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A.  Latar Belakang Masalah  
Pendidikan  menengah  atas  diselenggarakan  untuk  melanjutkan  dan  
meluaskan  pendidikan  menengah  pertama  serta  mempersiapkan  peserta  didik  
untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengadakan  
hubungan  timbal balik dengan  lingkungan  sosial, budaya, dan alam  sekitar  serta  
mengembangkan  kemampuan  lebih  lanjut  dalam memasuki  dunia  kerja maupun  
pendidikan selanjutnya yaitu perguruan tinggi.   
Dalam  pendidikan,  khususnya  pendidikan  formal,  terjadi  suatu  proses  
kegiatan  belajar  mengajar.  Kegiatan  belajar  mengajar  yang  dimaksud  adalah  
kegiatan  belajar  mengajar  yang  efektif,  karena  keefektifan  merupakan  suatu  
ukuran  dalam  pencapaian  tujuan.  Jadi  kegiatan  belajar  mengajar  dikatakan  
berhasil jika kegiatan belajar mengajar yang dijalankan tersebut terdapat interaksi  
aktif  antara  siswa  dan  guru.  Agar  dapat  memancing  siswa  untuk  terlibat  aktif  
dalam  kegiatan  belajar  mengajar,  guru  dituntut  untuk  lebih  kreatif  dalam  
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, diantaranya adalah dengan menguasai  
dan  dapat  menerapkan  berbagai  metode  pengajaran  sehingga  kegiatan  belajar  
mengajar lebih variatif.   
Setiap  bidang  studi  mempunyai  karakteristik  yang  khas  dan  berbeda- 
beda. Demikian juga halnya dengan mata pelajaran geografi. Geografi merupakan  
salah  satu  cabang  dari  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mampu  mengembangkan  
pemahaman  siswa  tentang  muka  bumi  serta  interaksi  antara  manusia  dengan  
lingkungannya  dalam  kaitannya  dengan  keruangan,  kelingkungan  dan  
kewilayahan, serta mengembangkan sikap positif dan rasional dalam menghadapi  
permasalahan  yang  timbul  sebagai  akibat  adanya  pengaruh  manusia  terhadap  
lingkungannya.  Selain  itu  pembelajaran  geografi  bertujuan  agar  siswa  mampu  
memahami gejala lingkungan alam dan kehidupan di muka bumi, ciri khas satuan  
wilayah  serta  permasalahan  yang  dihadapi  sebagai  akibat  dari  pengaruh  antara  
manusia dengan lingkungannya. (Depdiknas, 2003 : 5)  
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Sesuai  dengan  tuntutan  jaman,  maka  sistem  pendidikan  di  Indonesia  
memerlukan suatu perubahan strategi dan metode pembelajaran yang sedemikian  
rupa  sehingga  dapat  memberikan  suatu  nuansa  baru  yang  menyenangkan  bagi  
guru  dan  peserta  didik.  Khususnya  bagi  guru,  mengingat  guru  masih  sangat  
mendominasi di kelas, maka seorang guru dituntut bisa memaksimalkan keadaan  
dan suasana.   
Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP),  memuat  beberapa  
paradigma  baru  yang  harus  diperhatikan  guru  dewasa  ini  antara  lain  yaitu  (1)  
seorang  guru  tidak  terjebak  pada  rutinitas  belaka,  tetapi  selalu  berusaha  untuk  
mengembangkan  dan  memberdayakan  diri  secara  terus  menerus  untuk  
meningkatkan  kualifikasi  dan  kompetensinya  baik  melalui  pendidikan  formal  
maupun  pelatihan.  (2)  guru  mampu  menyusun  dan  melaksanakan  strategi  dan  
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model  pembelajaran  aktif,  inovatif,  kreatif,  efektif,  dan  menyenangkan  
(PAIKEM),  yang  dapat menggairahkan motivasi  belajar  peserta  didik,  sehingga  
proses  belajar  mengajar  berlangsung  dalam  suasana  yang  kondusif,  dan  
menyenangkan. (3) dominasi guru dalam pembelajaran perlu dikurangi, sehingga  
peserta  didik  lebih  berani,  mandiri  dan  kreatif  dalam  proses  belajar  mengajar.  
