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ABSTRAK 

 

Meta Nur Indah Sari. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE 

GROUP INVESTIGATION UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI 

DAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI SISWA KELAS X-9 

SMA BATIK I SURAKARTA. Skripsi, Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2012. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa kelas X-9 SMA Batik 1 Surakarta melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas X-9 SMA Batik 1 Surakarta yang berjumlah 36 siswa. Sumber data berasal 

dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, angket, dan dokumentasi. Validitas data partisipasi menggunakan 

teknik triangulasi metode. Validitas data kemampuan berpikir tingkat tinggi 

menggunakan validasi ahli. Analisis data menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif komparatif dan analisis kritis. Prosedur penelitian adalah model spiral 

yang saling berkaitan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation dapat meningkatkan partisipasi dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus 

I ke siklus II. Simpulan penelitian ini adalah penerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation dapat meningkatkan partisipasi dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran Biologi siswa kelas 

X-9 SMA Batik 1 Surakarta 

. 

Kata kunci: Group Investigation, partisipasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Meta Nur Indah Sari. APPLICATION OF GROUP INVESTIGATION TYPE 

LEARNING MODEL TO INCREASE PARTICIPATION AND HIGHER 

ORDER THINKING SKILLS OF STUDENT IN CLASS X-9 SMA BATIK I 

SURAKARTA. Thesis, Surakarta. Faculty of Teacher Training and Education. 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. July 2012. 

 

This study aims to increase participation and higher order thinking skills of 

students in class X-9 SMA Batik 1 Surakarta through the implementation of 

Group Investigation learning model. This is a class act research (PTK). The 

research was conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, 

implementation measures, observation, and reflection. Subjects were students in 

X-9 SMA Batik 1 Surakarta, 36 students. The source data came from the teachers 

and students. Data collection technique used observation, interviews, 

questionnaires, and documentation. The validity of the participation data using the 

method of triangulation techniques. The validity of the higher order thinking skills 

data using the method of expert validation techniques. Analysis of the data using 

descriptive statistical analysis techniques of comparative and critical analysis. 

Spiral model of research procedures are interrelated. The results showed that the 

application of Group Investigation learning model can increase participation and 

higher order thinking skills to students from pra cycle to cycle I and from cycle I 

to cycle II. The conclusion of this study is application the model of the type of 

Group Investigation can increase participation and higher order thinking skills 

students in learning biology of class X-9 SMA Batik 1 Surakarta. 

 

Key words: Group Investigation, participation, higher-order thinking skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SMA Batik 1 Surakarta yang 

beralamat di Jalan Slamet Riyadi 445 Surakarta. Peneliti mengambil subjek 

penelitian kelas X-9, hal ini didasarkan pada guru bidang studi biologi yang 

menjelaskan bahwa selama proses belajar mengajar berlangsung, kelas X-9 

termasuk kelas yang susah dikendalikan. Peneliti mengambil data observasi 

berupa wawancara dengan guru bidang studi biologi, Ibu Umi Afidah, S.Pd 

tentang situasi kelas, video observasi proses pembelajaran, foto selama proses 

pembelajaran berlangsung dan hasil dari nilai mid semester gasal kelas X-9 SMA 

Batik 1 Surakarta. 

Observasi dilaksanakan pada tanggal 23-24 September 2011 di kelas X-9 

SMA Batik I Surakarta sebanyak 38 siswa. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

di awal pembelajaran siswa di kelas X-9 tampak semangat dan memperhatikan 

penjelasan yang disampaikan guru. Pada saat guru memberikan petunjuk 

mengenai praktikum, siswa terlihat antusias, begitu pula saat guru memberikan 

apersepsi. Pada saat Compact Disk (CD) mulai diputar, sekitar 3 siswa laki-laki 

yang duduk di kursi belakang terdengar gaduh. Selanjutnya saat guru bertanya 

pada siswa, awalnya banyak yang ikut menjawab sekitar 15 orang. Selanjutnya 

saat guru memutar kembali CD pembelajaran 4 siswa laki-laki yang duduk di 

belakang terdengar mengobrol. Siswa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan 

