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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada pasal 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Berdasarkan fungsi pendidikan tersebut, maka peran guru menjadi 

penentu keberhasilan misi pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Keberhasilan 

pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan atas segala komponen 

pendidikan. Komponen yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan meliputi 

kurikulum, sarana prasarana, guru, peserta didik, dan model pengajaran yang tepat 

(Suardi, 2012). 

Pada kurikulum 2013 revisi 2017 terdapat beberapa penyempurnaan pola 

pikir dan menekankan adanya suatu pendekatan ilmiah. Pendekatan yang 

dimaksud disini adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu 

pembelajaran yang terdiri atas mengamati, merumuskan pertanyaan, 

mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan serta 

mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Berdasarkan Permendikbud No. 81 A tahun 
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2013 tentang Implementasi Kurikulum menyatakan bahwa pembelajaran pada 

kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik melibatkan keterampilan yaitu 

mengamati, menanya, mencoba, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. 

Keterampilan- keterampilan yang ada pada pendekatan saintifik tersebut 

merupakan komponen dari keterampilan proses sains. Sehingga untuk mencapai 

suatu proses keberhasilan pembelajaran pada kurikulum 2013 ini, perlu 

dikembangkan keterampilan proses sains. 

Menurut Ertikanto (2016), keterampilan proses sains merupakan keterampilan 

yang melibatkan keterampilan-keterampilan intelektual, manual, dan sosial yang 

digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi keterampilan 

mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, merumuskan hipotesis, 

menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, merencanakan penelitian, dan 

berkomunikasi. Menurut Sitiava (2013), keterampilan proses sains adalah 

kemampuan peserta didik untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, 

mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. Dengan menerapkan 

keterampilan proses sains dalam pembelajaran, peserta didik secara langsung 

terlibat aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Sehingga peserta didik 

akan lebih mudah memahami konsep-konsep kimia yang awalnya dianggap sulit 

dan bersifat abstrak. 

Kimia merupakan mata pelajaran wajib bagi peserta didik SMA dan sederajat. 

Mata pelajaran kimia menjadi sangat penting kedudukannya dalam masyarakat, 

karena kimia selalu berada disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Kimia 

adalah salah satu mata pelajaran yang bersifat abstrak sehingga siswa sering 

mengalami kesulitan dalam memahami konsep ilmu kimia. Salah satu materi 



3 
 

kimia adalah larutan penyangga. Materi larutan penyangga merupakan salah satu 

pokok bahasan yang memerlukan penguatan pemahaman siswa. Pada karakteristik 

materi larutan penyangga seperti pada sifatnya apabila dilakukan penambahan 

asam dan basa atau dilakukan pengenceran maka pH larutan tidak akan berubah 

secara drastis. Untuk melihat perubahan dari pH larutan perlu dilakukan suatu 

percobaan/pengamatan yang membuktikan ada tidaknya perubahan pada pH 

larutan tersebut. Untuk itu guru harus bisa memvisualisasikannya melalui 

pembelajaran yang nyata agar konsep yang bersifat abstrak tersebut bisa 

dibuktikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia SMAN Titian Teras 

H.Abdurrahman Sayoeti pada tanggal 26 November 2019 diperoleh informasi 

tahun ajaran 2018/2019 hasil belajar peserta didik SMAN Titian Teras 

H.Abdurrahman Sayoeti pada materi larutan penyangga mencapai 50% dengan 

nilai KKM sebesar 70. Rendahnya persentase yang diperoleh disebabkan karena 

peserta didik belum bisa membedakan larutan penyangga dan bukan larutan 

penyangga, menentukan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, 

sehingga peserta didik masih sering mengalami miskonsepsi. Selain itu, peserta 

didik kurang diberi kesempatan untuk berpikir secara luas, berpendapat sesuai 

dengan pemikirannya sendiri dan mengambil kesimpulan berdasarkan observasi 

atau pengamatan, mengumpulkan data, berhipotesa, menganalisis dan mensintesis 

yang dilakukannya sendiri serta menemukan konsepnya sendiri. Sehingga, peserta 

didik hanya menghafal konsep yang pada akhirnya konsep yang seharusnya 

tertanam kuat hanya menjadi ingatan yang sewaktu-waktu bisa hilang.  
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Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning. Namun dengan model ini keterampilan proses 

sains yang sudah dimiliki oleh peserta didik masih belum optimal, dikarenakan 

pada materi larutan penyangga ini belum pernah melakukan praktikum. 

Keterampilan yang dimiliki oleh siswa hanya keterampilan berkomunikasi dan 

diskusi kelompok saja. Sedangkan keterampilan-keterampilan proses sains lain 

seperti keterampilan mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, 

menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep dan merencanakan penelitian 

masih belum terukur. Sehingga mengakibatkan banyak peserta didik yang 

memiliki tingkat hapalan yang baik tetapi kurang memahami konsep dan 

memaknai apa yang dipelajarinya. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka diperlukan suatu inovasi dalam 

pembelajaran berupa model pembelajaran yang interaktif dan dapat membantu 

siswa dalam penguasaan keterampilan proses sains. Salah satu inovasi 

pembelajaran tersebut dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Sesuai dengan karakteristik pembelajaran kooperatif, siswa belajar dalam 

kelompok yang sifatnya heterogen. Pembelajaran kooperatif lebih mementingkan 

kerja sama siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Keberhasilan dari masing-masing anggota kelompok menunjang keberhasilan 

kelompok. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

group investigation (GI) (Solihah dan Gunawan, 2016). 