(Kunandar, 2007 : 41-43)  
Siswa  dalam  kegiatan  belajar  Geografi  di  sekolah  dilatih  agar  tidak  
hanya sekedar menerima dan menyerap  informasi yang diberikan oleh guru saja,  
selain  itu  siswa  juga  dituntut  untuk melibatkan  diri  dalam  proses  belajar  untuk  
mendapatkan  ilmu  itu  sendiri. Oleh  karena  itu  seorang  guru  harus  bisa  kembali  
pada  pemikiran  bahwa  anak  akan  belajar  lebih  baik  jika  lingkungan  diciptakan  
alamiah.  Belajar  akan  lebih  bermakna  jika  anak  “mengalami”  apa  yang  
dipelajarinya,  bukan  “mengetahuinya”.  Pembelajaran  yang  berorientasi  target  
penguasaan materi  terbukti berhasil untuk melatih daya  ingat  anak untuk  jangka  
pendek,  tetapi  gagal  dalam  membekali  anak  memecahkan  persoalan  dalam  
kehidupan jangka panjang.   
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Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal, guru hendaknya  
memilih dan menggunakan model,  strategi, metode, pendekatan dan  teknik yang  
melibatkan  siswa  aktif  dalam  belajar,  baik  secara  mental,  fisik  maupun  sosial  
dalam penerapan pembelajaran geografi di sekolah.   
Strategi  pembelajaran  adalah  suatu  kegiatan  pembelajaran  yang  harus  
dikerjakan guru dan  siswa agar  tujuan pembelajaran dapat dicapai  secara efektif  
dan  efisien.  Strategi  pembelajaran  sifatnya  masih  konseptual  dan  untuk  
mengimplementasikannya  digunakan  berbagai  metode  pembelajaran  tertentu.  
Jadi,  metode  pembelajaran  dapat  diartikan  sebagai  cara  yang  digunakan  untuk  
mengimplementasikan  rencana  yang  sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata  
dan  praktis  untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran.  Selanjutnya  metode  
pembelajaran  dijabarkan  ke  dalam  teknik  dan  gaya  pembelajaran.  Dengan  
demikian,  teknik  pembelajaran  dapat  diartikan  sebagai  cara  yang  dilakukan  
seseorang dalam mengimplementasikan  suatu metode  secara  spesifik. Dalam hal  
ini,  guru  pun  dapat  berganti-ganti  teknik meskipun  dalam  koridor metode  yang  
sama. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah  
terangkai menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh maka  terbentuklah  apa  yang  disebut  
dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan  
bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara  
khas oleh guru. Dengan kata  lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau  
bingkai  dari  penerapan  suatu  pendekatan,  metode,  dan  teknik  pembelajaran.  
(Akhmad Sudrajat:2008)  
Pemilihan dan penggunaan metode  yang  tepat dalam menyajikan  suatu  
materi dapat membantu siswa dalam mengetahui serta memahami segala  sesuatu  
yang  disajikan  guru  sehingga  melalui  tes  hasil  belajar  dapat  diketahui  
peningkatannya. Proses belajar mengajar geografi yang masih dijumpai di SMA  
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Muhammadiyah  2  Gemolong  masih  menggunakan  metode  konvensional  yang  
menjadikan guru  sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Siswa pada umumnya  
hanya  mendengarkan,  membaca,  dan  menghafal  informasi  yang  diperoleh,  
sehingga  konsep  yang  tertanam  tidak  kuat. Dari metode  ini  hasil  yang  dicapai  
kurang maksimal dan keaktivan siswa kurang terlihat.  4  
  
  
Dari  pembelajaran  yang  masih  cenderung  menggunakan  metode  
pembelajaran  konvensional  yang  lebih  banyak  menitikberatkan  pada  kegiatan  
pembelajaran  dengan metode  ceramah  yang  selain  sederhana  dan  relatif mudah  
dilaksanakan,  metode  ini  juga  tidak  memakan  banyak  waktu,  terdapat  suatu  
metode  pembelajaran  yang  juga memberikan  informasi  satu  arah  yaitu  metode  
expository, merupakan  salah  satu  cara mengajar  yang masih  tradisional,  hal  ini  
dikarenakan penyajian  informasi dan pengajaran masih berpusat pada guru, akan  
tetapi meskipun guru  lebih aktif daripada siswa dalam kegiatan belajar mengajar  
ketika  guru  telah  selesai  menyampaikan  satu  teori,  siswa  selanjutnya  dituntut  
untuk  dapat  mendemonstrasikan  juga,  kemudian  diadakan  diskusi  dan  tanya  
jawab.  
