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 BAB I  
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

MTs Muhammadiyah 1 Malang yang beralamat di jalan Tlogomas 

adalah salah satu madrasah tsanawiyah yang ada dikota Malang . Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan di sekolah MTs Muhammadiyah 1 Malang pada 

siswa kelas VIII-A saat dilakukan proses pembelajaran biologi oleh guru 

diketahui adanya beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang 

ditemui antara lain : 1) Motivasi belajar siswa masih rendah, hal ini terlihat 

dari sikap siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru,  berbicara 

sendiri. 2) Pada saat guru memberikan tugas untuk diselesaikan, siswa dengan 

karakteristik yang sama cenderung untuk mengelompok menjadi satu, 

termasuk siswa yang merasa cenderung memiliki kemampuan yang sama juga 

mengelompok menjadi satu sehingga terbentuk kelompok-kelompok 

homogen yang tidak seimbang.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan siswa kelas VIII-A di 

diperoleh hasil bahwa siswa kurang menyukai pelajaran biologi, karena 

pelajaran biologi cenderung menghafal. Siswa berpendapat bahwa materi 

biologi terlalu banyak sehingga sulit untuk dihafalkan. 

Fakta tersebut merupakan akumulasi dari beberapa hal dan menjadi 

permasalahan pembelajaran yang sampai saat ini belum terselesaikan. Banyak 

hal yang menyebabkan siswa cenderung merasa bosan untuk belajar biologi 

dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penyebab 
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kebosanan antara lain pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, 

dalam kelas guru biasanya menerapkan metode ceramah dalam kegiatan 

belajar mengajar sedangkan siswanya hanya duduk, mendengarkan dan 

mencatat apa yang dijelaskan oleh guru walaupun sebagian siswa ada yang 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Penggunaan metode seperti ini 

dapat menyebabkan siswa selalu bergantung pada guru sehingga apabila 

diberikan suatu permasalahan siswa kurang bersemangat untuk 

menganalisisnya. Prestasi  belajar siswa yang bagus hanya diperoleh dari 

catatan penjelasan guru tanpa harus mencari sendiri untuk menambah 

informasi yang lebih lengkap. Media yang digunakan juga sangat terbatas, 

materi pembelajaran hanya terfokus pada paket ajar yang dimiliki siswa, guru 

kurang inovatif dalam menentukan metode pembelajaran yang digunakan. 

Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil jika tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Indikator suatu keberhasilan proses 

pembelajaran adalah daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan 

mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok dan 

perilaku yang digariskan dalam tujuan instruksional khusus telah dicapai oleh 

siswa baik secara individual maupun kelompok (Bahri & Aswan, 2006). 

Dari masalah-masalah yang ada di atas maka peneliti ingin 

menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah dengan model Group 

Investigation (GI), model  Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dinilai 

sangat baik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga 

diharapkan siswa dapat mengkaitkan pembelajaran yang telah diperoleh 
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disekolah dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan model Group 

Investigation (GI) dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk membangun 

pengetahuan yang dimilikinya. Penerapan model pembelajaran ini diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, antara lain yang dilakukan oleh 

Kumalasari, Arditya Dewi (2007) menyimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran berbasis masalah dengan model Group Investigation (GI) 

meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar siswa kelas X SMA Negri 7 

Malang. Prestasi belajar siswa ditunjukkan dengan ketuntasan belajar siswa 

pada siklus I, II dan III dengan prosentase sebesar 19%, 43% dan 89%. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Model 

Group Investigation (GI) Untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar 

Bidang Study Biologi Siswa Di MTs Muhammadiyah 1 Malang“. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

Berikut: 

1. Apakah penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan model 

Group Investigation (GI) dapat  meningkatkan motivasi bidang studi 

Biologi siswa di MTs Muhammadiyah 1 Malang? 
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2. Apakah penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan model 

Group Investigation (GI) dapat  meningkatkan prestasi belajar bidang 

studi Biologi siswa di MTs Muhammadiyah 1 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui penerapan 

pembelajaran berbasis masalah dengan model Group Investigation 

(GI) dapat meningkatkan motivasi bidang studi Biologi siswa di 

MTs Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui penerapan 

pembelajaran berbasis masalah dengan model Group Investigation 

(GI) dapat meningkatkan prestasi belajar bidang studi Biologi siswa 

di MTs Muhammadiyah 1 Malang? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Sebagai masukan agar dapat menemukan alternatif model pembelajaran 

untuk meningkatkan prestasi belajar biologi. 

b. Menambahkan keterampilan dalam menerapkan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) untuk   meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 

a. Dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan mengupayakan 

perbaikan pembelajaran yang lebih baik. 
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b. Dapat memberikan informasi tentang model-model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sesuai dengan pendekatan 

kontekstual. 

3. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan pemahaman dan minat siswa untuk mempelajari materi 

biologi 

b. Membantu siswa kelas VIII-A meningkatkan hasil belajar biologi. 

4. Bagi Peneliti 

a. Peneliti sebagai calon guru memperoleh pengalaman tersendiri dalam 

menerapkan model pembelajaran Group Investigation (GI). 

b. Peneliti memperoleh wawasan pengetahuan lebih luas tentang kondisi 

permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian dan Keterbatasan Penelitian 

1. Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas, di mana variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran biologi melalui 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan  model Group Investigation (GI). 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A MTs Muhammadiyah 

1 Malang tahun ajaran 2009/2010. 
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3. Batasan masalah 

Penelitian ini hanya meneliti bagaimana penerapan pembelajaran 

berbasis masalah dengan model Group Investigation (GI) terhadap 

motivasi dan prestasi belajar biologi siswa kelas VIII-A MTs 

Muhammadiyah 1 Malang semester II pada materi  “ Struktur  

Tumbuhan“.  

 

F. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah salah satu pendekatan 

dengan menghadirkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kepada 

siswa, yang menuntut siswa untuk dapat berpikir secara kritis 

menyelesaikan masalah untuk memperoleh konsep berdasarkan masalah 

yang ditemukan sesuai dengan materi pembelajaran. 

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

didalamnya siswa bekerja secara kelompok menentukan rumusan 

masalah dan implementasi investigasi serta menyajikan hasil 

investigasinya sesuai dengan topik yang telah dipilih. 

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

tes yang dilakukan pada setiap akhir siklus penelitian. 

4. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis didalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 



7 

 

 

 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi 

mencapai suatu tujuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


