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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN GI-PBL 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA 

DIDIK PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI MATERI 

PLANTAE 

 

 

Hasil belajar kognitif kelas X di MAN 1 Pesawaran tergolong 

rendah. Berdasarkan  wawancara dengan guru biologi juga 

menyatakan bahwa proses pembelajaran masih menggunakan metode 

ceramah diselingi model Discovery Learning. Metode dan model 

pembelajaran tersebut belum cukup untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Alternatif  Model pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan hasil belajar adalah model Problem Based 

Learning(PBL) dan model kooperatif tipe Group Investigation (GI). 

Kedua model pembelajaran tersebut dalam penelitian ini akan 

dikolaborasikan dan dikembangkan menjadi  model pembelajaran GI-

PBL untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya dalam 

ranah kognitif pada materi  biologi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan 

(R&D). Prosedur penelitiaan ini dilaksankan dengan mengacu pada 

tahapan penelitian dan pengembangan ADDIEyang dikembangkan 

oleh Reiser dan Molenda (1990 an). Model penelitian dan 

pengembangan tersebut sesuai dengan namanya terdiri dari 5 tahapan, 

yaitu : Analysis, Design, Development, Implementation, dan 

Evaluation. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa 

angket ahli model dan ahli perangkat pembelajaran, angket respon 

peserta didik, lembar tes hasil belajar kognitif, serta dokumentasi. 

Kualitas model pembelajaran GI-PBL menurut validasi ahli 

model diperoleh persentase rata-rata 89% dan validasi ahli perangkat 

diperoleh hasil rata-rata 92%, sehingga dapat dikatakan bahwa model 

pembelajaran GI-PBL sangat layak untuk diujicobakan. Respon 

peserta didik terhadap model pembelajaran GI-PBL setelah 
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diujicobakan memperoleh hasil rata-rata 81% dengan kriteria sangat 

layak. Model pembelajaran GI-PBL juga efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar kognitif peserta didik. Terbukti dari hasil rata-rata 

perolehan tiap indikator, yaitu : indikator mengingat diperoleh 82%, 

indikator memahami diperoleh 78%, indikator mengaplikasikan 

diperoleh 78%, indikator menganalisis 51%, indikator mengevaluasi 

77% dan indikator mencipta diperoleh 63%. Sehingga rata-rata tes 

hasil belajar kognitif diperoleh 71% dengan kategori level tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran GI-

PBL dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik.  

Kata Kunci : Model Pembelajaran GI-PBL, Hasil Belajar, Kognitif  
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ُ ناۡفًسا إَِله لُِّف ٱَّلله ۚ  َلا يُكا  

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya..... (Q.S. Al-Baqarah: 286)1 

                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 49 

MOTTO 

اعهاا  ُوۡس
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Agar judul tidak ada kesalahpahaman dalam mengartikan judul 

penelitian ini maka sangat perlu adanya penegasan judul. Judul dari 

penelitian ini adalah Pengembangan Model Pembelajaran GI-PBL 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik Pada 

Mata Pelajaran Biologi Materi Plantae, dengan demikian berikut ini 

merupakan penjelasan dari judul tersebut. 

1. Pengembangan merupakan upaya yang dilakukan untuk 

menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran yang mana memperhatikan 

kompetensi dan potensi yang dimiliki peserta didik, 

pengembangan dilakukan dengan membuat pembelajaran 

yang logis dan sistematis. 
1
 

 

2. Model Pembelajaran adalah bagian dari perencanaan 

proses pembelajaran yang dirancang dengan baik sebelum 

dilaksanakannya pembelajaran digunakan sebagai 

pedoman atau petunjuk bagi pengajar dalam 

menyampaikan materi pelajaran.
2
 

 

3. Problem Based Learning (PBL) adalah model pengajaran 

yang memberikan tantangan bagi peserta didik untuk 

mencari solusi dari permasalahan dunia nyata secara 

individu maupun kelompok. Pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning didasarkan pada prinsip bahwa 

                                                             
1Abdul

 Majid, Perencanaan Pembelajaran, Bandung Remaja 

Rosdakarya, 2005, h.24 
2Hilmawan

 P, dkk., Model Pembelajaran Sistem Perilaku, Yogyakarta: 

Hilmawan, 2017, h.3 
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masalah dapat digunakan sebagai titik awal untuk 

mendapatkan ilmu baru.
3
 

 

4. Group Investigation (GI) merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang sesuai dengan paradigma konstruktivis, 

dimana peserta didik berinteraksi dengan banyak informasi 

sambil bekerja secara kolaborasi dengan lainnya dalam 

situasi kooperatif untuk menyelidiki permasalahan, 

perencanaan dan melakukan presentasi, dan mengevaluasi 

hasil pekerjaan mereka. 

 

5. Hasil belajar kognitif adalah hal yang diperoleh peserta 

didik berupa pengetahuan setelah menjalani rangkaian 

kegiatan pembelajaran, hasil belajar kognitif dapat terlihat 

dari nilai tes terkait meteri yang dipelajari dan diberikan 

oleh pendidik setelah melangsungkan pembelajaran.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya pendidikan merupakan kegiatan atau proses 

yang dilakukan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan menjadi 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia 

(SDM). Hal ini sesuai dengan pengertian pendidikan itu sendiri dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 1 dengan bunti : 

―Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamanaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, 

                                                             
3
Andi Yunarni Yusri, ‗Pengaruh Model Pembelajaran Problem 

Based Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Peserta didik Kelas VII Di SMP Negeri Pangkajene‘, Jurnal „Mosharafa‟, 

7.1 (2018), 53. 
4
Albina Evarista Longa, ‗Penggunaan Aplikasi Google Classroom 

Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Peserta didik 

Kelas X IPS 3 SMA Negeri 1 Maumere‘,JOTE,  2.2 (2021), 49-57 
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akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.‖ Pendidikan menjadi aspek yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia.
5
 Pandangan mengenai pentingnya 

pendidikan juga tertuang dalam Al-Quran pada Surat Al-Mujadillah 

ayat 11 berikut ini : 

لِِس فَٱۡفَسُحىاْ يَۡفَسِح  اْ إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىاْ فِي ٱۡلَمَجَٰ أَيُّهَاٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ ُ لَُكۡمۖۡ َوإَِذا قِيَل يََٰ ٱَّللَّ

ُ بَِما  ت ٖۚ َوٱَّللَّ ٱوُشُزواْ فَٱوُشُزواْ يَۡزفَِع ٱللَّهُٱلَِّذيَه َءاَمىُىاْ ِمىُكۡم َوٱلَِّذيَه أُوتُىاْ ٱۡلِعۡلَم َدَرَجَٰ

