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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Masalah pokok penelitian ini masih berkisar pada soal pemerataan, 

relevansi, kualitas, efensiensi dan efektifivitas pendidikan. Sesuai dengan masalah 

pokok tersebut serta memperhatikan isu dan tantangan masa kini dan 

kecenderungan masa depan, maka dalam rangka meningkatkan sumber daya 

manusia (SDM) untuk mengatasi persoalan dan menghadapi tantangan itu, perlu 

diciptakan pendidikan yang unggul yaitu pendidikan yang dapat mengembangkan 

potensi dan kapasitas siswa secara optimal, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

Pembelajaran yang berdasarkan pada kemampuan pemecahan masalah 

sangatlah penting diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Proses tersebut 

berlangsung secara bertahap mulai dari menerima stimulus dari lingkungan 

sampai pada memberi respon yang tepat. Pembelajaran perlu diubah dari bersifat 

hapalan pada pengembangan potensi berpikir siswa. Kenyataan yang terjadi 

dilapangan saat ini adalah bahwa pendidik masih berpandangan bahwa 

pengetahuan merupakan seperangkat fakta-fakta yang harus dihapal. Oleh karena 

itu, sudah selayaknya pendidik hendaknya melihat jauh kedepan dan memikirkan 

apa yang akan dihadapi oleh siswa dimasa yang akan datang.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan disekolah ditemukan 

beberapa persoalan antara lain, masih rendahnya penguasaan kemampuan 

memecahkan masalah siswa untuk memahami pelajaran IPA, dibuktikan dengan 

kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal berpikir tingkat 

tinggi (higher of thinking) yang masih dibawah rata-rata. Kemampuan 

memecahkan masalah perlu dilatihkan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, siswa akan terlatih untuk dapat memecahkan masalah disekolah 

maupun dikehidupan nyata, siswa dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi di 

masyarakat dan pengetahuan yang didapat di sekolah menjadi dasar untuk 

memecahkan masalah di kehidupan nyata.  
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Pembelajaran IPA merupakan suatu mata pelajaran yang tak pernah lepas 

dari masalah yang berkaitan dengan alam. Karena pemahaman dalam sains 

meliputi sistem yang koheren tentang fakta, konsep, penemuan ilmiah, dan 

kekuatan dalam pemahaman (Staver, 2007). Untuk mewujudkan kemampuan 

berpikir siswa, pendidik perlu menerapkan berbagai pembelajaran model inovatif. 

Model pembelajaran inovatif yang dimaksud adalah model yang menggunakan 

paham konstrutivistik. Paham tersebut menyatakan bahwa pengetahuan akan 

terbentuk atau terbangun di dalam pikiran siswa sendiri ketika ia berupaya untuk 

mengorganisasikan pengalaman barunya berdasarkan pada kerangka kognitif yang 

sudah ada di dalam pikirannya (Shadiq, 2006). Salah satu model pembelajaran 

yang sesuai dengan hal tersebut adalah model pembelajaran group investigation 

meletakkan dasar pada psikologi pendidikan John Dewey, yang mana dia percaya 

bahwa para siswa akan mengalami pembelajaran bermakna jika mereka mampu 

menunjukkan langkah-langkah penyelidikan ilmiah (Tsoi, 2004) 

Dengan demikian terjadi keseimbangan antara pengetahuan yang dimiliki 

dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga siswa merasakan 

manfaat nyata dari proses pembelajaran, untuk mengatasi permasalahan di atas 

perlu diupayakan pemecahannya, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

yang lebih efektif, yang dapat meningkatkan minat, semangat, kemampuan untuk 

dapat bekerja bersama teman dalam menemukan suatu permasalahan, dan 

kegembiraan siswa serta dengan sendirinya diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.    

Adapun model pembelajaran yang perlu dikembangkan dan diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan bekerja sama 

memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya dan saling 

mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya secara kelompok yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran Group Investigation. 

Pembelajaran IPA khususnya materi pembelajaran biologi yang merupakan 

bagian dari sains dapat berekspansi keluar dari mempelajari pengetahuan menuju 

kepenggunaan pengetahuan dan keterampilan dalam masalah-masalah yang dapat 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitan mahluk hidup dengan 
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lingkungannya mengenai peran manusia dalam mengelola lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungannya pada materi pencemaran 

tanah. Mengingat bahwa karakteristik pembelajaran group investigation pada 

dasarnya lebih menuntut siswa untuk dapat mengetahui serta dapat menyelesaikan 

suatu permasalahan. Oleh karena itu, melalui pembelajaran dengan menggunakan 

model group investigation ini diharapkan dapat ditemukan adanya peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah dalam hal yang positif pada mata pelajaran IPA 

yaitu biologi.  

Konsep mengenai peran manusia dalam mengelola lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran tanah  dan kerusakan lingkungannya, tepat digunakan 

dalam penelitian ini, karena di dalamnya terdapat sejumlah permasalahan yang 

ada di masyarakat yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran.   

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan pemecahan masalah dan proses pembelajaran biologi pada kelas X 

SMA Negeri 1 Surade, maka peneliti mengadakan penelitian yang berjudul 

“PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION 

TERHADAP KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH PADA MATERI 

PENCEMARAN TANAH”  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah 

untuk penelitian ini adalah: “Adakah pengaruh penerapan model pembelajaran 

group investigation terhadap kemampuan memecahkan masalah biologi pada 

mata pelajaran IPA di SMA Negeri 1 Surade?”  

Untuk dapat lebih memperjelaskan rumusan masalah tersebut, kemudian 

dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kemampuan memecahkan masalah siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol?  

2. Bagaimana kemampuan memecahkan masalah siswa untuk setiap 

indikator kemampuan memecahkan masalah pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol? 
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3. Bagaimanakah respon siswa terhadap penggunaan model group 

investigation?  

 

C. Batasan Masalah  

Biar masalah penelitian makin terfokus permasalahan dibatasi seperti berikut:  

1. Pemeriksaan ini untuk mengukur kemampuan memecahkan masalah 

siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Surade.  

2. Pembelajaran ini menggunakan pembelajaran kooperatif dengan model 

Group Investigation 

3. Materi pelajaran adalah mengenai pencemaran lingkungan dengan 

Kompetensi Dasar menjelaskan proses pencemaran tanah di lingkungan 

serta pengaruhnya terhadap kesehatan manusia 

 

D. Tujuan Penelitian  

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui kemampuan pemecahkan masalah biologi siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran group investigation pada materi 

pencemaran tanah. 

2. Menjaring respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran 

group investigation pada materi pencemaran tanah. 

 

E. Manfaat Penelitian  

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi 

kepada semua pihak yang bertanggung jawab dan berkepentingan di dunia 

pendidikan, khususnya bagi :  

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam 

pembelajaran biologi.  

b. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bervariasi 

serta dapat memperoleh pengalaman belajar. 
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2. Bagi Guru  

a. Menambah wawasan tentang metode pembelajaran yang efektif 

dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

b. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilannya. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Sebagai referensi bagi peneliti yang mengadakan penelitian lanjutan 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


