikan suatu laporan hasil 

penyelidikannya di depan kelas. Penerapan GI didasarkan pada pendekatan 

JAS, dimana objek yang digunakan sebagai sumber belajar adalah halaman 

rumput sekolah dan kolam ikan buatan yang berada di SMA Negeri 2 Batu. 

(2) Kerja Ilmiah adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan siswa bekerja 

secara ilmiah untuk memperoleh pengetahuan dalam pembelajaran Biologi 

(Dewi, 2009). 

Dalam penelitian ini penilaian kerja ilmiah mencangkup tiga aspek, 

yaitu melaksanakan penyelidikan ilmiah, mengkomunikasikan hasil 

penyelidikan ilmiah dan bersikap ilmiah yang pelaksanaannya terkait dalam 

perolehan konsep dan teori pada materi ekosistem. 
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(3) Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008).  

Dalam penelitian ini hasil belajar siswa yang akan di ukur hanya 

mencangkup ranah kognitif karena berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai isi bahan pengajaran, yang terdiri dari C1 (pengetahuan), C2 

(pemahaman), C3 (penerapan), C4 (analisis), C5 (sintesis), dan C6 (evaluasi). 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar berupa lembar tes 

yang berisi soal-soal uraian yang berkaitan dengan data hasil penyelidikannya 

dan dilaksanakan di akhir siklus pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