  ١١ تَۡعَملُىَن َخبِيز  

Artinya : ―Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat.‖ 

Pendidikan di Indonesia saat ini mengacu pada kurikulum yang 

ada yakni kurikulum 2013. Dengan adanya kurikulum maka tujuan 

pendidikan tertentu dapat dicapai. Isi dari kurikulum sendiri yakni 

memuat seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan untuk 

proses pembelajaran, di dalamnya terdapat tujuan, isi, bahan, dan cara 

yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Dalam kurikulum, pembelajaran saat ini sudah berorientasi pada 

proses dan hasil belajar. Apabila proses pembelajaran yang 

berlangsung sudah baik maka hasil belajar yang dicapai peserta didik 

juga akan mengikuti. 
6
 

Hasil belajar adalah kemampuan dan pemahaman yang 

diperoleh peserta didik setelah menerima materi pelajaran dan 

pengalaman belajar ketika melaksanakan proses pembelajaran. 
7
 

Peserta didik dikatakan telah melaksanakan pembelajaran apabila ia 

sudah meguasai dan memahami secara keseluruhan suatu persoalan 
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yang mendalam. Hasil belajar juga dapat dikatkan sebagai bentuk dari 

konsep materi yang dimiliki peserta didik dalam dirinya. Pada 

dasarnya hasil belajar terdiri dari tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 
8
 Ranah kognitif merupakan ranah yang berkaitan 

dengan hasil belajar peserta didik berupa pengetahuan atau intelektual 

dari materi yang dipelajari. Ranah afektif merupakan ranah hasil 

belajar yang berkaitan dengan sikap peserta didik. Sedangkan ranah 

psikomotorik merupakan ranah hasil belajar yang berkaitan dengan 

keterampilan untuk bertindak yang meliputi pergerakan. 
9
 Hasil 

belajar kognitif yang baik sangatlah penting dimiliki oleh peserta 

didik sebagai bentuk tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu 

kemampuan belajar yang dimiliki oleh peserta didik dapat dijadikan 

sebagai bekal, karena melalui belajar maka peserta didik dapat 

menambah dan mengembangkan sikap dirinya untuk dapat menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. Dengan demikian hasil belajar kognitif 

pada peserta didik perlu diketahui dan ditingkatkan.
10

 

Sejauh ini kesulitan yang paling umum dialami oleh banyak 

peserta didik yakni untuk memahami materi-materi pelajaran, 

sehingga hasil belajar kognitif peserta didik masih tergolong rendah. 

Baik atau tidaknya hasil belajar ini juga dapat ditentukan oleh 

beberapa faktor. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal terdiri dari jasmaniah, psikologi, dan kematangan fisik. 

Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan sosial (keluarga, 

sekolah, masyarakat, dan kelompok), budaya, lingkungan fisik, dan 

spiritual. Salah satu faktor dalam lingkungan sekolah yang sangat 

memperngaruhi adalah pemilihan strategi pembelajaran yang meliputi 

model pembelajaran yang digunakan. Hal ini berarti guru memegang 
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peran yang sangat penting dalam menentukan model pembelajaran 

yang sesuai agar dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta 

didik. 
11

 

Fakta di lapangan membuktikan bahwa hasil belajar kognitif  

peserta didik pada kelas X MIPA di MAN 1 Pesawaran masih 

tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan membagikan soal tes 

hasil belajar kognitif yang sudah tervalidasi pada materi Protista yang 

sudah dipelajari sebelumnya. Soal tersebut dibagikan kepada X MIPA 

1 dan X MIPA 2. Adapun hasil pra penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut.  

Tabel 1.1 

Hasil Tes Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik Kelas X 

No. Indikator Hasil Belajar 

Kognitif 

Jumlah 

Persentase 

Kriteria  

1. Mengingat (C1) 52,86% Rendah  

2. Memahami (C2) 50, 31% Rendah 

3. Menerapkan (C3) 40,44% Rendah  

4. Menganalisis (C4) 43,31% Rendah  

5. Mengevaluasi (C5) 30,54% Sangat rendah  

6. Menciptakan (C6) 29,73% Sangat rendah 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa persentase 

pencapaian di tiap indikator hasil belajar ranah kognitif peserta didik 

masih tergolong rendah. Hal itu disebabkan karena peserta didik yang 

belum sepenuhnya atau masih kesulitan memahami materi, hal 

tersebut dapat terjadi karena pembelajaran yang berlangsung masih 

monoton dan kurang menarik. Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran biologi 
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kelas X, yakni Ibu Ade Larina, S.Pd. Beliau menyatakan bahwa proses 

pembelajaran yang dipakainya masih menggunakan metode ceramah 

yang bersifat klasikal dan monoton, sehingga peserta didik cenderung 

jenuh dan tidak aktif dalam belajar. Metode belajar tersebut masih 

belum cukup memberikan kesan yang mendalam pada peserta didik, 

karena peran guru dalam menyampaikan materi lebih dominan 

dibandingkan dengan aktivitas peserta didik. Beliau 

jugamenambahkan bahwapernah mencoba memakai model 

pembelajaran, seperti model Discovery Learning. Namun peserta 

didik justru kurang aktif dan hanya saling mengandalkan. Akibatnya 

pembelajaran yang berlangsung menjadi kurag efektif dan waktu yang 

tersedia menjadi tidak efisien. Sehingga, diperlukan suatu model 

pembelajaran yang dapat membuat peserta didik turut andil dalam 

proses pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif 

dan efisen untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran 

biologi melalui perbaikan proses pengembangan pembelajaran.  

Model pembelajaran lainnya yang biasa diterapkan oleh guru 

adalah model pembelajaran konvensional yang mana juga tidak terlalu 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Model 

pembelajaran konensional memiliki sintak yang secara keseluruhan 

berpusat pada guru (Teacher Centered) sehingga peserta didik kurang 

memperoleh pengalaman dalam belajar. Akibatnya, materi-materi 

pelajaran yang diterima tidak dapat dipahami dengan baik oleh peserta 

didik. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar peserta didik tidak 

meningkat.
12

 Dengan demikian, perlu adanya pengembangan terhadap 

model pembelajaran yang diterapkan guna meningkatkan hasil belajar 

kognitif peserta didik.  

Sampai saat ini pengembangan pembelajaran dengan model 

telah banyak dikembangkan oleh peneliti-peneliti untuk meningkatkan 

motivasi belajar sekaligus hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran biologi. Model pembelajaran yang dirasa mudah dalam 
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penerapannya untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik 

ialah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model 

kooperatif tipe Group Investigation (GI). Terdapat beberapa alasan 

mengapa perlu adanya pengembangan model pembelajaran antara 

PBL dengan GI karena model pembelajaran ini akan lebih efektif dan 

sangat membantu dalam proses pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran akan mudah tercapai. Model pembelajaran ini juga akan 

memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan kemauan belajar peserta didik, 

menghindari rasa bosan, dan akan berimplikasi pada minat serta 

motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain 

itu, mengembangkan ragam model pembelajaran sangatlah penting 

karena terdapat ragam karakteristik setiap model pembelajaran dan 

kepribadian, kebiasaan-kebiasaan cara belajar peserta didik.  

PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang sangat 

sesuai dengan karakteristik peserta didik. Model ini dapat 

mengoptimalkan semua potensi yang penyajiannya melibatkan peserta 

didik secara aktif, baik secara mental maupun secara fisik. Penerapan 

model pembelajaran PBL akan lebih dapat meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk memahami setiap materi pelajaran. Melalui model 

pembelajaran berbasis masalah, peserta didik terlibat untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi permasalahan dengan 

cermat sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya 

dan meningkatkan hasil belajar kognitif mereka. 

Pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL) 

adalah model pengajaran yang memberikan tantangan bagi peserta 

didik untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata secara 

individu maupun kelompok. Pembelajaran dengan model Problem 

Based Learning didasarkan pada prinsip bahwa masalah dapat 

digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan ilmu baru.
13

 Tujuan 
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dari PBL untuk menantang peserta didik mengajukan permasalahan 

dan juga melakukan pembelajaran berbasis masalah yang diberikan 

dan lebih rumit dari sebelumnya, dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya, menggalang 

kerjasama dan kekompakan peserta didik dalam kelompok, 

mengembangkan kepemimpinan peserta didik serta mengembangkan 

kemampuan pola analisis dan dapat membantu peserta didik 

mengembangkan proses nalarnya.
14

 

Model PBL, dalam penerapannya mempunyai beberapa 

kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dan kelemahan model PBL dapat 

dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut. 
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Tabel 1.2 

Kelebihan dan kelemahan model PBL 

Model Problem Based Learning 

Kelebihan Kelemahan 

● Dapat membantu peserta didik 

mengembangkan komunikasi, 

penalaran, dan keterampilan 

berpikir kritis. 
● Sangat cocok diterapkan untuk 

semua mata pelajaran. 
● Lebih memahami konsep yang 

diajarkan, sebab mereka sendiri 

yang menemukan konsep tersebut. 
● Peserta didik dapat merasakan 

manfaat dari proses pembelajaran, 

sebab masalah-masalah yang 

diselesaikan dikaitkan dengan 

kehidupan nyata, hal ini dapat 

meningkatkan motivasi dan 

ketertarikan peserta didik terhadap 

proses pembelajaran yang 

berlangsung. 
● Menjadikan peserta didik lebih 

mandiri dan lebih dewasa, 

memupuk sifat inquiry (meneliti) 

peserta didik. 
● Konsep menjadi kuat, serta 

penemuan masalah dapat 

meningkatkan kreativitas. 

● Tidak dapat untuk 

semua materi, hanya 

materi tertentu saja 

yang dapat diajarkan 

dengan pembelajaran 

berbasis masalah. 
● Membutuhkan 

persiapan yang 

matang. 
● Memakan waktu yang 

relatif lebih lama, 

sehingga dapat 

berakibat materi 

pembelajaran kadang-

kadang tidak tuntas 

penyelesaiannya. 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat kelebihan-kelebihan 

serta kelemahan-kelemahan pada model Problem Based Learning 

(PBL). Beberapa kelemahan yang ada pada model PBL tersebut salah 

satunya adalah waktu yang diperlukan relatif lebih lama, sehingga 

dapat berakibat materi pembelajaran kadang-kadang tidak tuntas 

penyelesaiannya. Oleh karena itu dibutuhkan model pembelajaran 
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kooperatif untuk mengatur kondisi dan waktu pembelajaran agar 

materi yang diajarkan dapat tuntas penyelesaiannya. 

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang dirasa 

cocok untuk menutupi kelemahan jika dipadukan dengan model PBL 

tersebut adalah model Group Investigation (GI). Model pembelajaran 

Group Investigation (GI) merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang sesuai dengan paradigma konstruktivis, dimana peserta didik 

berinteraksi dengan banyak informasi sambil bekerja secara 

kolaborasi dengan lainnya dalam situasi kooperatif untuk menyelidiki 

permasalahan, perencanaan dan melakukan presentasi, dan 

mengevaluasi hasil pekerjaan mereka. Strategi GI melibatkan peserta 

didik sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara 

untuk mempelajarinya melalui investigasi. Strategi ini juga menuntut 

para peserta didik untuk memilih kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok (group 

process skills). 

Model kooperatif GI juga memiliki beberapa kelebihan dan 

kelemahan dalam penerapannya. Kelebihan dan kelemahan model 

tersebut terinci dalam tabel 1.3 dibawah ini. 

Tabel 1.3 

Kelebihan dan kelemahan model Group Investigation 

Model Group Investigation 

Kelebihan Kelemahan 

● Pelaksanaan 

pembelajaran tidak 

bergantung pada usia 

peserta didik. 

● Peserta didik menjadi 

lebih terangsang dan 

lebih aktif pada saat 

mengikuti pembelajaran, 

hal ini disebabkan karena 

● Sedikitnya materi yang 

tersampaikan pada satu 

kali pertemuan. 

● Sulitnya memberikan 

penilaian secara personal. 

● Tidak semua topik cocok 

dengan model 

pembelajaran GI, model 

pembelajaran GI cocok 
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adanya rasa kebersamaan 

dalam kelompok 

● Penerapan model GI akan 

membuat peserta didik 

menjadi lebih 

bersemangat dan berani 

mengemukakan pendapat 

pada saat berdiskusi 

dalam kelompok. 

● Peserta didik lebih 

termotivasi untuk belajar 

karena adanya tuntutan 

dalam menyelesaikan 

tugas.
15 

untuk diterapkan pada 

suatu topik yang 

menuntut peserta didik 

untuk memahami suatu 

bahasan dari pengalaman 

yang di alami sendiri. 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa model GI 

memiliki kelemahan yaitu tidak semua topik cocok dengan model 

pembelajaran GI, model pembelajaran GI cocok diterapkan pada suatu 

topik yang menuntut peserta didik untuk memahami suatu bahasan 

dari pengalaman yang di alami sendiri. Sejalan dengan hal itu, maka 

diperlukan suatu model pembelajaran yang menggunakan bahasan 

topik dari dunia nyata.  

Kelemahan yang dimiliki oleh model kooperatif tipe GI akan 

ditutupi oleh model pembelajaran Problem Based Learning(PBL) 

yang merupakan pembelajaran dengan menggunakan masalah dunia 

nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang 

cara berpikir kritis dan dapat memahami pembelajaran sehingga hasil 

belajar dapat ditingkatkan, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran, sehingga penerapan model 

GI cocok jika diterapkan bersama model PBL karena model tersebut 
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menggunakan fenomena dari dunia nyata atau pengalaman-

pengalaman yang telah dialami. Penerapan model Problem Based 

Learning (PBL) menghadapkan peserta didik pada suatu 

permasalahan sehingga mereka termotivasi untuk mencari jawaban 

dengan cara berulang-ulang melalui kegitan yang dilakukan tersebut 

maka konsep materi pelajaran akan semakin tertanam sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar.  

Kedua model tersebut selain memiliki kelebihan dan 

kekurangan juga memiliki beberapa persamaan yang mirip 

diantaranya yaitu pada awal pembelajaran guru memberikan 

permasalahan sebagai sumber diskusi peserta didik. Selain itu, model 

pembelajaran PBL dan GI merupakan pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik. Pada kedua model ini, peserta didik memperoleh 

pengetahuannya dengan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya 

dengan diskusi kelompok. Baik pada model PBL maupun GI guru 

berperan sebagai fasilitator dan memberikan bantuan pada peserta 

didik maupun kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran agar tercapainya hasil belajar yang baik. 

