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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sebuah proses, dimana peserta didik memperoleh

bimbingan, pendidikan, pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang

sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, pendidikan di Indonesia masih memiliki

banyak permasalahan mencakup kurangnya mutu sumber daya manusia dan

rendahnya mutu pendidikan yang ada. Guru adalah pendidik professional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai

dan mengevaluasi peserta didik (Sisdiknas 2005 : 2).

Oleh karena itu, pendidikan selalu mengalami pembaharuan dalam rangka

mencari struktur kurikulum, sistem pendidikan dan metode pengajaran yang

efektif dan efisien. Beberapa upaya sudah dilakukan antara lain peningkatan

sarana dan prasarana, perubahan dan perbaikan kurikulum, serta peningkatan

mutu para pendidik dan peserta didik. Selain itu, upaya yang bisa dilakukan untuk

meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara memperbaiki kegiatan belajar

mengajar, salah satunya adalah pengorganisasian mata pelajaran dengan strategi,

model, dan metode-metode yang tepat dalam proses belajar mengajar. Dalam hal

ini, pemilihan metode pembelajaran sangat menentukan keberhasilan suatu proses

belajar mengajar maupun untuk pengembangannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SDN

Kenongo 01, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Pada saat kegiatan

pembelajaran berlangsung, sebagian siswa kurang bersemangat, aktivitas
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belajarnya rendah, sebagian siswa mengobrol dengan temannya dan tidak

memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Kurangnya pemahaman siswa

pada pelajaran IPA dapat terjadi karena model pembelajaran yang digunakan

kurang menarik dan membosankan karena guru hanya mengunakan metode

ceramah. Berdasarkan pengamatan dilapangan kelas V pada semester II tahun

2011/2012 pada pelajaran IPA dengan materi yang berhubungan dengan jenis-

jenis tanah jumlah siswa yang belum tuntas adalah 60% siswa yang belum

mencapai ketuntasan belajar. KKM individu yang ditentukan oleh sekolah

sebesar 60 dan KKM klasikalnya lebih dari 75.

Hasil wawancara dengan guru kelas, kondisi ini disebabkan antara lain:

(1). Karena sifat materinya yang berupa fakta dan sulit untuk dipahami oleh siswa

(2). Siswa belum mampu merancang suatu karya atau model serta tidak mampu

mendiskripsikan penjelasan dari guru (3). Kemampuan mengingat dan berfikir

siswa yang sangat rendah, karena di daerah pedesaan cenderung siswanya jarang

sekali belajar dan memahami kembali materi yang sudah di sampaikan oleh guru

(4). Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah. Pengetahuan yang

didominasi fakta dan data tidak mudah diajarkan dengan metode ceramah karena

pengajarannya sendiri akan sulit mengingat semua materi tersebut dan siswa akan

cepat bosan (5). Guru sendiri seringkali mengalami kesulitan dalam penyampaian

materi ke siswa dengan baik dan jelas (6). kurangnya media, alat peraga sehingga

guru menggunakan media seadanya, untuk mendukung proses pembelajaran. Dari

faktor-faktor diatas, menyebabkan hasil evaluasi belajar siswa tidak memuaskan.

Berdasarkan faktor-faktor yang ada di atas maka perlu adanya solusi yang

bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu metode yang dapat
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digunakan adalah GI (Group Investigation) metode ini merupakan group

investigasi yang mencari informasi secara detail dari suatu penelitian, penggalian

informasi dari beberapa buku, pengamatan, penelitian dan informasi dari beberapa

narasumber untuk mendapatkan data yang sempurna dan pasti akan kebenarannya.

Jika ingin mengetahui komposisi dan jenis-jenis tanah maka kita harus

menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang valid. Dengan demikian

hasil yang diharapkan dari penggunaan metode Group Investigation ini mampu

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Group Investigation akan sangat

ideal untuk mengajari tentang pelajaran biologi tetapi tidak cocok untuk pelajaran

tabel periodic (Slavin, 2005: 216). Dengan demikian Group Investigation cocok

dengan akar permasalahan serta materi pelajaran IPA tentang jenis-jenis tanah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terlihat bahwa dalam pembelajaran

jenis-jenis tanah, siswa mengalami kesulitan belajar karena kurangnya

pemahaman siswa sehingga hasil belajar siswa kurang baik. Salah satu

pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk siswa adalah dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Menurut Anita Lie dalam Isjoni

(2009:16), Model pembelajaran kooperatif atau disebut juga dengan pembelajaran

gotong royong merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada

anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang terstruktur.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, peneliti berkeinginan untuk

melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Metode GI (Group

Investigation) Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Jenis-Jenis
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Tanah Pelajaran IPA Pada Siswa Kelas V SDN Kenongo 01 Kecamatan

Jabung Kabupaten Malang.