Berdasarkan  fakta  awal  tersebut  maka  harus  dicari  suatu  metode  
pembelajaran  yang  bisa  memunculkan  suatu  pengalaman  belajar  yang  
memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  mencoba  sendiri  mencapai  
tujuannya,  mengingat  penekanan  pembelajaran  geografi  tidak  hanya  melatih  
ketrampilan  dan  hafal  fakta,  tetapi  pada  pemahaman  konsep.  Siswa  harus  lebih  
berani mencoba sendiri, mencari jawaban dan memecahkan masalah, baik dengan  
diskusi kelompok maupun penelusuran referensi. Salah satu metode pembelajaran  
yang  mampu  menumbuhkan  minat  dan  semangat  siswa  dalam  mempelajari  
geografi  yang  sedang  dikembangkan  sekarang  adalah  metode  Cooperative  
Learning.   
Pembelajaran  kooperatif  atau  cooperative  learning  mengacu  pada  
metode  pengajaran  di  mana  siswa  bekerja  sama  dalam  kelompok  kecil  untuk  
saling membantu  dalam  belajar.  Ciri  khas  pembelajaran  kooperatif  yaitu  siswa  
ditempatkan pada kelompok-kelompok kecil dan mereka belajar bersama sebagai  
satu  kelompok  selama  beberapa  minggu  atau  bulan.  Mereka  biasanya  dilatih  
ketrampilan-ketrampilan  spesifik  untuk membantu mereka  bekerja  sama  dengan  
baik,  misalnya  menjadi  pendengar  yang  baik,  memberikan  penjelasan  dengan  
baik, dan mengajukan pertanyaan dengan benar. (Orlich dkk, 1995 : 274-276).   
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Tugas  guru  dalam  pembelajaran  kooperatif  adalah  membantu  siswa  
mencapai  tujuannya. Maksudnya,  guru  lebih  banyak  berurusan  dengan  strategi  
daripada memberi  informasi. Tugas  guru hanya mengelola kelas  sebagai  sebuah  
tim  yang bekerja  sama  untuk menemukan  sesuatu  yang baru bagi  anggota kelas  
(siswa).  Sesuatu  yang  baru  (pengetahuan  dan  keterampilan)  itu  datang  dari  
“menemukan sendiri”, bukan dari “apa kata guru”.   
Metode  pembelajaran  kooperatif  akan  dapat  membantu  pemahaman  
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siswa  terhadap  materi  pelajaran  yang  ada.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  suatu  
interaksi  antar  siswa  di  dalam  kelompok  serta  adanya  interaksi  dengan  guru  
sebagai  pengajar.  Di  dalam  setiap  kelompok,  siswa  yang  berkemampuan  lebih  
akan  membantu  dalam  proses  pemahaman  pada  siswa  yang  berkemampuan  
rendah,  sedangkan  siswa  yang  berkemampuan  sedang  akan  dapat  segera  
menyesuaikan dalam proses pemahaman materi. Interaksi dalam setiap kelompok  
ini akan berjalan dengan baik jika kemampuan setiap kelompok adalah heterogen.  
