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ABSTRAK 

 

  Vera Irawan Windiatmojo. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) TERHADAP HASIL 

BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA SMA 

NEGERI 5 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Pendidikan Biologi. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli. 2012.  

 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh model 

pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar kognitif biologi; 2) 

Pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar kognitif biologi; 3) Pengaruh 

interaksi model pembelajaran Group Investigation dan gaya belajar terhadap hasil 

belajar kognitif biologi siswa SMA Negeri 5 Surakarta kelas XI IPA tahun 

pelajaran 2011/2012. 

  Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu dengan pendekatan 

kuantitatitf. Desain penelitian adalah Postest-Only Control Design. Populasi 

penelitian adalah seluruh siswa SMA Negeri 5 Surakarta kelas XI IPA tahun 

pelajaran 2011/2012. Populasi akses adalah siswa kelas XI IPA. Teknik 

pengambilan sampel dengan cluster random sampling. Sampel penelitian 

menggunakan dua kelas. Kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol dan XI IPA 3 

sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

angket, metode tes, dan metode observasi. Teknik analisis data menggunakan uji 

statistik anava dua jalan dengan interaksi. 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Model 

pembelajaran Group Investigation berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif 

biologi; 2) Gaya belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif biologi; 

3) Interaksi antara model pembelajaran dengan gaya belajar tidak berpengaruh 

terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa SMA Negeri 5 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012. 

  

Kata kunci : Model Pembelajaran Group Investigation, Gaya Belajar, Hasil 

Belajar Kognitif Biologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

  Vera Irawan Windiatmojo. THE EFFECT OF COOPERATIVE 

LEARNING TYPE GROUP INVESTIGATION TOWARDS STUDENT’S 

COGNITIVE ACHIEVEMENT VIEWED FROM LEARNING STYLE IN 

LEARNING BIOLOGY OF SMA NEGERI 5 SURAKARTA’S STUDENTS. 

Minithesis, Surakarta : Biology Education. Teacher Training and Education 

Faculty. Sebelas Maret University, Surakarta. July. 2012. 

  

  This research aims to explain : 1) The influence of the application Group 

Investigation towards student’s cognitive achievement; 2) The influence of 

Learning Style towards student’s cognitive achievement; 3) The influence of 

interaction of Group Investigation and Learning Style towards student’s cognitive 

achievement in biology learning of SMA Negeri 5 Surakarta second grade 

students in academic year 2011/2012. 

  This research was a quantitative research, and the paradigm of this 

research was a quasy-experimental. The Research design was Postest-Only 

Control Design. This research used second grade of SMA Negeri 5 Surakarta 

science students in academic year 2011/2012 as population. Sampling technique 

was cluster random sampling. So sample was taken were XI IPA 1 as control 

class and XI IPA 3 as experiment class. Data was collected by questionnaire 

methode, test methode, and observation methode. The data was analyzed by Two 

Way Anova Main Effect and Interaction Effect.  

 Result of the study explain that : 1) Group Investigation significantly affect 

student’s cognitive achievement; 2) Learning style unsignificantly affect student’s 

cognitive achievement; 3) Interaction of Learning model and learning style 

unsignificantly affect student’s cognitive achievement in biology learning in  SMA 

Negeri 5 Surakarta in academic year 2011/2012. 

  

Keyword : Group Investigation, Learning Style, Student’s Cognitive Achievement 

in Biology Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu usaha mengumpulkan informasi yang dilakukan 

secara sadar untuk memperoleh perubahan yang dapat diamati yang berupa 

perubahan tingkah laku, sikap kebiasaan, ilmu pengetahuan dan keterampilan, 

sebagai hasil interaksi siswa dengan lingkungannya (Slameto, 1995).  

