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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Geografi yang merupakan  pengetahun sosial  dan  mengharuskan kita untuk 

lebih serius dan berkonsentrasi dalam setiap pemikirannya. Geografi juga merupakan 

suatu konsep-konsep yang bersifat abstrak, sehingga karena sifatnya yang abstrak 

dibutuhkan pemahaman yang tekun dan teliti. Masih banyak siswa yang menganggap 

bahwa Geografi adalah mata pelajaran yang  susah untuk dipahami. Kurangnya 

keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, pembelajaran yang cenderung 

berpusat pada guru dan sistem klasikal, disinyalir menjadi penyebab dari rendahnya 

respon siswa tehadap pelajaran Geografi. Sebagai seorang guru harus mampu 

menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang tepat dalam setiap materi 

yang disampaikan. Hasil belajar dipengaruhi beberapa faktor, antara lain faktor 

internal dan faktor eksternal.  

Adapun faktor internal antara lain meliputi kecerdasan, minat, motivasi dan 

kemampuan kognitif. Sedangkan faktor eksternal meliputi metode 

pembelajaran/model pembelajaran yang dipakai guru dalam mengajar, kurikulum, 

sarana prasarana dan lingkungan. Dengan hasil belajar dapat menggambarkan apakah 

pembelajaran yang dilakukan dapat berhasil atau tidak. Dari hasil observasi peneliti di 

kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah Sokaraja, menunjukkan bahwa guru masih 

menggunakan metode pembelajaran konvensional, yakni ceramah, tanya jawab, dan 

pemberian tugas. Hal ini dilihat dari masih banyaknya siswa yang nilai ulangan tengah 
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semester belum sesuai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang di tetapkan sekolah 

adalah 70. Penggunaan metode ceramah kurang efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar, sehingga nilai UTS masih dibawah rata – rata ketuntasan. 

Tabel 1.1 Presentase nilai ulangan tengah semester di SMA Muhammadiyah Sokaraja 

tahun 2017/2018 

 

No Kelas Tidak tuntas 

1 XI IPS 1 73% 

2 XI IPS 2 71% 

Sumber : data nilai ulangan tengah semester mapel Geografi SMA  

Rendahnya hasil belajar tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

masih banyak siswa yang belum mau mengemukakan pendapatnya, sifat 

individualisme masih tinggi, serta teknik pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

dirasa kurang tepat pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengatasi rendahnya hasil belajar 

siswa adalah dengan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. 

Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang membantu siswa dalam 

mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata sehingga 

dalam bekerja secara bersama sama diantara anggota kelompoknya dapat 

meningkatkan motivasi, prodiktivitas, dan hasil belajar ( Etin Solihatin, dkk, 2009:5). 

Sedangkan Cooperative Learning tipe Group Investigation sendiri dapat membuat 

siswa terlibat dalam perencanaan baik pada topik yang dipelajari dan bagaimana 

jalannya penyelidikan mereka, siswa dibagi kedalam beberapa kelompok heterogen. 

Dengan kelebihan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa mata pelajaran Geografi. Oleh karena itu pada penelitian ini akan digunakan 

model Cooperative tipe Group Investigation 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, maka bisa merumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut, “Bagaimana  pengaruh model pembelajaran group 

investigation  terhadap hasil belajar pada siswa kelas XI IPS Pelajaran Geografi di 

SMA Muhammadiyah Sokaraja?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah  untuk  mengetahui pengaruh  model pembelajaran  group 

investigation terhadap hasil belajar pada siswa kelas XI IPS mata pelajaran geografi di 

SMA Muhammadiyah Sokaraja. 

 

D. Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Siswa 

a.  Meningkatkan pemahaman konsep geografi. 

b.   Menarik perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

c.  Mendorong siswa berperan aktif dalam kelompok dalam menyelesaikan soal-soal 

geografi. 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai alat bantu memperjelas konsep-konsep dalam geografi. 

b.   Membantu dalam mengembangkan model pembelajaran yang tepat dalam 

mengajarkan geografi. 
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3.   Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigasi. 

4. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menerapkan model pembelajaran yang dianggap efektif dan efisien. 
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