Keberhasilan proses belajar mengajar selain dipengaruhi oleh ketepatan  
guru  dalam menentukan metode  pembelajaran  juga  dipengaruhi  oleh  kesesuaian  
antara  bentuk  dan  langkah-langkah  pembelajaran  dengan  materi  pembelajaran  
yang  digunakan  tersebut.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  hal-hal  yang  perlu  
diperhatikan  dalam  memilih  materi  pembelajaran  antara  lain  :  (1)  merupakan  
konsep  dasar,  (2)  merupakan  materi  pokok  dan  sub  materi  pembelajaran  yang  
berkelanjutan, dan (3) memiliki nilai terapan.   
Pembelajaran  geografi di SMA materi  yang disampaikan  lebih menitik  
beratkan  pada  bidang  kajian  yang  berkaitan  dengan  keruangan  dan  proses- 
prosesnya.  Untuk  memberikan  gambaran  tentang  persebaran  keruangan  kepada  
siswa, metode yang digunakan  tidak hanya cukup ceramah,  tanyajawab, ataupun  
diskusi, melainkan harus ditunjukkan dan diperagakan secara langsung oleh siswa.  
Sehingga  selain  bisa  menganalisis  kenampakan  yang  ada  di  permukaan  bumi  
maka  siswa  juga  terampil  dalam  memperoleh,  mengolah  dan  menyajikan  
informasi geografis.  
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Peneliti memilih  kompetensi  dasar  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG).  
Hal  ini disebabkan SIG  sebagai  salah  satu materi pembelajaran yang  sangat  erat  
kaitannya dengan pendekatan geografi, SIG juga merupakan materi pembelajaran  
sekaligus  sebagai media pembelajaran,  yang dapat digunakan  sebagai  alat bantu  
(baik  sebagai  tools maupun bahan  tutorials) utama yang  interaktif, menarik, dan  
menantang  didalam  usaha-usaha  peningkatan  pemahaman,  pengertian,  
pembelajaran dan pendidikan  (mulai dari usia sekolah hingga dewasa) mengenai  
ide-ide atau konsep-konsep lokasi, ruang (spasial), kependudukan dan unsur-unsur  
geografis  yang  terdapat  dipermukaan bumi berikut data-data  atribut  terkait  yang  
menyertainya. (Prahasta, 2001 : 7-8)  
Dalam  mempelajari  Kompetensi  Dasar  Kemampuan Menerapkan  SIG  
dalam  kajian  Geografi  ini,  siswa  dapat  mengalami  kesulitan.  Kesulitan  siswa  
untuk  memahami  analisis  keruangan  ini  disebabkan  karena  metode  yang  
digunakan  kurang  sesuai  dengan  materi  pelajaran,  sehingga  seringkali  siswa  
merasa enggan dan  jenuh dalam menerima pelajaran. Oleh karena  itu perlu suatu  
metode  pembelajaran  yang  tepat  di  mana  mampu  mengembangkan  potensi,  
kemampuan mendasar  pada  anak  didik  dalam  suatu  kerja maksimal  sesuai  taraf  
perkembangan  pikirannya.  Metode  pengajaran  yang  dianggap  sesuai  adalah  
metode kooperatif Group Investigation.  
Group Investigation adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa  
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sejak  perencanaan,  baik  dalam  menentukan  topik  maupun  cara  untuk  
mempelajarinya  melalui  investigasi.  Metode  pembelajaran  ini  menuntut  para  
siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam  
ketrampilan  proses  kelompok  (group  process  skills).  Para  siswa  melilih  topik  
yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik  
yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan dalam suatu laporan di  
depan kelas secara keseluruhan. (Arends, 1997 : 120-121)  
Penggunaan  kompetensi  dasar  kemampuan  menerapkan  Sistem  
Informasi  Geografis  (SIG)  dalam  kajian  geografi  ini  merupakan  salah  satu  
alternatif  untuk  dapat  memahami  dan  mendorong  anak  lebih  aktif  dan  kreatif,  
sedangkan  SIG  sendiri  sekaligus  bermanfaat  sebagai media  pembelajaran  yang 7  
  
  
tepat  dalam menyampaikan materi.  Hal  ini  akan  jauh  lebih  bagus  jika metode  
pembelajaran  yang  digunakan  sesuai,  sehingga  baik  antara  guru  sebagai  
penyampai  materi  dan  siswa  yang  menerima  materi  mampu  saling  menunjang  
dalam proses pembelajaran.  