Menurut Rasyad (2003) terdapat tujuh komponen dalam kegiatan 

pembelajaran. Ketujuh komponen tersebut antara lain peserta didik, guru, tujuan 

pembelajaran, isi pelajaran, media, model pembelajaran, dan evaluasi. Ketujuh 

komponen belajar tersebut saling berkaitan dan sangat mempengaruhi pencapaian 

hasil belajar. Apabila salah satu komponen tidak maksimal, akibatnya hasil 

belajar tidak dapat dicapai secara maksimal. Komponen belajar yang sangat 

berpengaruh dalam pencapaian hasil belajar adalah peserta didik. 

Pada dasarnya setiap peserta didik merupakan satu kesatuan yang unik dan 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan peserta didik tersebut akan 

sangat berpengaruh terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Pencapaian hasil 

belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Syah (2001) 

terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar oleh 

peserta didik yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. 

Sedangkan menurut Slameto (1995) terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

meliputi jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh), psikologis (intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan),  kelelahan. Faktor eksternal dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga ranah merurut asal yaitu sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Pada wilayah sekolah beberapa faktor eksternal yang ada misalnya 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Di lingkungan keluarga, dapat 

dijumpai beberapa faktor ekternal meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar 



anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang 

tua, dan latar belakang kebudayaan. Di lingkungan  masyarakat, terdapat faktor 

ekternal yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-

faktor yang turut menentukan keberhasilan pencapaian hasil belajar. 

Salah satu faktor eksternal yang  mempengaruhi pencapaian hasil belajar 

adalah model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dalam pembelajaran, guru 

diharapkan mampu  memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Banyak model pembelajaran yang dapat dipilih untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Pemilihan model pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan, dan 

karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Sebuah model atau strategi pembelajaran tidak dapat 

dipandang paling unggul di antara model atau strategi pembelajaran yang  lain, 

sebab setiap model atau strategi pembelajaran mempunyai kelemahan dan 

kelebihannya masing-masing, dan  bersifat spesifik untuk karakter peserta didik.  

Peningkatan sumber daya  manusia yang mampu bersaing di dunia 

internasional dapat diperoleh dari jenjang pendidikan. Harapan untuk memiliki 

sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia internasional belum tercapai 

oleh program pendidikan yang dijalankan di Indonesia saat ini. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan hasil PISA (Programme for International Student Assesment)  

tahun 2009. Studi Internasional TIMSS (Trend International Mathematical 

Science Study) dan PISA (Programme for International Student Assesment)  tahun 

2007 dan 2009 dalam laporannya menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada 

diurutan bawah. Menurut kajian TIMSS (2007), Indonesia berada pada urutan 35 

dari 49 negara peserta, sedangkan menurut kajian PISA (2009), Indonesia berada 

pada urutan 60 dari 65 negara peserta. Hal yang paling memprihatinkan 

ditemukan bahwa siswa Indonesia lemah dalam kemampuan pemecahan masalah 

(Problem solving). Rendahnya kemampuan pemecahan masalah merupakan 

indikasi bahwa siswa Indonesia belum memiliki tingkat berfikir tinggi (High 

Order Thingking). Pada era globalisasi menuntut siswa untuk lebih tanggap 



terhadap lingkungan, memahami kebutuhan lingkungan dan mampu memecahkan 

masalah tanpa meninggalkan kerjasama antar individu.  

Salah satu model pembelajaran alternatif yang dapat membidik berpikir 

kritis dan meningkatkan kerjasama siswa dalam bekerja kelompok adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI). Metode pembelajaran ini 

melibatkan siswa sejak perencanaan hingga mampu menemukan konsep suatu 

materi pelajaran yang dipilih (Suprijono, 2011). GI (Group Investigation) memuat 

empat komponen penting yaitu investigasi, interaksi, interpretasi, dan motivasi 

intrinsik. Investigasi adalah proses menemukan (inqury)  konsep suatu materi. 