Berdasarkan uraian mengenai model PBL dan GI yang telah 

dipaparkan di atas, kedua model tersebut dirasa lebih bagus dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada model PBL sintaks-

sintaksnya lebih mengarahkan pada proses yang dilakukan langsung 

oleh peserta didik dan lebih mengasah kemampuan berpikir melalui 

permasalahan yang diberikan guru sehingga peserta didik akan lebih 

fokus dalam proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran 

menggunakan GI mampu membuat peserta didik aktif dalam 

pembelajaran, sebab keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran dapat berpengaruh pada meningkatnya hasil belajar. 

Ditinjau dari efisiensi waktu, model PBL lebih memakan waktu 

yang lama dalam penerapannya, sebab pada pembelajaran dengan 

model PBL peserta didik mempelajari semua materi dengan diskusi 

kelompok. Selain itu, pada model PBL hanya beberapa kelompok saja 

yang diberikan kesempatan untuk presentasi. Karena pada 

pembelajaran dengan model PBL setiap kelompok mempelajari materi 
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yang sama sehingga antusiasme peserta didik dalam memperhatikan 

presentasi kelompok lain kurang. 

Mengantisispasi masalah yang ada dalam model PBL di atas, 

maka dirasa perlu adanya dukungan dari model pembelajaran yang 

lain. Dalam hal ini peneliti memilih model kooperatif GI untuk 

mengatasinya. Sebab, dalam pembelajaran dengan menggunakan 

model GI setiap kelompok hanya mempelajari sub tema yang dipilih 

oleh setiap kelompok sehingga waktu untuk diskusi dalam kelompok 

lebih singkat dan waktu untuk presentasi lebih banyak. Selain itu, 

dalam pembelajaran dengan model GI, peserta didik akan lebih 

memperhatikan presentasi kelompok lain karena peresentasi dari 

kelompok lain belum dipelajari. 

Pembelajaran kooperatif GI tidak sama dengan belajar 

kelompok atau bekerja kelompok biasa, karena dalam GI terdapat 

langkah dalam pembelajaran yang menuntut untuk melangsungkan 

investigasi kelompok. Pembelajaran GI terdapat langkah-langkah 

tertentu dalam pelaksanaan belajar kelompok yang membuat setiap 

anggota dalam kelompok mendapat tugas masing-masing, dengan 

bekerja secara berkelompok, akan membangkitkan semangat peserta 

didik untuk belajar sehingga membuat peserta didik lebih aktif dan 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif.  

Makna dari penggabungan dua model ini GI dan PBL adalah 

kerjasama yang terjalin antara peserta didik dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi mengantarkan pada hasil belajar yang 

lebih baik. Hasil belajar dapat meningkat dengan penggabungan kedua 

model ini karena peserta didik terlibat secara langsung dalam 

memperoleh pemahamannya. Kedua model ini akan mendorong 

peserta didik memiliki keterampilan proses kelompok dan 

berkomunikasi dalam pembelajaran. Selain itu, kemampuan berpikir 

kritis, menganalisis dan mengatasi masalah dunia nyata yang 

kompleks, bekerja secara kooperatif dalam kelompok dan 

berkomunikasi secara lisan dan tulisan dapat diraih dengan 
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penggabungan kedua model ini.
16

 Makna lainnya yakni model Group 

Investigation memiliki makna peserta didik terlibat langsung dalam 

melakukan investigasi  dan Problem Based Learning memiliki makna 

bahwa peserta didik dihadapkan kepada permasalahan yang nyata 

untuk diselesaikan. Dengan demikian, makna dari penggabungan 

kedua model adalah peserta didik menyelesaikan permaslahan-

permasalahan yang dihadapinya melalui investigasi bersama 

kelompok agar diperoleh penyelesaian masalah.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

penelitian ini memeiliki tujuan untuk mengetahui kelayakan dan 

efektivitas pengembangan dan penggunaan dari model pembelajaran 

GI-PBL, serta mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap hasil 

belajar peserta didik. Dengan demikian, peneliti tertarik dan merasa 

perlu untuk mengkaji lebih luas, mengenai “Pengembangan Model 

Pembelajaran GI-PBL untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada 

Mata Pelajaran Biologi”. Pengembangan model pembelajaran ini 

diharapkan dapat membantu guru/pendidik dalam kegiatan  belajar-

mengajar agar lebih efektif dan efisien serta mampu membuat peserta 

didik lebih aktif dalam proses pembelajaran supaya memiliki hasil 

belajar kognitif yang tinggi. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang 

masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Hasil belajar kognitif peserta didik tergolong rendah. 

2. Belum diterapkannya suatu model pembelajaran yang 

inovatif yang mampu membuat peserta didik agar lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. 

                                                             
16 Syahrani Ritonga, ‗Pengaruh Srategi Problem Based Learning dan Group 

Investigation terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA N 1 Na IX-X‘, Jurnal 
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3. Model pembelajaran yang dipakai dalam mengajar peserta 

didik masih berpusat pada guru, sehingga proses 

pembelajaran cenderung membosankan. 

4. Model pembelajaran yang diterapkan masih berupa model 

konvensional yang bersifat klasikal dan monoton, sehingga 

membuat peserta didik jenuh dan tidak aktif dalam belajar. 

D. Pembatasan Masalah  

Memerhatikan luasnya cakupan masalah yang ada dalam 

penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah agar penelitian ini 

tidak menyimpang ataupun keluar dari judul penelitian. Adapun 

masalah yang akan dikaji pada penelitian ini terbatas pada: 

1. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran GI-PBL 

dengan menerapkan sintaks baru dari model yang telah 

dikembangkan. 

2. Penilaian yang diukur yaitu pada hasil belajar kognitif 

peserta didik mengacu pada taksonomi Bloom.Indikator 

hasil belajar kognitif meliputi mengingat (C1), memahami 

(C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). 

3. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas X MAN 1 

Pesawaran. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar 

belakang masalalah, identifikasi masalah serta batasan masalah di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai arahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah prosedur pengembangan model pembelajaran 

GI-PBL terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada 

mata pelajaran biologi? 
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2. Bagaimanakah kelayakan model pembelajaran GI-PBL 

terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada mata 

pelajaran biologi? 

3. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran GI-PBL 

terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada mata 

pelajaran biologi? 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan model pembelajaran GI-PBL dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Secara Khusus  

a. Untuk mengetahui prosedur mengembangkan model 

pembelajaran GI-PBL terhadap hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran biologi. 

b. Untuk mengetahui kelayakan model pembelajaran GI-

PBL terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran biologi. 

c. Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran GI-

PBL terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran biologi. 

G. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah sumber pengetahuan mengenai 

pengembangan model pembelajaran. 