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  untuk  mengetahui  
efektif  atau  tidaknya  penggunaan  metode  pembelajaran  kooperatif  Group  
Investigation  pada  mata  pelajaran  geografi  penulis  tertarik  untuk  mengadakan  
penelitian dengan  judul “Efektivitas Metode Pembelajaran Kooperatif Group  
Investigation  (GI) dalam Mata Pelajaran Geografi Pada Kompetensi Dasar  
Kemampuan Menerapkan  Sistem  Informasi Geografis  (SIG)  dalam Kajian  
Geografi di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, Tahun Ajaran 2008/2009.”   
  
B.  Identifikasi Masalah  
Dari  uraian  yang  terdapat  pada  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  
dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut :  
1. Belum  adanya metode  pembelajaran  yang  bervariasi  atau  baru,  hal  ini  dapat  
dilihat dari metode yang digunakan oleh guru selama ini yaitu ceramah.  
2.  Pemilihan  metode  pembelajaran  yang  digunakan  guru  tidak  sesuai  dengan  
materi pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa rendah.  
3. Kurangnya keterlibatan dan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, hal  
ini dapat dilihat dari dominasi guru dalam pembelajaran.  
  
C.  Pembatasan Masalah  
Agar  penelitian  ini  mempunyai  arah  yang  jelas  dan  pasti,  maka  
permasalahan  yang  ada perlu dibatasi. Berdasarkan pada  latar belakang masalah  
serta  identifikasi  masalah  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  perlu  ada  
pembatasan  masalah  dalam  penelitian  ini,  yaitu  :  Efektivitas  pengajaran  mata  
pelajaran  geografi  dengan menggunakan metode  kooperatif Group  Investigation  
(GI)  kelas  XII  SMA  Muhammadiyah  2  Gemolong  tahun  ajaran  2008/2009  
kompetensi dasar Kemampuan Menerapkan SIG dalam Kajian Geografi.  
 8  
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D.  Perumusan Masalah  
Berdasarkan  identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka  
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  
“Apakah  penggunaan  metode  pembelajaran  kooperatif  Group  
Investigation  (GI)  lebih  efektif  untuk  meningkatkan  hasil  belajar  siswa  dalam  
mata pelajaran geografi pada kompetensi dasar Kemampuan Menerapkan Sistem  
Informasi Geografis dalam Kajian Geografi”.  
  
E.  Tujuan Penulisan  
Sesuai  dengan  rumusan masalah  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  
mengetahui  efektivitas  penerapan  metode  pembelajaran  kooperatif  Group  
Investigation  (GI)  dalam  mata  pelajaran  geografi  pada  kompetensi  dasar  
Kemampuan Menerapkan Sistem Informasi Geografis dalam Kajian Geografi.  
  
F.  Manfaat Penulisan  
Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  suatu manfaat,  
yaitu :  
1. Manfaat Teoretis  
Sebagai sumbangan informasi, bahan pertimbangan, masukan atau acuan untuk  
penelitian metode pembelajaran Group Investigation lebih lanjut.    
2. Manfaat Praktis  
a.  Bagi guru  
Memberikan masukan kepada tenaga pengajar khususnya tenaga pengajar di  
SMA Muhammadiyah  2 Gemolong  dalam mengembangkan  suatu metode  
pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan aktif siswa pada kegiatan  
belajar mengajar dengan guru berfungsi sebagai fasilitator, yang membantu  
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara efektif sehinggga dapat  
mencapai kompetensi yang optimal.  
b. Bagi Siswa 9  
  
  
Untuk  memudahkan  siswa  dalam  menerima  pelajaran  yang  disampaikan  
guru dengan metode yang sesuai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat  
mencapai tujuan yang diharapkan. 10  
  
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