guru pada penjelasan berikutnya semakin sedikit sekitar 3 orang. Guru 

mengungkapkan saat guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya, tidak 

ada siswa yang berani bertanya. Sekitar menit ke-40 guru memutar CD tentang 

materi hari itu, siswa di kelas terlihat pasif, mulai mengantuk dan kurang 

memperhatikan penjelasan guru. Ini terlihat dari tidak ada siswa yang bertanya 

dan semakin sedikit siswa yang berani menjawab pertanyaan guru dengan keras 

dan jelas. Berdasarkan hasil wawancara, baik dengan guru biologi maupun dengan 



siswa, diperoleh keterangan bahwa permasalahan yang ada di kelas tersebut adalah 

kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata 

pelajaran biologi. Dari hasil observasi didapatkan data 64% siswa fokus terhadap 

materi pelajaran, 69% siswa sorot mata tertuju pada guru saat pelajaran 

berlangsung, 47% siswa tidak melamun saat pembelajaran berlangsung, 45% 

siswa siap saat ditunjuk guru untuk menjawab, 25% siswa berani mengajukan 

pendapat, 22% siswa berpartisipasi dalam persiapan pembelajaran, 6% siswa 

berusaha kreatif dalam pembelajaran, dan 6% siswa mandiri dalam belajar  

Observasi hasil belajar tengah semester gasal siswa kelas X-9 

menunjukkan bahwa kurang dari 50% siswa di kelas yang mampu mencapai nilai 

KKM 75, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor penyebab 

masalah tersebut. Peneliti menganalisis soal-soal tengah semester gasal kelas X-9 

semester gasal. Dari 10 soal terdapat 5 soal yang termasuk ke dalam tipe soal 

berpikir tingkat tinggi. Soal no 1, dan 4 termasuk ke dalam tingkat soal 

menganalisis (C4). Soal no 6, dan 10 termasuk ke dalam tingkat soal  

mengevaluasi (C5). Soal no 9 termasuk ke dalam tingkat soal  mencipta (C6). 

Dari 36 siswa di kelas  X-9 32.15% siswa mampu menjawab soal tipe C4, 53.65% 

siswa mampu menjawab soal tipe C5, dan 39.7% siswa mampu menjawab soal 

tipe C6 dengan benar. Bila dibandingkan dengan pertanyaan yang memiliki 

tingkat soal mengingat (C1), memahami (C2), dan mengaplikasikan (C3) 

didapatkan data 77% siswa dapat menjawab dengan benar dan 23% menjawab 

pertanyaan dengan kurang tepat. hasil analisis menunjukkan bahwa siswa 

mengalami permasalahan dalam memahami dan menjawab soal-soal yang 

memiliki tingkat berpikir tinggi seperti soal tipe analisis (C4), evaluasi (C5), dan 

mencipta (C6). Soal tengah semester gasal terlampir pada Lampiran 3.16. 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terungkap dari hasil observasi 

langsung di kelas dan hasil wawancara dengan guru dan siswa, terdapat permasalahan 

serius yang tidak boleh dibiarkan terus berlanjut karena akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Permasalahan tersebut antara lain 

adalah partisipasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam proses 

pembelajaran biologi di kelas X-9 masih kurang. Model pembelajaran yang sesuai 



diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa. Apabila semua siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran maka akan 

diperoleh suatu pembelajaran yang berhasil dan berkualitas. 