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah 

tersebut. 
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2. Secara Praktis  

a. Bagi peserta didik 

Dapat menambah pengalaman belajar yang baru serta 

mendorong peserta didik agar mampu berpikir lebih dalam 

lagi dalam meningkatkan hasil belajar kognitif mereke 

sehingga dapat berguna baik dalam belajar maupun dalam 

hidup bermasyarakat. 

b. Bagi guru 

1. Dapat menambah pengalaman mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran yang baru 

sehingga proses belajar-mengajar jadi lebih menarik. 

2. Sebagai informasi dan tambahan acuan dalam 

memilih metode pembelajaran yang akan diterapkan 

di kelas. 

c. Bagi sekolah 

Dapat memberikan informasi bagi kepala sekolah 

mengenai salah satu inovasi model pembelajaran baru untuk 

dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan di sekolah tersebut. 

d. Bagi Penulis  

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung 

tentang cara meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik 

dan mengembangkan model pembelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

1. Model Pembelajaran  

a. Definisi Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah acuan pembelajaran yang 

secara sistematis dilaksanakan berdasarkan pola-pola 

pembelajaran tertentu. Model pembelajaran tersusun atas 

beberapa komponen yaitu fokus, sintaks, sistem sosial, dan 

sistem pendukung.
17

 Joyce dan Weil dalam Trianto 

mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, 

komputer, dan lain-lain.
18

 

Sedangkan menurut Winataputra dalam jurnal yang 

ditulis oleh Riana mendefinisikan bahwa model pembelajaran 

sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

bagi para peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran 

menurut Joyce dan Weil harus memiliki empat unsur sebagai 

berikut: 

1) Sintak (syntax) yang merupakan fase-fase (phasing) 

dari model yang menjelaskan model tersebut dalam 

                                                             
17

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h.127 
18

 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik: Konsep, Landasan Teoritis, Dan Implementasinya, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka Publiser, 2007), h.5 
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pelaksanaannya secara nyata. Contohnya, bagaimana 

kegiatan pendahuluan pada proses pembelajaran 

dilakukan? Apa yang akan terjadi berikutnya? 

2) Sistem sosial (the social system) yang menunjukkan 

peran dan hubungan guru dan peserta didik selama 

proses pembelajaran. Kepemimpinan guru sangatlah 

bervariasi pada satu model dengan model lainnya. 

Pada satu model, guru berperan sebagai fasilitator 

namun pada model yang lain guru berperan sebagai 

sumber ilmu pengetahuan.  

3) Prinsip reaksi (principles of reaction) yang 

menunjukkan bagaimana guru memperlakukan 

peserta didik dan bagaimana pula ia merespon 

terhadap apa yang dilakukan peserta didiknya. Pada 

satu model, guru memberi ganjaran atas sesuatu 

yang sudah dilakukan peserta didik dengan baik, 

namun pada model yang lain guru bersikap tidak 

memberikan penilaian terhadap peserta didiknya, 

terutama untuk hal-hal yang berkait dengan 

kreativitas.  

4) Sistem pendukung (support system) yang 

menunjukkan segala sarana, bahan, dan alat yang 

dapat digunakan untuk mendukung model tersebut.
19

 

 

b. Ciri-ciri Model Pembelajaran  

Model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan 

pendekatan, strategi atau metode pembelajaran. Saat ini telah 

banyak dikembangkan model pembelajaran, mulai dari model 

pembelajaran yang sangat sederhana hingga model 

pembelajaran yang rumit karena harus didukung oleh berbagai 

                                                             
19
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macam alat bantu ketika diterapkan. Dari sekian banyak 

model pembelajaran yang ada, baik yang sederhana maupun 

yang rumit, semuanya memiliki ciri-ciri khusus yang harus 

ada, diantaranya: 

1) Model tersebut harus rasional teoritik serta yang 

logis dan disusun oleh para pencipta dan 

pengembangnya. 

2) Memiliki landasan pemikiran tentang apa dan 

bagaimana peserta didik belajar. 

3) Adanya tingkah laku dalam mengajar agar model 

tersebut dapat dilaksanakan dan berhasil. 

4) Adanya lingkungan belajar agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.
20

 

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa dalam 

pengembangan model pembelajaran haruslah rasional 

berdasarkan teori yang logis, berisi serangkaian langkah-

langkah model pembelajaran (sintaks) yang dilakukan oleh 

guru maupun peserta didik didukung dengan penunjang dan 

fasilitas pembelajaran agar maksud dari tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Selain itu, dalam pengembangan model 

pembelajaran haruslah mencakup pendekatan, karakteristik 

mata pelajaran, kemampuan peserta didik dan guru. 

c. Pengembangan Model  

Pengembangan ini menggunakan model ADDIE. Model 

ADDIE adalah model sistem pembelajaran bersifat umum dan 

merupakan salah satu model dalam pengembangan produk, 

penerapan model ADDIE dalam desain pembelajaran 

memfasilitasi lingkungan belajar yang disesuaikan dengan 

masalah yang ada. Setiap tahapan dalam model ADDIE 

terdapat evaluasi, sehingga setiap tahapan akan berpengaruh 
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 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model 

Pembelajaran, (Kata Pena, 2015), h.18-19 
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terhadap tahapan selanjutnya.
21

 Model ini sesuai dengan 

namanya, terdiri dari 5 tahap utama, yaitu: (A)nalysis, 

(D)esign, (D)evelopment, (I)mplementation, dan (E)valuation, 

yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda (1990-an)  

d. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

1) Definisi Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) 

Model pembelajaran Problem based Learning (PBL) 

merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang 

memanfaatkan masalah menjadi bahan pembelajaran. 

Pembelajaran jenis ini sudah sangat lama dikembangkan 

guna membantu peserta didik dalam memecahkan setiap 

permasalahan yang dihadapi. Problem based learning 

berasal dari bahasa Inggris yang artinya ―Problem‖ yang 

artinya masalah, permasalahan, ―Based‖ yang memiliki 

makna berbasis atau berdasarkan dan ―learning” yang 

artinya belajar; pembelajaran; mempelajari; yang belajar; 

pelajari. Jadi kalau digabungkan makna dari problem based 

learning dapat diartikan dengan pembelajaran yang 

berbasis pada masalah atau suatu pembelajaran 

berdasarkan permasalahan.
22

 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah 

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk 

belajar tentang berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan 
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masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep 

yang esensi dari materi pelajaran. 
23

 

Model PBL merupakan salah satu model 

pembelajaran dimana authenticassesment (penalaran yang 

nyata atau konkret) dapat diterapkan didalamnya secara 

komprehensif, sebab terdapat unsur menemukan masalah 

dan sekaligus memecahkannya (unsur terdapat didalamnya 

yaitu problem possing atau menemukan permasalahan dan 

problem solving atau memecahkan masalah).
24

 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah 

pembelajaran yang menyajikan masalah konstektual 

sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam 

penerapannya pembelajaran PBL ini peserta didik bekerja 

dalam tim yang dibentuk guru untuk memecahkan masalah 

dunia nyata (real world). Pembelajaran ini menjadikan 

tantangan tersendiri bagi peserta didik agar selalu menjaga 

kekompakan tim dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan yang ada.  