Siregar dan Motlan (2016) mengemukakan bahwa model pembelajaran GI 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif dimana para siswa secara 

kolaboratif dalam kelompoknya memeriksa, mengalami dan memahami topik 
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kajian yang akan dipelajari. Model ini memiliki manfaat untuk melatih siswa 

menerima perbedaan pendapat dan bekerja dalam melakukan penyelidikan untuk 

memecahkan masalah bersama-sama dengan siswa lain yang berbeda latar 

belakangnya. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wildanisnaini 

dan Haryono (2015) penerapan model GI dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang menarik bagi siswa serta dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains semua siswa di dalam kelas sehingga siswa menjadi termotivasi dan 

memiliki minat untuk belajar. Selain mengasah kemampuan kognitif siswa, model 

GI juga membantu siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam proses 

pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran bermakna membuat siswa dapat 

menemukan sendiri fakta dan konsep, menumbuh kembangkan nilai-nilai yang 

dituntut serta merangsang keterampilan proses siswa. 

Model pembelajaran GI dapat melatih siswa untuk menumbuhkan 

keterampilan proses. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap 

pertama sampai tahap akhir pembelajaran menjadi sebuah kelompok sosial yang 

efektif. Pada tahap investigasi siswa dapat melatih kemampuan menganalisis, 

menginterpresentasi, mengevaluasi dan menginfrensi. Pada tahap presenting dan 

evaluating, siswa dapat melatih keterampilan dalam evaluasi, memberikan 

penjelasan hasil investigasi yang dikaji serta menanggapi pertanyaan dari 

kelompok lain terkait hasil kajian materi.  

Penelitian tentang model pembelajaran kooperatif tipe GI selama ini hanya 

sebatas bagaimana hasil pembelajaran yang diperoleh menggunakan model 

pembelajaran group investigation dengan variabel keterampilan proses sains. 

Sedangkan keterlaksanaan model oleh guru maupun siswa tidak dilihat apakah 
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sudah berjalan dengan baik atau belum. Oleh karena itu, perlu menganalisis 

keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe GI yang mengacu terhadap 

bagaimana proses pelaksanaan model tersebut dalam pembelajaran. Selain itu, 

model pembelajaran kooperatif tipe GI juga perlu dihubungkan dengan variabel 

yang dikur yaitu keterampilan proses sains apakah sesuai digunakan dalam materi 

larutan penyangga. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Keterlaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation (GI) dan Korelasinya dengan Keterampilan Proses Sains Siswa 

pada Materi Larutan Penyangga di Kelas XI MIPA SMAN Titian Teras 

H.Abdurrahman Sayoeti”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana korelasi model pembelajaran Kooperatif Tipe GI dengan 

keterampilan proses sains siswa pada materi larutan penyangga di kelas XI 

MIPA SMA Negeri Titian Teras H.Abdurrahman Sayoeti? 

2. Tahapan model pembelajaran GI yang mana lebih mempengaruhi keterampilan 

proses sains siswa pada materi larutan penyangga di kelas XI MIPA SMA 

Negeri Titian Teras H.Abdurrahman Sayoeti? 

3. Aspek keterampilan proses sains siswa yang mana lebih dipengaruhi oleh 

model pembelajaran GI pada materi larutan penyangga di kelas XI MIPA SMA 

Negeri Titian Teras H.Abdurrahman Sayoeti? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

keterampilan proses sains yang diukur dalam penelitian ini mencakup tujuh aspek 

yaitu mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, menggunakan alat dan 

bahan, menerapkan konsep, merancang penelitian, dan berkomunikasi dari 

delapan aspek keterampilan proses sains. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui korelasi model pembelajaran Kooperatif Tipe GI dengan 

keterampilan proses sains siswa pada materi larutan penyangga di kelas XI 

MIPA SMA Negeri Titian Teras H.Abdurrahman Sayoeti. 

2. Untuk mengetahui tahapan model pembelajaran GI yang lebih mempengaruhi 

keterampilan proses sains siswa pada materi larutan penyangga di kelas XI 

MIPA SMA Negeri Titian Teras H.Abdurrahman Sayoeti. 

3. Untuk mengetahui aspek keterampilan proses sains siswa yang lebih 

dipengaruhi oleh model pembelajaran GI pada materi larutan penyangga di 

kelas XI MIPA SMA Negeri Titian Teras H.Abdurrahman Sayoeti 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu 

sebagai betikut: 

1. Bagi peserta didik, diharapakan dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

pada mata pelajaran kimia khususnya pada materi larutan penyangga 
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2. Bagi guru, dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh guru kimia dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains. 

3. Bagi sekolah, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mutu sekolah 

serta dapat menerapkan model pembelajaran Kooperatif Tipe GI dalam upaya 

meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. 

4. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan 

model pembelajaran Kooperatif Tipe GI yang tepat dalam pembelajaran kimia. 

1.6 Definisi Istilah 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian untuk mengurangi salah penafsiran. Adapaun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Kooperatif Tipe GI merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menuntun dan mendorong siswa dalam 

keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan 

yang baik dalam keterampilan proses kelompok. 

2. Keterampilan proses sains dalam penelitian ini meliputi mengamati, 

menafsirkan pengamatan, meramalkan, menggunakan alat dan bahan, 

menerapkan konsep, merancang penelitian, dan berkomunikasi. 


