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ABSTRAK 
Ari Susanti. “PROFIL KETUNTASAN BELAJAR DITINJAU DARI METODE 

PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION (GI) DAN TEAMS ASSISTED 

INDIVIDUALIZATION  (TAI) TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI 

KELAS X DI SURAKARTA” Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2007. 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) membuat pemetaan (maping) ketuntasan 

belajar ditinjau dari metode pembelajaran, (2) mengetahui pengaruh metode 

pembelajaran terhadap hasil belajar Biologi kelas X SMA MTA Surakarta tahun 

pelajaran 2006/2007, (3) mengetahui metode pembelajaran yang paling efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar Biologi kelas X SMA MTA Surakarta tahun 

pelajaran 2006/2007 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, pada pokok 

bahasan Kingdom Animalia. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (Quasi 

Experimental Research). Populasi adalah seluruh siswa kelas X SMA MTA 

Surakarta tahun pelajaran 2006-2007. Sampel diambil dengan teknik cluster 

random sampling sejumlah tiga kelas yaitu dua kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi untuk uji 

keseimbangan, metode tes untuk mengukur hasil belajar ranah kognitif, metode 

angket untuk mengukur hasil  belajar ranah afektif dan psikomotorik. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis variansi satu jalan dan dilanjutkan 

dengan analisis komparasi ganda menggunakan uji Scheffe. Uji keseimbangan 

dengan uji Z. Uji prasyarat analisis menggunakan metode Liliefors untuk uji 

normalitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) mapping  ketuntasan 

belajar siswa berdasarkan Standar Ketuntasan Batas Minimal (SKBM) dari 

sekolah (65%) untuk kelas kontrol, eksperimen TAI dan eksperimen GI secara 

berturut-turut adalah 69%, 83%, dan 94%. Menurut SKBM pemerintah (75%) 

adalah 9% untuk kelas kontrol, 29% untuk kelas eksperimen TAI, dan 40% untuk 

kelas  GI, (2) ada pengaruh signifikan metode pembelajaran terhadap hasil belajar 



Biologi kelas X SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2006/2007, dan (3) metode 

pembelajaran GI lebih efektif dibanding dengan metode TAI. 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan memegang peranan penting dalam proses pembangunan 

bangsa. Oleh karena itu pendidikan harus bertumpu pada konsep pertumbuhan, 

pengembangan dan pembaharuan. Mengingat perannya yang penting dalam proses 

pembangunan bangsa, maka bidang pendidikan perlu memiliki suatu sistem 

pendidikan nasional yang digunakan sebagai pedoman serta dapat digunakan 

untuk mengantisipasi semua permasalahan pendidikan dan menjawab tantangan 

masa depan.  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemerataan 

kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada 

semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan karena 

disadari bahwa pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh 

potensi peserta didik agar mampu menguasai pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Pesatnya perkembangan IPTEK termasuk ilmu biologi, telah menciptakan 

pemilihan materi, metode dan media pembelajaran serta sistem pengajaran yang 

tepat. Ketepatan dalam menggunakan metode mengajar yang dilakukan oleh guru 

akan dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa terhadap mata pelajaran 

yang diberikan, juga terhadap proses dan hasil belajar siswa. Siswa akan mudah 

menerima materi yang diberikan oleh guru apabila metode mengajar yang 

digunakan tepat dan sesuai dengan tujuan pengajarannya. Metode mengajar yang 

baik adalah metode yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, 

kondisi siswa, sarana yang tersedia serta tujuan pengajarannya, sehingga dapat 

dilihat apakah metode mengajar yang diterapkan efektif (Dimyati dan Mudjiono, 

1999: 97). Suatu metode mengajar mempunyai spesifikasi tersendiri, artinya suatu 



metode yang cocok untuk suatu materi belum tentu cocok jika diterapkan pada 

materi yang lainnya. 

Pembelajaran merupakan faktor paling esensial yang paling berpengaruh 

terhadap kualitas pembelajaran di sekolah, oleh karena itu pengembangan metode 

pembelajaran terus dikembangkan yang salah satunya adalah melalui inovasi 

pembelajaran kontekstual yang ditujukan untuk meningkatkan dan memperbaiki 

mutu pendidikan di sekolah.  