Model pembelajaran berbasis masalah biasanya 

dilakukan dengan memberikan rangsangan berupa 

masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan 

masalah oleh peserta didik dengan bimbingan guru dengan 

harapan dapat menambah ketrampilan peserta didik dalam 

pencapaian metari pembelajaran yang direncanakan.
25

 

Pada prinsipnya PBL menekankan pada peningkatan 

dan perbaikan cara belajar dengan tujuan untuk 

menguatkan konsep dalam situasi nyata, mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan 

memecahkan masalah, meningkatkan keaktifan belajar 

peserta didik, mengembangkan keterampilan membuat 
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keputusan, menggali informasi, meningkatkan percaya diri, 

tanggung jawab, kerjasama dan komunikasi. Proses 

pembelajaran dengan model PBL sangat menunjang 

pembangunan keterampilan dalam mengatur diri sendiri 

(self directed), kolaboratif, keterampilan berpikir tingkat 

tinggi yang di dalamnya termasuk berpikir kreatif, cakap 

menggali informasi yang semuanya diperlukan di dunia 

kerja.
26

 

Pembelajaran PBM memiliki karakteristik tersendiri 

dalam pelaksanaannya, berdasarkan teori yang 

dikembangkan Barrow, Min Lie (2005) menjelaskan 

karakteristik dari PBM, yaitu: 

a) Learning is student-centered  

Proses pembelajaran dalam PBL lebih 

menitikberatkan kepada peserta didik sebagai orang 

belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teory 

konstruktivisme dimana peserta didik didorong untuk 

dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. 

b) Authentic problems form the organizing focus for 

learning  

Masalah yang disajikan kepada peserta didik 

adalah masalah yang otentik sehingga peserta didik 

mampu dengan mudah memahami masalah tersebut 

serta dapat menerapkannya dalam kehidupan 

professionalnya nanti. 

c) New information is acquired through self-

directed learning 

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja 

peserta didik belum mengetahui dan memahami semua 

pengetahuan prasyaratnya, baik dari buku atau 

informasi lainnya. 
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d) Learning accurs in small groups  

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran 

dalam usaha membangun pengetahuan secara 

kalaborative, maka proses belajar mengajar 

dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang 

dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan 

penetapan tujuan yang jelas. 

e) Teachers Act as Facilitators  

Pada pelaksanaan Problem Based Learning, guru 

hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun 

begitu guru harus selalu memantau perkembangan 

aktivitas peserta didik dan mendorong peserta didik 

agar mencapai target yang hendak dicapai.
27

 

 

2) Unsur-unsur Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) 

a) Sintaks Model Pembelajaran PBL 

Sintaks operasional PBL menurut Arends bisa 

mencakup 5 tahapan yang perlu dilakukan antara lain 

sebagai berikut: 

● Fase 1: mengorientasikan peserta didik 

pada masalah 

Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, memotivasi peserta didik terlibat 

dalam aktivitas pemecahan masalah yang telah 

dipilih. 

● Fase 2: mengorganisasikan peserta didik 

untuk belajar 

Pada tahap ini, guru membantu peserta didik 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah 
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tersebut dengan menetapkan topik, tugas sampai 

penjadwalan. 

● Fase 3: membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok 

Di tahap ini, guru mendorong peserta didik 

untuk mengumpulkan informasi yang sesuai 

dengan penyelidikan untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah, 

pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan 

masalahnya. 

● Fase 4: mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Pada tahap ini, guru membantu peserta didik 

dalam merencanakan serta menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan, video, dan membantu 

mereka dalam berbagi tugas dengan peserta didik 

lainnya. 

● Fase 5: menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Di tahap yang terakhir ini, guru membantu 

peserta didik untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 
28

 

 

b) Sistem Sosial Model Pembelajaran PBL 

Problem based learning membutuhkan kondisi 

yang nyaman, dimana terjadi interaksi secara 

langsung baik antara guru dengan peserta didik 

maupun peserta didik dengan peserta didik. Sistem 

sosial yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah 

pembentukan kelompok-kelompok kecil dengan 

kondisi peserta didik yang heterogen dan bersifat 
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demokratis, peserta didik diberi kebebasan untuk 

mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi. 

 

c) Peran dan Tugas Guru Model PBL 

Adapun peran dan tugas guru dalam 

menerapkan model PBL ini adalah sebagai berikut: 

● Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang diperlukan, dan 

memotivasi peserta didik terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah. 

● Membantu peserta didik mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

● Mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

● Membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan, dan membantu 

mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya. 

● Membantu peserta didik untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses yang 

mereka gunakan. 

 

d) Sistem Pendukung Model Pembelajaran PBL 

Sarana pendukung yang diperlukan untuk 

melaksanakan model pembelajaran ini adalah media 

pembelajaran misalnya seperti buku pelajaran IPA 

sebagai referensi, alat eksperimen dan lembar kerja 

peserta didik (LKS). 
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e) Dampak Pengiring dan Dampak Instruksional 

PBL 

Dampak pengiring dari pelaksanaan model PBL 

adalah sebagai berikut: 

● Peserta didik dapat bekerjasama dalam 

kegiatan pembelajaran. 

● Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab 

terhadap diri sendiri saat bekerja 

kelompok. 

● Peserta didik dapat berpikir kritis dalam 

memecahkan suatu masalah. 

● Peserta didik berani mengungkapkan 

pendapatnya di depan umum sehingga 

peserta didik dapat belajar menerima 

kelebihan dan kekurangan temannya serta 

menerima pendapat orang lain. 

● Terjalin kekompakan dalam kelompok. 

Sedangkan dampak instruksional dari 

pelaksanaan model PBL adalah sebagai berikut: 

● Peningkatan aktivitas belajar peserta didik. 

● Peningkatan hasil belajar peserta didik. 

 

3) Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based 

Learning (PBL) 

Adapun kelebihan dan kekurangan model PBL 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Kelebihan dan kelemahan model PBL 

Model Problem Based Learning 

Kelebihan Kelemahan 

● Dapat membantu peserta didik 

mengembangkan komunikasi, 

penalaran, dan keterampilan 

berpikir kritis. 

● Sangat cocok diterapkan untuk 

semua mata pelajaran. 

● Lebih memahami konsep yang 

diajarkan, sebab mereka sendiri 

yang menemukan konsep tersebut. 

● Peserta didik dapat merasakan 

manfaat dari proses pembelajaran, 

sebab masalah-masalah yang 

diselesaikan dikaitkan dengan 

kehidupan nyata, hal ini dapat 

meningkatkan motivasi dan 

ketertarikan peserta didik terhadap 

proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

● Menjadikan peserta didik lebih 

mandiri dan lebih dewasa, 

memupuk sifat inquiry (meneliti) 

peserta didik. 

● Konsep menjadi kuat, serta 

penemuan masalah dapat 

meningkatkan kreativitas. 

● Tidak dapat untuk semua 

materi, hanya materi 

tertentu saja yang dapat 

diajarkan dengan 

pembelajaran berbasis 

masalah. 

● Membutuhkan persiapan 

yang matang. 

● Memakan waktu yang 

relatif lebih lama, 

sehingga dapat berakibat 

materi pembelajaran 

kadang-kadang tidak 

tuntas penyelesaiannya. 

