
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 
Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini 

dikarenakan hanya dengan menempuh pendidikan tertentu maka manusia dapat 

menguasai suatu hal. Namun, dalam kenyataannya banyak orang tidak mengerti 

akan hal tersebut. Seperti halnya pada mata pelajaran Geografi yang diajarkan di 

sekolah baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Geografi 

berkaitan dengan cara mengkaji ilmu secara sistematis dan fakta yang diperoleh 

dari penemuan. Namun dalam prakteknya, proses pembelajaran geografi di 

sekolah masih banyak menerapkan cara konvensional, sedangkan cara lainnya 

seperti diskusi, eksperimen, inkuiri, dan kooperatif jarang digunakan. Hasilnya 

siswa kurang aktif dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

mereka dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia adalah dengan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP). Berdasarkan KTSP, kegiatan pembelajaran dirancang dan dikembangkan 

berdasarkan karakteristik kompetensi dasar, standar kompetensi, potensi peserta 

didik dan daerah, serta lingkungan. Setiap kegiatan pembelajaran bertujuan untuk 



 

pencapaian kompetensi dasar yang dijabarkan dalam indikator dengan intensitas 

pencapaian kompetensi yang beragam. 

 

Jadi, jika dalam suatu proses pembelajaran di kelas tidak berlangsung dengan baik 

maka secara otomatis tujuan pembelajaran yang berupa pencapaian kompetensi 

dasar yang dijabarkan dalam indikator tidak akan berhasil pula.  

 

Seperti halnya yang terjadi di Kelas X3 SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada 

tahun pelajaran 2010-2011. SMA Negeri 9 Bandar Lampung merupakan salah 

satu sekolah SMA terbaik di kawasan Kota Bandar Lampung. Hal ini yang 

tentunya menjadi pilihan utama bagi banyak anak untuk sekolah di SMA ini. 

Selanjutnya dalam pembagian kelas pun di SMA ini untuk kelas X masih 

menggunakan sistem acak sehingga siswa dapat belajar bersama dengan tidak 

memperhatikan kecerdasannya dari masing-masing siswa. Namun setelah mereka 

menginjak kelas XI maka terjadi sistem pembagian kelas menurut bidang yang 

paling menonjol seperti IPA atau IPS, dan selanjutnya dibagi menurut tingkat 

prestasi yang mereka peroleh di semester 2 kelas X. Siswa yang mempunyai 

prestasi yang memuaskan dikumpulkan di kelas unggulan seperti IPS I atau IPA I. 

Walaupun IPS I merupakan kelas unggulan, namun dalam proses pembelajaran di 

kelas siswa terkadang mengalami kesulitan dalam memahami materi tertentu. 

Siswa X3 pada tahun pelajaran 2010-2011 mempunyai karakteristik yang 

beragam. Secara umum mereka sangat suka membuat gaduh, tidak 

memperhatikan penjelasan guru di depan kelas, tapi dalam hal pemecahan 

masalah sangatlah kritis. Hal ini didukung juga dengan tingkat kecerdasan siswa 

kelas X3 juga yang tergolong tinggi, maka cocok jika digunakan model 



 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI). Hal inilah yang menarik 

penulis untuk meneliti dan membantu guru menemukan metode pembelajaran GI 

yang tepat sehingga diharapkan siswa dapat aktif dan akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajar mereka. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Geografi di SMA 

Negeri 9 Bandar Lampung dapat diketahui bahwa siswa menganggap pokok 

bahasan atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, sub pokok bahasan 

dinamika unsur-unsur cuaca dan ikim sulit untuk dipahami. 

 

Pada sub pokok bahasan ini siswa dituntut untuk dapat mengerti dan menjelaskan 

tentang unsur-unsur cuaca dan iklim seperti penyinaran matahari, suhu udara, 

tekanan udara, angin, awan, kelembaban udara, dan curah hujan. Dengan 

mempelajari unsur-unsur tersebut diharapkan siswa dapat mengerti hubungan satu 

sama lain di dalam kesatuan unsur cuaca dan iklim. 

 

Hal lainnya adalah selama ini proses pembelajaran hanya mengkolaborasikan 

antara model pembelajaran konvensional (ceramah) dengan pemberian tugas. Hal 

ini mengakibatkan siswa hanya terbatas pada aktivitas mendengarkan penjelasan 

dari guru mencatat, dan mengerjakan tugas. Sedangkan untuk aktivitas berdiskusi 

yang di dalamnya siswa dapat saling bertukar pendapat dalam suatu penyelidikan 

kasus tertentu jarang mereka lakukan. Akibatnya, prestasi belajar siswa yang 

dinyatakan lulus dengan standar nilai 75 masih belum tuntas.  

 

 



 

Maka dari itu perlu adanya suatu usaha untuk dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Hasil Tes Mata Pelajaran Geografi di Kelas X3 Semester 1 Tahun  
Pelajaran 2010-2011. 

No. Interval Frekuensi Persentase 

      (%) 

1. ≥ 75 (Tuntas) 14 36,84% 

2. < 75 (Tidak Tuntas) 24 63,16% 

Jumlah 38 100% 
Sumber: Daftar Nilai Geografi Kelas X3 Semester 1 SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun 2010. 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar 

siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung masih rendah atau dapat dikatakan tidak 

tuntas.  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat di duga bahwa rendahnya prestasi belajar 

dan aktivitas siswa dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern (dari 

dalam diri siswa) dan faktor ekstern (dari luar diri siswa). Faktor intern dapat 

berupa kurangnya motivasi belajar siswa, minat belajar, sikap, dan persepsi siswa. 

