
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan usaha sengaja dan terencana untuk membantu 

meningkatkan perkembangan potensi bagi manusia agar bermanfaat bagi 

kepentingan hidupnya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. 

Pendidikan juga membantu manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga 

mampu menghadapi segala macam tantangan dan hambatan yang ada.   Oleh 

karena itu,  perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang 

memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan.  

Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus-

menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan (Trianto, 

2009:1).  

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang 

adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, 

sehingga yang bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan problema 

pendidikan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi nurani 

maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa 

semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat 

dan dunia kerja, karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa 

yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi problema yang dihadapi dalam 
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kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan datang. Sekolah sebagai 

suatu institusi atau lembaga pendidikan idealnya harus mampu melakukan 

proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi. Dengan kata lain, sekolah yang 

bermutu adalah sekolah yang mampu berperan sebagai proses edukasi (proses 

pendidikan yang menekankan pada kegiatan mendidik dan mengajar), proses 

sosialisasi (proses bermasyarakat terutama bagi anak didik), dan wadah 

proses transformasi (proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik/ 

lebih maju).  Pendidikan dimaknai  sebagai 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, masyarakat, bangsa, dan 

negara. (Depdiknas, 2003). 

Pendidikan sebagai proses belajar mengajar bertujuan untuk mengembangkan 

seluruh potensi yang ada pada diri siswa secara optimal baik kognitif,afektif 

maupun psikomotorik. Salah satu masalah pengajaran di sekolah-sekolah 

adalah banyaknya siswa yang memperoleh hasil belajar yang rendah. 

Masalah proses belajar mengajar pada umumnya terjadi di kelas, kelas dalam 

hal ini berarti segala kegiatan yang dilakukan guru dan anak didiknya di 

dalam suatu ruangan dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM). Pembelajaran di kelas mencakup interaksi guru dan siswa, teknik 

dan strategi belajar mengajar, dan implementasi kurikulum serta evaluasinya 

(Kasbolah, 2001: 1). 
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Hasil observasi dan wawancara dengan guru bidang studi biologi di SMP N 7 

Bandarlampung bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif memang 

terkadang sudah berjalan, namun model pembelajaran kooperatif yang 

dipakai hanya berfokus pada hasil belajar saja seperti kognitif, belum 

memperhatikan tujuan utama dari pembelajaran kooperatif, yakni kerjasama 

dan tanggung jawab. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru belum 

memperhatikan kerjasama dan tanggung jawab yang seharusnya tidak boleh 

dikesampingkan, karena model pembelajaran kooperatif didesain dengan 

tujuan menumbuhkan kemampuan sosial dalam diri siswa dan salah satunya 

adalah kemampuan bekerjasama dalam kelompoknya. Sedangkan untuk hasil 

belajar, sekitar 30% (96 siswa) dari 319 total siswa kelas VII SMP N 7 

Bandarlampung tahun ajaran 2011/2012 pada materi pokok Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan masih belum bisa mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 68. Maka dari itu, aktivitas belajar siswa perlu 

ditingkatkan guna memperoleh hasil belajar siswa yang lebih baik. 

 

Dalam penelitian ini, materi pokok yang dipilih adalah pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. Materi ini dipilih karena selama ini siswa tidak 

dilibatkan dalam proses pembelajaran dan tidak mendorong aktivitas siswa 

untuk memahami materi khususnya pada materi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. Metode yang selalu dipakai adalah metode diskusi biasa, 

sehingga pencapaian tujuan pembelajaran tidak mendarat kepada siswa. 

Selain itu siswa hanya ditekankan pada penguasaan materi tanpa 
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mengembangkan kemampuan sosial dan hubungan interpersonal diantara 

siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan diadakan penelitian mengenai 

“Pengaruh  Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigasi terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Pada Siswa Kelas VII 

SMP N 7 Bandarlampung)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

GI terhadap aktivitas belajar siswa SMP Negeri 7 Bandarlampung pada 

materi pokok pencemaran dan kerusakan lingkungan dibandingkan dengan 

yang tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI 

2. Bagaimanakah pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

GI terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 7 Bandarlampung pada materi 

pokok pencemaran dan kerusakan lingkungan dibandingkan dengan yang 

tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengetahui aktivitas siswa  dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe GI pada materi pokok pencemaran 
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dan kerusakan lingkungan di SMP N 7 Bandarlampung  tahun ajaran 

2012/2013. 

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif tipe GI pada materi pokok 

pencemaran dan kerusakan lingkungan di SMP N 7 Bandarlampung tahun 

ajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, memperluas wawasan  pengetahuan dan pengalaman dalam 

pembelajaran biologi dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe GI.  

2. Bagi guru, memberikan informasi mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe GI, sehingga dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru 

dalam memilih model pembelajaran  sebagai upaya meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar. 

3. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI, dan mengurangi 

kejenuhan siswa dalam belajar, sehingga hasil belajar dapat meningkat.  

4. Bagi sekolah, diharapkan dapat dijadikan masukan dalam usaha 

meningkatkan mutu, proses, dan hasil belajar dalam mata pelajaran 

biologi. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian   

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada permasalahan yang akan 

dibahas, maka batasan masalah yang diberikan yaitu: 

1. Model Pembelajaran Kooperatif  tipe GI adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif  dengan guru dan siswa bekerja sama membangun 

pembelajaran.  Proses dalam perencanaan bersama didasarkan pada 

pengalaman masing-masing siswa, kapasitas, dan kebutuhan.  Siswa aktif 

berpartisipasi dalam semua aspek, membuat keputusan untuk menetapkan 

arah tujuan yang mereka kerjakan.  Dalam hal ini kelompok merupakan 

wahana sosial yang tepat untuk proses ini. Perencanaan kelompok 

merupakan salah satu metode untuk menjamin keterlibatan siswa secara 

maksimal. 

2. Materi pokok yang diteliti adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan 

dengan Kompetensi Dasar: Mengaplikasikan peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

3. Aktivitas belajar dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung yang ditentukan dari lembar observasi aktivitas 

belajar siswa yang terdiri kemampuan kemampuan mengemukakan 

pendapat atau ide, melakukan kegiatan diskusi, mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok, menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. 

4. Hasil belajar adalah hasil dari penilaian pretes dan postes 

5. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII  SMP N 7 Bandarlampung. 
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F. Kerangka Pikir 

Proses belajar pada dasarnya tidak hanya menekankan pada aspek 

pengetahuan dan pemahaman, tetapi aspek aplikasi, analisis, sintesis, bahkan 

tahap evaluasi juga harus ditekankan. Sehingga siswa dapat mengembangkan 

daya nalarnya dalam memecahkan permasalahan dan mengaplikasikan 

konsep-konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, 

diperlukan pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk melatih kemampuan 

berpikir rasional siswa agar siswa dapat memahami konsep secara mendalam 

dari pengalaman yang diperoleh selama pembelajaran.  

 

Didalam kurikulum  pendidikan biologi  adalah salah satu cabang ilmu yang 

wajib di pelajari siswa.  Untuk mempermudah agar siswa tersebut dapat 

menangkap dan mengerti kemudian akhirnya dapat memahami materi 

pembelajaran biologi tersebut  dipelukan  cara atau proses serta alat bantu 

yang dapat mewujudkan  hal tersebut sehingga setelah siswa mengerti, 

memahami maka tentunya dengan adanya evaluasi maka yang diharapkan 

adalah peningkatan hasil belaraj siswa.    

Pada model pembelajaran model kooperatif tipe GI ini  siswa tidak  

diharuskan untuk menghafal pelajaran .  Siswa  lebih ditekankan pada proses 

penyelidikan yang dilakukan seseorang, dan selanjutnya orang tersebut 

mengkomunikasikan hasil perolehannya, dapat membandingkannya dengan 

perolehan orang lain. Pada investigasi, siswa bekerja secara kelompok.  Guru 

hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator yang memberikan dorongan 

siswa untuk dapat mengungkapkan pendapat atau menuangkan pemikiran 
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mereka serta menggunakan pengetahuan awal mereka dalam memahami 

situasi baru.  Guru juga berperan dalam mendorong siswa untuk dapat 

memperbaiki hasil mereka sendiri maupun hasil kerja kelompoknya.  Dalam 

hal ini investigasi dilaksanakan secara berkelompok sehingga model 

pembelajaran kooperatif tipe  GI  memberikan kemungkinan bagi siswa untuk 

berbagi pengalaman belajar.  Dengan model pembelajaran model 

pembelajaran kooperatif tipe GI  di harapkan maka hasil pembelajaran  siswa  

pada materi  Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tersebut dapat 

meningkat. 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat. Variabel 

bebas adalah penggunan model pembelajaran kooperatif tipe GI, dan variabel 

terikat adalah aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi pokok Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan. 

 

Skema hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

 Keterangan : X = Variabel bebas yaitu penggunaan model pembelajaran GI 

: Y1 = Variabel terikat yaitu aktivitas siswa : Y2 = Variabel 

terikat yaitu hasil belajar siswa 
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis statistik adalah sebagai berikut : 

1. H0 =  Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe GI  berpengaruh  

signifikan terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa kelas VII 

pada materi pokok Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan SMP 

N. 7 Bandarlampung. 

2. H 1  =  Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe GI berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas VII pada 

materi pokok Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan SMP N. 7 

Bandarlampung. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