4) Teori yang Mendasari Model Problem Based 

Learning (PBL) 
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Model Problem Based Learning (PBL) merupakan 

salah satu model pembelajaran yang berlandaskan 

paradigma konstruktivistik. Teori belajar yang mendasari 

PBL adalah Vigotsky (scaffolding), Bruner (belajar 

penemuan), Ausubel (belajar bermakna), dan Piaget 

(perkembangan kognitif). Model pembelajaran PBL 

melatih dan memberikan peserta didik kesempatan untuk 

berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta 

pengetahuan yang menyertainya mampu menghasilkan 

pengetahuan yang benar- benar bermakna. Model PBL 

melibatkan kerjasama peserta didik secara kolaboratif pada 

suatu penyelidikan yang bersifat autentik untuk 

menyarankan kemungkinan solusi pada suatu masalah 

yang terjadi dikehidupan sehari-hari.
29

 

 

e. Model Pembelajaran Kooperatif  

1) Definisi Pembelajaran Kooperatif  

Istilah untuk menyebut pembelajaran berbasis sosial 

yaitu pembelajaran kooperatif (cooperative learning) dan 

pembelajaran kolaboratif. Panitz membedakan kedua hal 

tersebut. Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang 

lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran 

kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana 

guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta 

menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang 

untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah 

yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian 

tertentu pada akhir tugas.
30
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Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif 

menggalakan peserta didik berinteraksi secara aktif dan 

positif di dalam kelompok. Ini artinya, peserta didik boleh 

bertukar ide dan memeriksa ide sendiri dalam suasana yang 

tidak terancam, sesuai dengan falsafah konstruktivisme. 

Pembelajaran hendaknya mampu mengkondisikan dan 

membangkitkan potensi peserta didik menumbuhkan 

aktivitas serta daya cipta (kreativitas), sehingga akan 

menjamin terjadinya dinamika dalam proses 

pembelajaran.
31

 

Karakteristik pembelajaran kooperatif ini adalah 

pembelajaran secara tim, didasarkan pada manajeman 

kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, dan keterampilan 

bekerja sama. Pembelajaran kooperatif akan efektif 

digunakan apabila: 

a. Guru menekankan pentingnya usaha bersama di 

samping usaha secara individual. 

b. Guru menghendaki pemerataan.  

c. Guru ingin menanamkan tutor sebaya atau 

belajar melalui teman sendiri. 

d. Guru menghendaki adanya pemerataan 

partisipasi aktif peserta didik. 

e. Guru menghendaki kemampuan peserta didik 

dalam memecahkan berbagai masalah.
32

 

 

2) Model Kooperatif Group Investigation (GI) 

a) Definisi Group Investigation (GI) 

Model pembelajaran Group Investigation(GI) 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang sesuai 

dengan paradigma konstruktivis, dimana peserta didik 

berinteraksi dengan banyak informasi sambil bekerja 

secara kolaborasi dengan lainnya dalam situasi 
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kooperatif untuk menyelidiki permasalahan, 

perencanaan dan melakukan presentasi, dan 

mengevaluasi hasil pekerjaan mereka. Strategi GI 

melibatkan peserta didik sejak perencanaan, baik dalam 

menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya 

melalui investigasi. Strategi ini juga menuntut para 

peserta didik untuk memilih kemampuan yang baik 

dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan 

proses kelompok (group process skills). 33
 

Model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI) adalah suatu model pembelajaran 

yang melibatkan peserta didik sejak perencanaan 

pembelajaran di kelas, baik dalam menentukan topik 

permasalahan maupun cara untuk mempelajarinya 

melalui investigasi dengan guru menentukan kelompok 

peserta didik untuk menjalankan diskusi kemudian 

menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan 

kelas secara keseluruhan. Metode ini menuntut para 

peserta didik untuk memiliki kemampuan yang baik 

dalam berkomunikasi maupun menggunakan metode 

investigasi kelompok umumnya membagi kelas menjadi 

beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 orang 

peserta didik dengan karakteristik yang heterogen.
34

 

b) Unsur-unsur Model Pembelajaran Group 

Investigation (GI) 

1. Sintaks Model Pembelajaran GI 

Adapun sintaks model pembelajaran GI 

adalah: 
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Tahap 1: seleksi topik 

Para peserta didik memilih berbagai 

subtopik  dari sebuah bidang masalah umum yang 

biasanya digambarkan terlebih dahulu oleh guru. 

Mereka selanjutnya diorganisasikan ke dalam 

kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas 

yang beranggotakan 2-6 peserta didik secara 

heterogen. 

Tahap 2: perencanaan kerja sama 

Para peserta didik dan guru merencanakan 

berbagai prosedur belajar khusus, tugas, dan tujuan 

umum yang konsisten dengan berbagai topik dan 

subtopik yang telah dipilih pada langkah 

sebelumnya. 

Tahap 3: implementasi 

Para peserta didik melaksanakan rencana 

yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya. 

Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas 

dan keterampilan dengan variasi yang luas. Pada 

tahap ini guru harus mendorong para peserta didik 

untuk melakukan penelitian dengan memanfaatkan 

berbagai sumber, baik yang terdapat di dalam 

maupun di luar sekolah. 

Tahap 4: analisis dan sintesis 

Para peserta didik menganalisis dan 

membuat sintesis atas berbagai informasi yang 

diperoleh pada langkah sebelumnya lalu berusaha 

meringkasnya menjadi suatu penyajiannya yang 

menarik di depan kelas. 

 

Tahap 5: penyajian hasil akhir 

Semua kelompok menyajikan 

presentasinya atas topik-topik yang telah dipelajari 

agar semua peserta didik dalam kelas saling 

terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas 



34 

mengenai topik tertentu. Presentasi kelompok 

dikoordinir oleh guru. 

Tahap 6: evaluasi  

Para peserta didik dan guru melakukan 

evaluasi mengenai kontribusi tiap kelompok 

terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu 

keseluruhan. Evaluasi  dapat dilakukan pada setiap 

peserta didik secara individual maupun kelompok, 

atau keduanya.
35

 

 

2. Sistem Sosial Model Pembelajaran GI 

Sistem sosial yang berlaku dalam model ini 

adalah pembentukan kelompok dengan kondisi 

peserta didik yang heterogen dan demokratis. 

Peserta didik diberikan kebebasan untuk 

mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi terbuka. 

Selain itu peserta didik juga diajarkan untuk berani 

mengemukakan pendapatnya di hadapan umum. 

 

3. Peran dan Tugas Guru Model Pembelajaran 

GI 

Peran dan tugas guru pada model 

pembelajaran GI ialah guru bertindak sebagai 

fasilitator ketikan investigasi kelompok diterapkan. 

