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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat. Dalam dekade belakangan ini, kondisi pendidikan di Indonesia

secara kuantitatif mengalami peningkatan yang cukup berarti, tetapi belum

dibarangi dengan peningkatan secara kualitatif. Masih banyak para pakar

pendidikan yang mempermasalahkan tentang rendahnya mutu pendidikan di

Indonesia. Jika dirunut kebelakang, Keterpurukan kualitas pendidikan di

Indonesia, tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah dunia pendidikan di

Indonesia seperti jaman penjajahan Jepang, Belanda, dan zaman Orde

Baru. Santiyasa dalam makalahnya yang berjudul, : Menuju Pendidikan Indonesia

Berparadigma Baru, mengatakan, paradigam lama proses/implementasi

pendidikan yang berkembang dan dilaksanakan di Indonesia, dihadapkan kepada

anomali-anomali dan penyebab potensial krisis yang dialami oleh dunia

pendidikan di Indonesia saat ini. Salah satu indikator kearah itu dapat dilihat dari

tingkat ketrampilan tenaga kerja Indonesia terendah di Asia. Oleh karena itu,

diperlukan kesadaran dan keseriusan semua anak bangsa, termasuk pemerintah

untuk melakukan perubahan, evolusi, bahkan bila perlu revolusi menuju suatu
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paradigma baru pendidikan Indonesia yang dapat dijadikan pijakan mengakhiri

krisis, meningkatkan kualitas dan kualitas pendidikan, sekaligus meningkatkan

harkat dan martabat serta peradaban manusia ke arah yang lebih baik, dan bisa

berkecimpung dalam percaturan global (Santiyasa, 2007 :8 ).

Berpijak pada paradigma baru pendidikan nasional dan strategi jangka

panjang pendidikan tinggi sebagaimana tertuang dalam HELTS (higer education

long term strategig) untuk melahirkan insan-insan cerdas dan kompetitif, maka

pengembangan profesionalisme pendidik menjadi sangat penting. Dalam konteks

pembaharuan pendidikan dan peningkatan kompetensi pedagodik pendidik, maka

salah satu isu utama yang harus ditingkatkan adalah efektifitas metoda dan

strategi pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, dan

secara mikro harus ditemukan strategi pembelajaran yang efektif di kelas yang

lebih memberdayakan potensi siswa. Pada dasarnya ada dua pendekatan dasar

dalam proses belajar mengajar yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru/dosen

(teacher-centered) dan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered).

Pendekatan yang berpusat pada guru/dosen kadang-kadang diasosiasikan dengan

ceramah dan pengajaran secara deduktif. Dengan sistem pengajaran seperti ini,

guru/dosen mengontrol apa yang harus diajarkan dan bagaimana siswa harus

mempelajari apa yang mereka pelajari. Sedangkan pengajaran yang berpusat pada

siswa/mahasiswa sering diasosiasikan dengan discovery learning, inquiry learning

atau pembelajaran secara induktif, memberikan penekanan yang lebih besar

peranan siswa/mahasiswa dalam proses pembelajaran (Killen dalam Padwadewi,

2007 :4).
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Metode dan strategi pembelajaran merupakan salah satu isu yang cukup

krusial dalam proses belajar mengajar di lingkungan SMP Muhammadiyah 06

Dau Malang. Realitas menunjukan, bahwa metode pengajaran yang selama ini

sering digunakan dalam proses belajar mengajar hampir semua materi adalah

metode konvensional (ceramah).

Inti dari metode konvensional adalah guru menyampaikan materi

pembelajaran dengan ceramah (orasi) di depan kelas siswa mendengarkan dan

mencatat. Metode konvensional ini banyak digunakan terutama pada mata

pelajaran yang bersifat teoritis. Adakalanya metode kovensional ini

dielaborasikan dengan metode demonstrasi, dimana guru mendemonstrasikan

(memberikan contoh secara langsung) hal-hal yang berkaitan dengan materi

pelajaran. Metode kovensional (ceramah/demontrasi) ini sering juga disebut

Instructor Centered Learning, yaitu suatu bentuk proses pembelajaran yang

berpusat pada guru. Dengan perkataan lain, suatu metode yang bersifat transfer

pengetahuan dari guru kesiswa yang bersifat pasif (Bandem, 2003:3)

Permasalahan yang sering ditemui antara lain :

1. Prestasi belajar siswa masih rendah terlihat dari nilai rata-rata mereka

sebesar 61,2 sedangkan standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang

digunakan di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang adalah 75

2. Pada saat guru memberikan tugas,siswa cenderung mengelompok menjadi

satu,termasuk siswa yang merasa cenderung memiliki kemampuan yang

sama juga mengelompok menjadi satu sehingga terbentuk kelompok –

kelompok homogen yang tidak seimbang
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Dari masalah-masalah yang ada di atas maka peneliti ingin menerapkan

metode pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI). Tipe Group

Investigation (GI) dinilai sangat baik untuk meningkatkan kemampuan berpikir

kritis siswa sehingga diharapkan siswa dapat mengkaitkan pembelajaran yang

telah diperoleh disekolah dengan kehidupan sehari-hari. Penerapan model

pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berfikir kritis.