Penerapan metode mengajar yang bervariasi akan dapat mengurangi 

kejenuhan siswa dalam menerima pelajaran (Slameto, 1995: 184). Penerapan 

metode mengajar yang bervariasi ini untuk meningkatkan keberhasilan siswa 

dalam belajar sekaligus sebagai salah satu indikasi dalam peningkatan kualitas 

pendidikan. Metode mengajar yang baik hendaknya disesuaikan dengan karakter 

pokok bahasan materi yang akan disampaikan. Penerapan pembelajran kooperatif 

menurut penelitian yang selama ini dilakukan terbukti efektif untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Pembelajaran kooperatif menitikberatkan pada proses 

belajar dalam kelompok dan bukan mengerjakan sesuatu bersama kelompok 

(Slavin, 1985: 5). Proses belajar dalam kelompok akan membantu siswa dalam 

menemukan dan membangun sendiri pemahaman mereka tentang materi pelajaran 

yang tidak dapat ditemui pada metode konvensional. Menurut John Dewey dalam 

Dimyati (1999: 44 - 46) perlu adanya pengembangan metode pembelajaran yang 

menekankan pada kegiatan belajar siswa aktif (active learning) dan melakukannya 

langsung (learning by doing).  

Suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran akan didapat jika 

di dalam kelas terdapat kebebasan dalam pengungkapan gagasan (Ngalim 

Purwanto, 2002: 84). Cara yang ditempuh untuk mewujudkannya dilakukan 

dengan menerapkan metode pembelajaran Group Investigation (GI) dan Teams 

Assisted Individualization (TAI).  

Metode pembelajaran GI adalah metode pembelajaran yang melibatkan 

siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk 

mempelajari melalui investigasi. Metode pembelajaran menuntut para siswa untuk 

mempunyai kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam 



keterampilan proses kelompok. Para siswa memilih topik yang ingin dipelajari, 

mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih 

kemudian menyajikan dalam suatu laporan di dalam kelas secara keseluruhan. 

Namun proses pembelajaran dilakukan dalam kelompok dengan materi yang telah 

dipersiapkan oleh guru untuk dipelajari secara berkelompok. Siswa harus 

mengikuti petunjuk belajar yang telah disediakan oleh guru. 

Metode pembelajaran TAI adalah suatu metode pembelajaran yang 

dikemukakan oleh Slavin (1995: 102) dapat diterjemahkan sebagai kelompok 

yang dibantu secara individual atau kelompok dimana ada seorang siswa yang 

membantu secara individual. Jadi metode TAI merupakan metode pengajaran 

secara kelompok dimana terdapat seorang siswa yang lebih mampu, berperan 

sebagai asisten yang bertugas membantu secara individual siswa lain yang kurang 

mampu dalam satu kelompok. Dalam hal ini peran pendidik hanya sebagai 

fasilitator dan mediator dalam proses belajar mengajar. Pendidik cukup 

menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya.  

Pada pengajaran TAI akan memotivasi siswa untuk saling membantu 

anggota kelompoknya sehingga tercipta semangat dalam sistem kompetisi dengan 

lebih mengutamakan peran individu tanpa mengorbankan aspek kooperatif. 

Bertolak dari uraian di atas, maka diangkat judul penelitian sebagai 

berikut: “PROFIL KETUNTASAN BELAJAR DITINJAU DARI METODE 

PEMBELAJARAN GI (GROUP INVESTIGATION) DAN TAI (TEAMS 

ASSISTED INDIVIDUALIZATION) TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI  

KELAS X DI SURAKARTA”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Kualitas hasil belajar siswa yang belum optimal karena adanya metode 

pembelajaran yang kurang sesuai. 

2. Metode pembelajaran selama ini banyak bersifat ekspositori, dimana 

pembelajaran masih berpusat pada guru. 



3. Ada kecenderungan guru memperlakukan anak didik sebagai objek tanpa 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih mengembangkan diri. 

4. Siswa beranggapan bahwa mata pelajaran Biologi merupakan salah satu mata 

pelajaran yang memerlukan banyak hafalan, sehingga banyak siswa yang tidak 

mampu mencapai batas minimal ketuntasan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian dibatasi pada siswa kelas X SMA MTA Surakarta tahun 

ajaran 2006/2007. 

2. Obyek penelitian 

Obyek penelitian dibatasi pada : 

a. Metode pembelajaran 

1. Metode pembelajaran GI (untuk kelas eksperimen ) 

2. Metode pembelajaran TAI (untuk kelas eksperimen) 

3. Metode pembelajaran konvensional (untuk kelas kontrol) 

b.  Hasil belajar Biologi pada materi Kingdom Animalia 

1. Hasil belajar ranah kognitif 

2. Hasil belajar ranah afektif 

3. Hasil belajar ranah psikomotor 

 

D. Perumusan Masalah 

 

 Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah serta untuk 

memperjelas permasalahan, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil ketuntasan belajar siswa ditinjau dari metode pembelajaran 

terhadap  hasil belajar Biologi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa 

kelas X SMA MTA Surakarta tahun ajaran 2006/2007? 