1.2. Fokus Masalah

Berdasarkan permasalahan pada aktivitas dan hasil belajar, terlihat bahwa

siswa mengalami kesulitan belajar pada proses pembelajaran, berupa aktivitas

siswa yang rendah dan hasil belajar yang menurun. Semua itu disebabkan karena

siswa kesulitan dalam memahami materi dan guru hanya menggunakan metode

ceramah. Dengan demikian peneliti bermaksud menyelesaikan permasalahan

tersebut dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI (Group

Investigation) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dijelaskan diatas,

maka permasalahan yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode GI (Group Investigation) dalam pembelajaran

Jenis-Jenis Tanah Siswa Kelas V SDN Kenongo 01 Kecamatan Jabung

Kabupaten Malang?

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar jenis-jenis tanah pada Siswa Kelas V

SDN Kenongo 01 Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dengan mengunakan

metode GI (Group Investigation)?

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar jenis-jenis tanah pada Siswa Kelas V

SDN Kenongo 01 Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dengan mengunakan

metode GI (Group Investigation)?
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1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan penerapan metode GI (Group Investigation) dalam

pembelajaran Jenis-Jenis Tanah Siswa Kelas V SDN Kenongo 01, Kecamatan

Jabung Kabupaten Malang?

2. Meningkatkan aktivitas belajar Jenis-Jenis Tanah Siswa Kelas V SDN

Kenongo 01, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang?

3. Meningkatkan hasil belajar Jenis-Jenis Tanah Siswa Kelas V SDN Kenongo

01, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang?

1.5. Manfaat Penelitian

Setiap melakukan penelitian diharapakan dapat diperoleh manfaat, begitu

juga dalam PTK ini. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini

adalah:

a. Bagi siswa, siswa bebas mengeluarkan pendapat, siswa berlomba-lomba

mendapatkan nilai terbesar saat tes, dan mengajarkan siswa agar berani tampil

dan berbicara di depan kelas.

b. Bagi guru dapat menjadi pedoman untuk memilih metode alternatif yang

dapat digunakan dalam mengajar mata pelajaran IPA agar siswa lebih aktif

sehingga hasil belajar yang diperoleh bisa maksimal khususnya pada materi

jenis-jenis tanah.

c. Bagi peneliti yaitu sebagai sarana untuk pembelajar dan memperdalam

tentang penelitia tindakan kelas serta mengetahui kondisi nyata di lapang.

d. Bagi SDN Kenongo 01, yaitu penelitian ini dapat di gunakan untuk

meningkatkan hasil belajar materi lain. Bisa juga digunakan untuk perbaikan

kurikulum pada periode berikutnya.
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1.6. Batasan Istilah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam

penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. GI (Group investigation)

Group Investigation (Kelompok Investigasi),  yaitu merupakan

perencanaan pengaturan kelas yang umum di mana para siswa bekerja dalam

kelompok kecil menggunakan pertanyaan kooperatif, diskusi kelompok, serta

perencanaan dan proyek kooperatif, Slavin (2005:25).

Metode pembelajaran GI merupakan salah satu model pembelajaran

kooperatif. Metode pembelajaran GI adalah metode pembelajaran yang di

bentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas yang terdiri tiga sampai lima

siswa yang heterogen baik dalam prestasi akademik, siswa dibagi kedalam

kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.

2. Aktivitas belajar

Aktivitas adalah melakukan kegiatan, berbuat untuk mengubah tingkah

laku. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental

dalam kegiatan belajar mengajar dan kedua aktivitas itu harus selalu terkait

(Sardiman, 2011).

Menurut (Sardiman, 2011:101). aktivitas belajar dibagi menjadi

beberapa digolongkan yaitu Visual activities, Oral activities, Listening

activities, Writting activities, Drawing activities, Motor activities, Mental

activities, Emotional activities. Berdasarkan klasifikasi aktivitas yang telah

diuraikan, menunjukkan bahwa aktivitas belajar di sekolah cukup kompleks

dan bervariasi.
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Dalam penelitian ini aktivitas belajar yang diukur adalah aktivitas siswa

selama pelajaran, guru pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa dan

penggunaan alat peraga pada waktu mengajar. Aktivitas-aktivitas tersebut

diukur melalui observasi. Menurut Nana Sujana (2010:84), observasi adalah

alat penilaian untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya

suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun

dalam situasi buatan.

3. Hasil belajar

Hasil belajar merupakan proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil

belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu yang mencakup bidang

kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sudjana, 2010:3).

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diharapkan dari ranah kognitif

dengan indikator kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, menyebutkan, dan

menjelaskan ciri filum dunia hewan. Hasil belajar ranah kognitif  ini diukur

melalui tes subyektif dan tes obyektif.