Group Investigation, merupakan salah satu diantara beberapa metode

pengajaran inovatif yang akan diujicobakan dalam proses belajar mengajar di

lingkungan SMP Muhammadiyah 06 DAU Malang,. Group investigation (GI)

merupakan salah satu metode dari pembelajaran kooperatif. Metode ini sering

dipandang sebagai metode yang paling kompleks dibandingkan dengan metode

lain dalam pembelajaran kooperatif (Padmadewi, 2007:21). Secara substansial,

hal yang ditawarkan dalam metode ini adalah, suatu bentuk proses belajar

mengajar dengan melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam penentuan

topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Pada awal

pembelajaran, para siswa akan dibekali dengan aspek teoritis (keilmuan) tentang

berbagai hal, Dalam penerapan metode investigasi ini, kelas dibagi menjadi

beberapa kelompok, beranggotakan 5-6 orang siswa. Masing-masing anggota

kelompok dengan karakteristik yang berbeda (heterogen) yang didasarkan atas

kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. Para

siswa memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi yang mendalam

terhadap subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan

laporan di depan kelas secara keseluruhan.
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Dengan penggunaan metode baru (inovatif) ini, proses belajar mengajar

diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Proses pembelajaran tidak lagi semata-

mata berpusat pada guru (instructur centered learning), akan tetapi

mengkondisikan terjadinya interaktif (interactive colaboration) antara guru dan

siswa. Intinya adalah, bagaimana siswa bisa belajar secara aktif dan mandiri.

Dengan proses seperti ini, proses pembelajaran yang berpusat pada siswa (student

centered learning) akan bisa diberdayagunakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif Group Investigation

(GI) dapat meningkatkan aktivitas belajar biologi siswa kelas VII di

SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang

2. Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif Group Investigation

(GI) dapat meningkatkan prestasi belajar biologi siswa kelas VII di

SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation (GI) dapat meningkatkan aktivitas belajar biologi siswa

kelas VII di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang

2. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar biologi siswa kelas VII

di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang dengan pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation (GI)
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi siswa

a. Untuk memperoleh suasana atau kondisi pembelajaran yang

menyenangkan dan nyata berdasarkan pengalaman langsung

sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar.

b. Melatih siswa untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab

baik secara individu dan kelompok dalam proses memperoleh

sebuah ilmu pengetahuan sehingga mampu meningkatkan aktivitas

dan prestasi belajar

2. Bagi Guru

a. Menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan

dikelas selama proses pembelajaran, yang mampu menciptakan

kondisi atau suasana belajar menyenangkan dan nyata melalui

pengalaman langsung sehingga meningkatkan aktivitas dan prestasi

b. Menjadi salah satu acuan apabila akan melakukan PTK dengan

masalah yang sama atau acuan dalam pengembangan penelitian

tindakan kelas dengan masalah yang berbeda

3. Bagi Sekolah

a. Dapat digunakan sebagai masukan untuk mengetahui kondisi siswa

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran biologi disekolah
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b. Menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan

disekolah, yang mampu meningkatkan kualitas proses

pembelajaran di sekolah.

4. Bagi Peneliti

Sebagai seorang calon tenaga pendidik, peneliti dapat mempersiapkan diri

dengan menerapkan berbagai pembelajaran tertentu, sebagai salah satu

bekal untuk terjun ke sekolah.

1.5 Batasan Penelitian

1. Batasan Penelitian :

- Penelitian ini hanya meneliti bagaimana penerapan pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation (GI) terhadap aktivitas dan prestasi

belajar biologi siswa kelas VII-B di SMP Muhammadiyah 06 Dau

Malang semester I pada materi “ Klasifikasi Makhluk Hidup”

- Aktivitas yang diamati dalam penelitian ini meliputi : aktivitas

kooperatif meliputi : 1) saling ketergantungan positif (siswa saling

membantu dan siswa saling memberi motivasi ), 2) Interaksi tatap

muka (siswa duduk berhadapan, sisa berdialog dengan siswa lain,

siswa berdialog dengan guru), 3) akuntabilitas individu (setiap siswa

memberi sumbangan pikiran pada kelompok, siswa saling membantu

teman yang mengalami kesulitan, siswa saling belajar antar siswa), 4)

keterampilan menjalin hubungan antar pribadi (ada tenggang rasa antar

sesama, sikap sopan santun kepada teman, mengkritik ide bukan
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mengkritik teman, menyelesaiakn beda pendapat dan tidak

mendominasi).

- Prestasi belajar siswa diperoleh dari nilai ulangan harian yang

dilakukan pada akhir siklus, ketuntasan belajar siswa disesuaikan

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ada di SMP

Muhammadiyah 06 Dau Malang .

-

1.6 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) adalah suatu variasi dari

metode pengajaran dimana siswa bekerja dalam suatu kelompok kecil

yang saling membantu satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan

2. Group Investigation (GI) adalah salah satu model pembelajaran yang

di dalamnya siswa bekerja secara kelompok, menentukan rumusan

masalah dan implementasi investigasi serta menyajikan hasil

investigasinya sesuai dengan topik yang dipilih

3. Prestasi belajar siswa adalah skor atau hasil yang diperoleh siswa

setiap tes yang dilakukan pada setiap akhir siklus penelitian

4. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan yang dilakukan siswa pada saat

kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung yang mencakup saling

ketergantungan positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas individu,

keterampilan menjalin hubungan antar pribadi.