Interaksi merupakan ciri khas dari metode pembelajaran kooperatif, yang 

melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok belajar. Kegiatan 

interpretasi ditunjukkan dengan mendorong siswa untuk menafsirkan pemecahan 

masalah yang dipilih dengan cara sintesis dan elaborasi dari ide-ide setiap anggota 

kelompok. Motivasi intrinsik timbul karena siswa diberi otonomi untuk 

melakukan proses investigasi dengan bimbingan guru.   

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe GI (Group Investigationi), 

diharapkan siswa dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis sehingga 

siswa dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan topik-topik 

yang telah dipelajari. Selain itu siswa diharapkan memiliki kemampuan 

berkomunikasi dan keterampilan proses berkelompok (group process skills). 

Model ini juga dapat meningkatkan tanggung jawab siswa dalam diskusi sehingga 

dapat memacu siswa untuk lebih berpikir terampil, aktif dan kreatif.  

Seperti yang telah diuraikan di atas, pemilihan model atau strategi 

pembelajaran tidak hanya disesuaikan dengan materi yang diajarkan melainkan 

juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Salah 

satu karakteristik peserta didik yang sangat mendukung  pencapaian hasil belajar 

adalah gaya belajar. Merujuk pada Dunn dalam Prashnig (2007) guru memiliki 

tanggung jawab besar dalam mengidentifikasi kekuatan gaya belajar setiap siswa 

dan bukan siswa yang harus menanggung beban karena harus menyesuaikan gaya 

mengajar guru, sehingga  pemilihan model pembelajaran yang disesuaikan dengan 



karakteristik gaya belajar siswa akan sangat membantu keberhasilan proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan uraian diatas, interaksi gaya belajar siswa dengan penerapan 

model pembalajan Group Invesigation dipandang mampu meningkatkan hasil 

belajar kognitif. Namun demikian pengujian karakteristik gaya belajar siswa dan 

model pembelajaran pada berbagai subjek dan objek penelitian merupakan kajian 

yang menarik. Oleh karena itu bertolak dari latar belakang maka dilaksanakan 

penelitian berjudul “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) TERHADAP HASIL 

BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA SMA 

NEGERI 5 SURAKARTA” 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe GI (Group Investigation) 

berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa SMA N 5 Surakarta 

kelas XI IPA tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Apakah gaya belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif biologi  

siswa SMA N 5 Surakarta kelas XI IPA tahun pelajaran 2011/2012. 

3. Apakah interaksi model pembelajaran kooperatif tipe GI (Group 

Investigation) dan gaya belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar 

kognitif biologi  siswa SMA N 5 Surakarta kelas XI IPA tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai rumusan masalah, penelitian ditujukan untuk menjawab tiga 

rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe GI (Group 

Investigation) terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa SMA N 5 

Surakarta kelas XI IPA tahun pelajaran 2011/2012. 



2. Mengetahui adanya pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar 

kognitif biologi  siswa SMA N 5 Surakarta kelas XI IPA tahun pelajaran 

2011/2012. 

3. Mengetahui adanya pengaruh interaksi antara model pembelajaran kooperatif 

tipe GI (Group Investigation) dan gaya belajar siswa dalam mempengaruhi 

hasil belajar kognitif biologi  siswa SMA N 5 Surakarta kelas XI IPA tahun 

pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian secara umum bermanfaat untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran kooperatil tipe Group Invesigation terhadap hasil belajar kognitif 

biologi. Manfaat secara teoritis dan praktis dalam penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi peneliti bidang pendidikan, hasil penelitian ini menjadi acuan untuk 

mengembang ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu 

memaksimalkan pencapaian hasil belajar. 

b. Bagi peneliti bidang psikologi, penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk 

lebih menganalaisis seberapa jauh gaya belajar dapat mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar kognitif. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi guru, penelitian sebagai referensi untuk menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik gaya belajar siswa, 

sehingga dapat memaksimalkan pencapaian hasil belajar siswa. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi bagaimana 

menemukan cara belajar yang tepat sesuai dengan karakteristik gaya 

belajar siswa, akibatnya hasil belajar dapat dicapai secara maksimal. 

c. Bagi orang tua, hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam 

mengidentifikasi gaya belajar anak, sehingga mampu memberikan 

dukungan yang tepat terhadap siswa. 