2. Adakah pengaruh metode pembelajaran GI terhadap  hasil belajar Biologi 

siswa kelas X SMA MTA Surakarta tahun ajaran 2006/2007? 



3. Adakah pengaruh metode pembelajaran TAI terhadap hasil belajar Biologi 

siswa kelas X SMA MTA Surakarta tahun ajaran 2006/2007? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 Sesuai dengan perumusan masalah dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Membuat pemetaan (mapping)  ketuntasan belajar siswa ditinjau dari metode 

pembelajaran terhadap hasil belajar Biologi  ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik  kelas X SMA MTA Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

2. Mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap  hasil belajar Biologi 

siswa kelas X SMA MTA Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

3. Mengetahui metode pembelajaran yang paling efektif untuk meningkatkan  

hasil belajar Biologi siswa kelas X SMA MTA Surakarta tahun ajaran 

2006/2007. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

 Dari hasil penelitian diharapkan dapat: 

1. Mengetahui metode pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan 

kemampuan akademik siswa serta meningkatkan mutu dari kegiatan belajar 

mengajar khususnya untuk mata pelajaran Biologi. 

2. Memberikan suatu inovasi dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran Biologi. 

3. Penerapan pembelajaran yang bervariasi dapat membantu siswa memahami 

materi yang disampaikan dalam proses belajar mengajar. 

4. Membantu mencari alternatif dalam pembelajaran Biologi sehingga kegiatan 

belajar mengajar berlangsung lebih interaktif dan menarik. 

5. Mengetahui sejauh mana pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil 

belajar Biologi siswa. 



 

BAB V 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

bahwa ada pengaruh yang signifikan metode pembelajaran terhadap hasil belajar 

Biologi siswa kelas X SMA MTA Surakarta pada pokok bahasan Kingdom 

Animalia. Selain dari simpulan tersebut ternyata diperoleh bahwa penerapan 

pembelajaran GI lebih efektif daripada TAI pada pokok bahasan Kingdom 

Animalia, siswa kelas X SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2006 – 2007. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada penelitian ini, maka 

disampaikan implikasi yang berguna baik secara teoretis maupun secara praktis 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar Biologi siswa. 

 

1. Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

memotivasi guru dalam mencari dan mengembangkan metode pembelajaran yang 

bervariasi guna meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam 

mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi serta  hasil penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian – 

penelitian selanjutnya. 

2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar Biologi siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif  tipe GI dan TAI. 

2. Dapat diterapkan di sekolah–sekolah khususnya pada materi yang 

berhubungan dengan lingkungan maupun kehidupan nyata. 

 



 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu 

peneliti sarankan yaitu: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Perlu adanya bimbingan kepada guru khususnya guru SAINS Biologi 

agar lebih terampil dalam menerapkan metode pembelajaran GI dan TAI dalam 

rangka menciptakan efektifitas pembelajaran. 

2. Kepada Guru 

a. Dalam proses pembelajaran guru hendaknya memilih metode pembelajaran 

yang menitikberatkan pada keaktifan siswa dan memilih metode pembelajaran 

yang tepat untuk pokok bahasan tertentu, seperti metode pembelajaran 

kooperatif  tipe GI dan TAI. 

b. Bagi guru di lingkungan Sekolah  Menengah Atas hendaknya dapat 

menggunakan serta menerapkan metode pembelajaran Kooperatif tipe GI dan 

TAI pada pokok bahasan Kingdom Animalia sehingga dapat melibatkan siswa 

secara aktif dalam proses belajar mengajar dan dapat meningkatkan 

kemampuan akademik siswa. 

3. Kepada Pengawas Bidang Studi 

Kepada pengawas bidang studi perlu adanya perhatian dan pengawasan 

dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe GI dan TAI sehingga tercapai 

kegiatan belajar mengajar yang menjadikan siswa semakin aktif dan kreatif serta 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Kepada MGMP 

Kepada MGMP hendaknya mengkaji dan membahas lebih dalam tentang 

metode pembelajaran kooperatif tipe GI dan TAI ini dan memberikan inovasi – 

inovasi baru kepada guru tentang metode pembelajaran sehingga nantinya dalam 

proses pembelajaran seorang guru dapat menerapkan suatu iklim belajar mengajar 

yang kondusif. 
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