Salah satu faktor yang berasal dari luar adalah metode pembelajaran yang 

digunakan.  Oleh karena itu untuk menanggulangi permasalahan tersebut perlu 

adanya perubahan dalam cara pembelajaran di kelas. Salah satu alternatif yang 

dapat digunakan adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe GI 

(Group Investigation). 

 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe GI (Group Investigation) siswa dituntut tidak 

hanya mempelajari materi saja. Namun, harus mempelajari keterampilan-

keterampilan khusus seperti keterampilan kooperatif. Keterampilan ini bertujuan 

untuk melancarkan hubungan satu sama lain dalam kerja, dan penyelesaian tugas. 



 

Peranan hubungan satu sama lain dalam kerja dapat diperoleh dengan 

mengembangkan informasi dan kerja sama satu sama lain dalam kelompok 

sedangkan peranan penyelesaian tugas dapat diperoleh dengan pembagian 

kelompok sehingga siswa dapat lebih produktif dan bertanggungjawab.  

 

Namun yang menjadi pembeda dari model pembelajaran kooperatif lainnya 

adalah guru dan siswa mempunyai status yang sama dihadapan masalah yang 

dipecahkan  dengan peranan berbeda. Tanggungjawab utama guru adalah 

memotivasi siswa untuk bekerja secara kooperatif dan memikirkan masalah-

masalah sosial yang berlangsung dalam pembelajaran serta membantu siswa 

mempersiapkan sarana pendukung. Sarana pendukung yang diperlukan untuk 

melaksanakan model ini adalah segala sesuatu yang menyentuh kebutuhan siswa 

untuk dapat menggali berbagai informasi yang sesuai untuk pemecahan masalah 

kelompok, karena kelompok yang memilih sendiri topik yang akan dipelajari, 

merumuskan penyelidikan, dan menyepakati pembegian kerja untuk menangani 

konsep-konsep yang telah disepakati. 

 

Dalam penelitian Burhanuddin dan Soejoto pada tahun 2008 yang berjudul Upaya 

Meningkatkan Minat Belajar Geografi melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe GI (Group Investigation) kelas XI IPS SMA Muhammadiyah II Mojosari–

Mojokerto menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas dalam proses 

pembelajaran yang berakibat pada meningkatnya prestasi belajar siswa tersebut.  

 

Dalam penelitian Muaraputra Sinaga pada tahun 2010 yang berjudul Upaya 

Meningkatkan Minat Belajar Sejarah melalui model pembelajaran kooperatif tipe 



 

GI (Group Investigation) kelas VIII-6 SMP Negeri 1 Nainggolan Kabupaten 

Samosir dapat dikatakan berhasil juga. Hal ini dibuktikan oleh perbedaan antara 

setelah diadakan refleksi pada tahap pertama yang hasilnya masih kurang baik 

karena siswa belum biasa menggunakan metode pembelajaran ini. Namun, pada 

tahap kedua hasil yang diperoleh sudah lebih baik dari tahap pertama yaitu adanya 

peningkatan aktivitas dan minat siswa yang berdampak juga pada peningkatan 

prestasi belajar siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil fokus penelitian ini adalah 

”Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas X3 SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2010-2011”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 
Secara umum masalah dapat diartikan sebagai kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan, juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengandung persoalan yang 

menghendaki pemecahan. Sedangkan identifikasi masalah adalah kegiatan 

mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan 

berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan 

diteliti.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran, antara 

lain: 



 

1. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa adalah faktor intern dan 

ektern. 

 Faktor intern di antaranya motivasi belajar siswa, minat belajar siswa, 

sikap, dan persepsi siswa terhadap mata pelajaran Geografi. 

 Faktor ekstern di antaranya kurangnya sarana dan prasarana untuk 

pembelajaran, media yang digunakan, dan model pembelajaran yang 

digunakan. 

 

C. Batasan Masalah 

 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah faktor ekstern yaitu model pembelajaran, dan dalam hal ini model yang 

akan digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

(GI). 

 

D. Rumusan Masalah  

 
Berdasarkan  latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dijadikan kaji 

tindak adalah: 

1. Bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

geografi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010-2011? 

2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran geografi di SMA 

Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010-2011? 



 

3. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe group Investigation dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi di SMA 

Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010-2011? 

 

E. Tujuan Penelitian  

 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menemukan model pembelajaran kooperatif tipe group Investigation yang 

tepat untuk digunakan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2010-2011. 

2. Mengetahui seberapa besar peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran geografi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2010-2011 setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation. 

3. Mengetahui seberapa besar peningkatan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran geografi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2010-2011 setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memecahkan permasalahan siswa dalam hal meningkatkan aktivitas 

belajar siswa pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2010-2011. 



 

2. Memecahkan permasalahan siswa dalam hal meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2010-2011. 

3. Memecahkan permasalahan guru dalam hal memperbaiki proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI (Group 

Investigation) yang tepat. 

4. Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

pembelajaran khususnya pada mata  pelajaran Geografi. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

 
1. Ruang lingkup subjek adalah siswa kelas X3 SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung. 

2. Ruang lingkup objek adalah model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation (GI), aktivitas siswa, dan prestasi belajar siswa pada standar 

kompetensi menganalisis unsur-unsur geosfer. 

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMA Negeri 9 Bandar Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun ajaran 2010/2011 semester 

2. 

5. Ruang lingkup ilmu penelitian adalah strategi pembelajaran geografi  

dengan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation (GI) yang 

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 

serta menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

(GI) yang tepat.  