 

 



BAB IV 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh model pembelajaran 

Cooperative tipe Group Investigation terhadap hasil belajar kognitif ditinjau dari 

gaya belajar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran Cooperative tipe Group Investigation berpangaruh nyata 

terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa SMA Negeri 5 Surakarta kelas XI 

IPA tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Gaya belajar tidak berpengaruh nyata terhadap hasil belajar kognitif biologi 

SMA Negeri 5 Surakarta kelas XI IPA tahun pelajaran 2011/2012. 

3. Interaksi antara model pembelajaran Cooperative tipe Group Investigation dan 

gaya belajar tidak berpengaruh nyata terhadap hasil belajar kognitif biologi 

SMA Negeri 5 Surakarta kelas XI IPA tahun pelajaran 2011/2012. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain 

yang sejenis dan menjadi dasar untuk memunculkan gagasan-gagasan baru 

dalam meningkatkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model 

pembelajaran yang lebih inovatif sesuai dengan karakter peserta didik, 

sehingga mampu menghasilkan generasi bangsa yang memiliki high quality 

dan mampu bersaing di dunia internasional. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai alternatif dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran biologi serta mampu meningkatkan hasil 

belajar kognitif biologi. Model pembelajaran Cooperative tipe Group 

Investigation dapat meningkatkan keterampilan kerja kelompok dan mendidik 

siswa untuk lebih mandiri dalam mengonstruk ilmu. GI juga mampu 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa. Strategi atau model pemebalajaran 



yang mampu mengakomodasi gaya belajar siswa akan meningkatkan 

konsentrasi siswa dalam belajar. 

 

C. SARAN 

1. Untuk Guru 

a) Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan keterampilan kerja kelompok dan keterampilan berfikir 

tingkat tinggi. 

b) Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran sesuai dengan karakter 

belajar siswa. 

c) Guru hendaknya melatih kemandirian siswa saat tahap Planning dan 

Investigation agar siswa lebih mampu mengonstruk ilmu secara mandiri. 

d) Pada awal pembelajaran guru memberikan motivasi yang lebih kepada 

siswa agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 

e) Guru memberikan arahan kepada siswa tentang apa manfaat dari 

mempelajari materi yang diajarkan serta penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari secara nyata dan penerapan yang dekat dengan kehidupan 

siswa. 

f) Guru membiasakan untuk melakukan kegiatan evaluasi bersama siswa 

baik dari segi kegiatan pembelajaran maupun pemahaman konsep biologi 

yang telah dipelajari. 

2. Untuk Siswa 

a) Siswa hendaknya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Group 

Investigation khusunya pada kegiatan diskusi kelas. 

b) Siswa membiasakan diri untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih 

melalui pengamatan kehidupan sehari-hari sehingga mereka akan mampu 

mengonstruk ilmu secara mandiri. 

c) Siswa mengenali gaya belajar mereka serta memaksimalkan gaya belajar 

mereka untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 

d) Siswa harus meningkatkan iklim kompetitif yang tinggi, sehingga motivasi 

belajar meningkat. 



e) Siswa membiasakan untuk bekerja kelompok, sehingga terjadi scaffolding 

dan terbiasa hidup bekerjasama di kehidupan masyarakat. 

3. Untuk Peneliti 

a) Dilaksanakan penelitian sejenis dengan memperhatikan saran untuk 

mengetahui efektivitas Group Investigation dan gaya belajar dalam 

mempegaruhi hasil belajar kognitif. 

b) Sebaiknya peneliti lebih teliti dalam menggunakan sampel penelitian agar 

hasil penelitian benar-benar akurat. 

 


