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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting. Dengan 

pendidikan akan dihasilkan generasi yang cerdas dan mampu menghadapi era 

globalisasi. Namun seiring dengan usaha untuk mencapai tujuan tersebut muncul 

berbagai permasalahan dalam pendidikan terutama yang berkaitan dengan kualitas 

pendidikan. Dalam sebuah pembelajaran bisa dimungkinkan terjadi kondisi yang 

pasif atau interaksi dalam pembelajaran tidak edukatif, maka untuk menciptakan 

kondisi ideal dalam belajar tidak akan optimal. Hal tersebut bisa di pengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti input siswa yang masih kurang, atau proses pembelajaran 

itu sendiri yang membuat interaksi dalam KBM menjadi tidak maksimal. 

Berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan yaitu melalui wawancara 

terhadap guru mata pelajaran dan juga observasi kelas diketahui bahwa KBM 

yang terjadi masih belum optimal seperti metode pembelajaran yang kurang 

dikembangkan, juga penggunaan metode pembelajaran yang menekankan 

penyampaian informasi materi dalam bentuk ceramah, sehingga siswa terkesan 

seperti pendengar saja dan tingkat peran serta atau keaktifan siswa dalam 

pembelajaran belum tercapai sepenuhnya. Selain itu, motivasi guru dalam 

mengaplikasikan media pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif belum 

pernah diterapkan dalam KBM, sehingga untuk menerangkan materi yang bersifat 

abstrak kurang menarik perhatian dan minat siswa dalam kaitannya menciptakan 

proses pembelajaran yang aktif. Ditambah lagi sarana pendukung timbulnya 

kreativitas bagi guru dalam menciptakan suatu bentuk pembelajaran yang inovatif  

pun masih terbatas dan seolah melengkapi situasi pembelajaran yang kurang aktif. 

Meskipun untuk kondisi tertentu metode yang digunakan sudah mengalami 

perbaikan seperti diskusi. Namun hal itu masih belum sepenuhnya menyelesaikan 

kendala yang dihadapi, sehingga hal itu perlu pembenahan atau modifikasi dalam 

pembelajaran. 
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 Berdasarkan pertimbangan di atas yaitu belum tercapainya keaktifan 

siswa, terutama dalam keaktifan berpikir yang masih rendah yaitu didapatkan 

berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran serta keaktifan bertanya juga 

masih rendah yaitu masih belum merata pada semua siswa yang didapatkan dari 

observasi  langsung. Untuk itu, difokuskan pada keaktifan siswa berupa keaktifan 

berpikir dan bertanya dalam pembelajaran. Maka perlu dikembangkan suatu 

metode pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran seperti  metode pembelajaran yang lebih bersifat kooperatif dan 

mampu menyajikan materi menjadi menarik serta dapat melibatkan peran siswa 

secara menyeluruh dan interaktif. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji 

penggunaan Group Investigation (GI) yaitu metode pembelajaran yang 

melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun 

mempelajarinya. Metode ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi dan kemampuan dalam keterampilan proses 

kelompok, sehingga dengan pemilihan metode tersebut diharapkan bagi siswa bisa 

memperoleh informasi tidak hanya dari guru saja akan tetapi juga dapat 

meningkatkan peran serta dan keaktifan siswa dalam mempelajari dan menelaah 

ilmu yang ada terutama biologi.  

 Selain itu untuk mendukung suasana pembelajaran agar menjadi lebih 

menarik maka digunakanlah bantuan media pembelajaran seperti media komputer. 

Melalui media komputer dapat memanipulasi materi yang bersifat abstrak untuk 

dibuat animasi melalui software pendidikan yang ada dalam program komputer. 

Dimana software yang saat ini mulai dikenal dan dikembangkan adalah 

macromedia flash, dengan software macromedia flash ini materi yang disajikan 

dalam bentuk abstrak akan dapat ditransfer menjadi bentuk gambar yang bergerak 

disertai penambahan audio visual yang menjadikan materi lebih menarik dan 

mudah diterima, sehingga tampilan animasi dari materi yang diajarkan akan 

mudah untuk dipahami dan diikuti siswa.  

 

 



Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengajukan judul 

“Implementasi metode Group Investigation (GI) disertai Macromedia Flash 

untuk peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran Biologi  kelas X 

SMA N 2 Karanganyar 

 
B. Perumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas  

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Apakah penggunaan metode pembelajaran Group Investigation (GI) 

disertai dengan Macromedia flash dapat meningkatkan keaktifan  siswa 

kelas X SMA N 2 Karanganyar? 

 

C . Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan 

penggunaan macromedia flash melalui metode Group Invetigation (GI). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu 

proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi.  

2. Inovasi kepada dunia pendidikan mengenai manfaat metode pembelajaran 

Group Investigation (GI) bagi peningkatan keaktifan siswa. 

3. Alternatif bagi guru dalam penggunaan metode pembelajaran untuk  

peningkatan keaktifan  siswa. 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan Metode Group Investigation disertai macromedia 

flash dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran Biologi khususnya 

materi invertebrata di kelas X SMA N 2 Karanganyar.  

B. IMPLIKASI 

Implikasi dari penerapan metode Group Investigation secara teoritis yaitu 

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu kajian dalam penelitian 

tindakan kelas di SMA N 2 Karanganyar. Sekaligus bahan kajian bagi guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan secara bersama-sama. 

Implikasi praktis yaitu metode Group Investigation ini dengan disertai 

macromedia flash, hasilya dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran 

materi invertebrata khususnya Mollusca.  

C. SARAN 

1. Bagi sekolah  

Diharapkan sekolah menambah beberapa fasilitas pendukung pembelajaran 

yang belum ada di sekolah khususnya LCD dan juga laptop untuk pembelajaran di 

kelas.  

2. Bagi guru 

a. Dengan adanya Group Investigation diharapkan dapat menambah 

referensi dalam mengembangkan metode mengajar bagi siswa. 

b. Guru hendaknya mengkaji permasalahan yang timbul dalam proses 

pembelajaran di kelas, sehingga dapat menmukan solusi permasalahan 

untuk  meningkatkan keaktifan pembelajaran di kelas. 



c. Guru hendaknya dapat memilih metode yang tepat dan mampu 

menggunakan teknologi komputer yang berkembang seiring 

perkembangan dunia teknologi. 

3. Bagi siswa  

Diharapkan metode yang dikenal ini dapat digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran di kelas khususnya dan 

lingkungan masyarakat pada umumnya. 