Model pembelajaran adalah penerapan suatu pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Penggunaan model 

pembelajaran yang kurang tepat dapat menimbulkan kebosanan, kurang mampu 

memecahkan masalah, dan monoton sehingga siswa kurang termotivasi untuk 

belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang tepat dan 

bervariasi. Berkenaan dengan model pembelajaran yang dibutuhkan di atas, model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Group Investigation yang berbasis 

konstruktivisme diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi 

dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

Group Investigation (GI) adalah tipe model pembelajaran kooperatif yang 

menempatkan siswa ke dalam kelompok secara heterogen dilihat dari kemampuan 

dan latar belakang, baik dari segi jenis kelamin, suku, dan agama, untuk 

melakukan investigasi terhadap suatu topik. Model pembelajaran GI melibatkan 

siswa sejak perencanaan, baik dalam penentuan topik maupun cara untuk 

mempelajarinya melalui investigasi sehingga akan memberi peluang kepada siswa 

untuk lebih mempertajam pengetahuan mereka. Guru pada pembelajaran 

kooperatif tipe GI berperan sebagai sebagai fasilitator. Guru tidak hanya 

menyampaikan informasi tetapi juga memberikan kemudahan belajar kepada 

semua siswa agar dapat belajar dalam suasana menyenangkan (Mulyasa, 

2007:53). Terdapat enam tahap kegiatan dalam Group Investigation yaitu sebagai 

berikut. (1) Seleksi topik. Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu 

masalah umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. (2) 

Merencanakan kerjasama. Para siswa dan guru merencanakan berbagai prosedur 

belajar dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan subtopik yang 

telah dipilih. (3) Implementasi. Para siswa melaksanakan rencana yang telah 

dirumuskan pada langkah sebelumnya. (4) Analisis dan sintesis. (5) Penyajian 

hasil akhir. (6) Evaluasi selanjutnya (Sugiyanto, 2010). 



Group Investigation memiliki 3 konsep utama sebagai berikut. (1) 

Penelitian (inkuiri) yaitu proses dimana siswa dirangsang dengan dihadapkan 

pada suatu masalah. Siswa merasa dirinya perlu memberikan reaksi terhadap 

masalah yang dianggap perlu untuk diselesaikan. Masalah ini didapat dari siswa 

sendiri atau diberikan oleh guru. (2) Pengetahuan yaitu pengalaman yang tidak 

dibawa sejak lahir namun diperoleh siswa melalui pengalaman baik secara 

langsung maupun tidak langsung. (3) Dinamika kelompok, menunjukkan suasana 

yang menggambarkan sekelompok individu yang saling berinteraksi mengenai 

sesuatu yang sengaja dilihat atau dikaji bersama dengan berbagai ide dan pendapat 

serta saling tukar-menukar pengalaman dan saling berargumentasi. 

 Siswa bekerja secara berkelompok untuk memecahkan masalah, saling 

berinteraksi melibatkan berbagai ide dan pendapat serta saling bertukar 

pengalaman melalui proses saling beragumentasi sehingga siswa mampu 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dalam kegiatan investigasi, siswa 

dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan sikap dan pengetahuannya 

tentang biologi sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga memberikan 

hasil belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Tujuan kegiatan investigasi adalah 

memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Dalam tahap investigasi, model 

pembelajaran GI berbasis konstruktivisme sehingga dapat melatih siswa 

memberikan respon terhadap masalah dan memecahkan masalah tersebut secara 

mandiri.  

Berdasarkan latar belakang  dirumuskan judul penelitian sebagai berikut: 

“Penerapan Model Pembelajaran Tipe Group Investigation untuk Meningkatkan 

Partisipasi dan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas X-9 SMA Batik 

I Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Apakah model pembelajaran Cooperative Learning Tipe GI dapat 

meningkatkan partisipasi siswa? 



2. Apakah model pembelajaran Cooperative Learning Tipe GI dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk meningkatkan partisipasi siswa melalui penerapan model pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe GI. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa melalui 

penerapan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe GI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam penerapan model 

pembelajaran GI sebagai evaluasi guru dan siswa dalam meningkatkan 

partisipasi siswa. 

b. Memberikan masukan bagi guru agar lebih memperhatikan masalah-

masalah yang terkait dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar.  

2. Bagi siswa di lokasi penelitian 

a. Dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan 

model pembelajaran yang tepat.  

b. Dapat meningkatkan partisipasi siswa dengan memberikan suasana baru 

dalam pembelajaran sehingga siswa lebih kooperatif atau bekerjasama 

dalam pembelajaran.  

3. Bagi sekolah dan instansi pendidikan lainnya 

a. Untuk menyusun program peningkatan proses pembelajaran biologi pada 

tahap berikutnya.  



b. Hasil penelitian yang dipaparkan akan memberikan sumbangan yang baik 

pada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, kesimpulan penilitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3. Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe GI dapat 

meningkatkan partisipasi siswa kelas X-9 SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 

2011/ 2012. 

4. Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe GI dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas X-9 SMA Batik 

1 Surakarta tahun ajaran 2011/ 2012. 

 

B. IMPLIKASI  

 

Berdasarkan kajian teori serta melihat hasil penelitian ini, akan 

disampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis 

dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa dalam pelajaran biologi beriku ini: 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai arti 

pentingnya penerapan strategi, model, maupun pendekatan pembelajaran yang 

bervariasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa di SMA Batik 1 Surakarta.  

b. Sebagai salah satu sumber acuan atau referensi bagi peneliti lain yang akan 

mengadakan penelitian mengenai masalah partisipasi dan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa. 

 



2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran Biologi di SMA Batik 1 Surakarta, yaitu dengan penerapan model 

pembelajaran Cooperative Learning Tipe GI dapat meningkatkan partisipasi dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

. 

C. SARAN 

1. Kepada siswa kelas X-9 

a. Siswa hendaknya mengembangkan kekompakan dan kemandirian untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sehingga siswa dapat lebih 

berpartisipasi selama proses pembelajaran biologi berlangsung. 

b. Siswa hendaknya menjalin interaksi yang baik antarsiswa lainnya, guru dan 

materi pembelajaran sehingga tercipta yang kondusif untuk belajar. 

c. Siswa hendaknya menaati peraturan yang diterapkan sekolah maupun yang 

telah disepakati bersama sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung 

secara optimal. 

d. Siswa hendaknya meningkatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk 

menyadari pentingnya pembelajaran biologi dalam kehidupan. 

e. Siswa hendaknya meningkatkan keberanian dan kemampuan bertanya atau 

menyampaikan pendapat sehingga memotivasi siswa lain untuk bersikap 

serupa sehingga pembelajaran menjadi menarik bagi siswa. 

 

2. Kepada guru biologi kelas X-9 

a. Guru hendaknya mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. 

b. Guru hendaknya lebih mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan 

digunakan saat proses pembelajaran. 

c. Guru hendaknya lebih tegas dalam mengarahkan dan membimbing siswa agar 

siswa disiplin waktu dalam melaksanakan pembelajaran. 



d. Guru hendaknya memotivasi siswa lebih banyak lagi sehingga siswa memiliki 

motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran 

e. Guru hendaknya mengembangkan suasana kolaboratif dalam pembelajaran 

dimana siswa dapat saling berbagi pengetahuan melalui interaksi yang terjalin. 

f. Guru hendaknya menjadi fasilitator dalam pembelajaran dan bukan sebagai 

sumber pengetahuan (teacher-centered) melainkan menempatkan siswa 

sebagai aktor utama dalam pembelajaran (sudent-centered) 

 

3. Kepada sekolah 

a. Perlu adanya optimalisasi penggunaan fasilitas pembelajaran sehingga 

partisipasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dapat tercapai secara 

optimal.  

b. Perlu adanya pelatihan kepada guru untuk menerapkan pembelajaran yang 

inovatif.  

 

4. Kepada peneliti lain  

Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan model model pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe GI dapat meningkatkan partisipasi dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa. 

 

 