Guru berkunjung pada masing-masing kelompok, 

melihat bahwa peserta didik mampu mengatur kerja 

mereka, membantu menyelesaikan kesulitan-

kesulitan yang mereka hadapi dalam interaksi 

kelompok dan juga pelaksanaan tugas-tugas khusus 

yang berkaitan dengan topik permasalahan yang 

diberikan. GI harus disesuaikan dengan pengetahuan 

yang dimiliki peserta didik sedangkan dalam 

kegiatan kelompok hendaknya guru memberikan 
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pengarahan yang seminimal mungkin agar peserta 

didik lebih aktif dan dapat mengembangkan 

kreativitasnya. 

 

4. Sistem Pendukung Model Pembelajaran GI 

Suasana kelas yang berupa diskusi kelompok 

dan sarana pendukung yang diperlukan untuk 

melaksanakan model ini adalah lembar kerja peserta 

didik (LKS). 

 

5. Dampak Pengiring dan Dampak Instruksional 

GI 

Pelaksanaan setiap kegiatan pembelajaran 

menurut Joyce & Weil (2009), akan menghasilkan 

dua macam dampak pembelajaran, yaitu dampak 

instruksional dan dampak pengiring. Dampak 

instruksional adalah hasil belajar yang dicapai 

langsung dengan mengarahkan peserta didik pada 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dampak 

instruksional merupakan perilaku khusus atau 

kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta 

didik yang terkait langsung dengan suatu topik atau 

pokok bahasan tertentu dari suatu mata pelajaran. 

Sedangkan dampak pengiring ialah perilaku hasil 

belajar yang diperoleh peserta didik di luar dampak 

instruksional. Perilaku dampak pengiring ini 

terutama dihasilkan sebagai akibat terciptanya 

suasana atau kondisi tertentu yang dialami peserta 

didik dalam proses pembelajaran, tanpa pengarahan 

langsung dari guru. Setiap situasi, kondisi, pola 

interaksi atau pengalaman belajar yang dialami oleh 

peserta didik dalam proses pembelajaran dapat 

menstimulasi berkembangnya perilaku dan sikap 

tertentu pada diri peserta didik. 
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c) Kelebihan dan Kekurangan Model Group 

Investigation (GI) 

Adapun kelebihan dan kekurangan model GI 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Kelebihan dan kelemahan model Group 

Investigation 

Model Group Investigation 

Kelebihan Kelemahan 

● Pelaksanaan pembelajaran 

tidak bergantung pada usia 

peserta didik. 
● Peserta didik menjadi lebih 

terangsang dan lebih aktif pada 

saat mengikuti pembelajaran, 

hal ini disebabkan karena 

adanya rasa kebersamaan 

dalam kelompok 
● Penerapan model GI akan 

membuat peserta didik menjadi 

lebih bersemangat dan berani 

mengemukakan pendapat pada 

saat berdiskusi dalam 

kelompok. 
● Peserta didik lebih termotivasi 

untuk belajar karena adanya 

tuntutan dalam menyelesaikan 

tugas.
36 

● Sedikitnya materi yang 

tersampaikan pada satu 

kali pertemuan. 
● Sulitnya memberikan 

penilaian secara 

personal. 
● Tidak semua topik cocok 

dengan model 

pembelajaran GI, model 

pembelajaran GI cocok 

untuk diterapkan pada 

suatu topik yang 

menuntut peserta didik 

untuk memahami suatu 

bahasan dari 

pengalaman yang di 

alami sendiri. 

 

d) Teori Belajar yang Mendasari Model Group 

Investigation (GI) 

Group Investigation (GI) merupakan 

pembelajaran kooperatif yang menuntut peserta didik 

untuk lebih aktif dalam mengembangkan sikap dan 

pengetahuannya. Pembelajaran kooperatif (Cooperative 
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Learning) merupakan salah satu bentuk model 

pembelajaran sosial yang didasarkan pada teori belajar 

konstruktivisme. Beberapa ahli pendidikan berpendapat 

bahwa model pembelajaran kooperatif tidak hanya 

unggul dalam memudahkan peserta didik memahami 

dan menerapkan konsep, namun juga dalam 

mengembangkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis 

dan sikap percaya diri yang dimiliki oleh peserta didik. 

Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan 

kelompok kecil peserta didik untuk bekerjasama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar demi tercapainya 

tujuan belajar.
37

 

 

2. Hasil Belajar Kognitif  

Hasil belajar adalah pencapaian yang dihasilkan dari 

suatu proses penilaian atau evaluasi yang berlangsung pada 

satuan waktu tertentu.
38

Menurut Winkel (2009) dalam 

sebuah jurnal Syamsu Rijal menyatakan bahwa hasil 

belajar dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pemahaman, keterampilan dan nilai serta sikap.
39

 

Hasil belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 

dari kegiatan belajar karena kegiatan belajar merupakan 

proses sedangkan hasil belajar merupakan hasil yang 
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diperoleh dari proses belajar.
40

 UNESCOmengemukakan 

bahwa hasil belajar yang akan dicapai terdiri dari atas 

empat pilar, diantaranya: (1) learning to know (belajar 

mengetahui); (2) learning to do (belajar melakukan 

sesuatu); (3) learning to be (belajar menjadi sesuatu); dan 

(4) learning to live together (belajar hidup bersama).
41

 

Fungsi hasil belajar sebagaimana disebutkan oleh W. 

S. Winkel adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar sebagai indikator kualitas dan 

kuantitas pengertahuan yang telah dikuasai anak 

didik; 

2. Hasil belajar sebagai lambang pemusatan hasrat 

keingin tahuan; 

3. Hasil belajar sebagai bahan informasi dalam 

inovasi pendidikan; 

4. Hasil belajar sebagai indikator intern dan ekstern 

dari situasi institusi pendidikan; 

5. Hasil belajar dapat dijadikan indikator terhadap 

daya serap terhadap kecerdasan anak didik.
42

 

Menurut Benjamin Bloom dalam Styron (2014), hasil 

belajar dikelompokkan dalam 3 aspek yaitu aspek kognitif, 

aspek afektif, dan aspek psikomotor.  

1. Hasil belajar kognitif, aspek yang berkaitan 

dengan kemampuan berfikir yang terdiri dari 

enam jenjang yaitu pengetahuan, pemahaman, 

penerapan atau aplikasi, analisis, sintetis dan 

evaluasi. 
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2. Hasil belajar afektif, berkaitan dengan 

internalisasi sikap dan nilai yang terdiri dari lima 

jenjang yaitu menerima, menanggapi, 

menghargai, mengatur, dan karakterisasi dengan 

satu nilai atau nilai kompleks. 

3. Hasil belajar psikomotor, berkaitan dengan 

keterampilan motorik dan kemampuan bertindak 

individu. Psikomotor juga memiliki enam 

tingkatan yaitu gerak refleks, gerakan dasar, 

kemampuan perseptual gerakan kemampuan fisik, 

gerakan terampil dan gerakan indah dan kreatif. 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat digolongkan dalam dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari 

dalam diri peserta didik itu sendiri antara lain kesehatan 

jasmani rohani, sikap, intelegensi dan bakat, minat, 

motivasi dan kebiasaan belajar. Sedangkan faktor eksternal 

yang berasal dari luar peserta didik antara lain lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, guru, masyarakat serta 

lingkungan sekitar.
43

 

 

B. Penelitian Relevan  

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan pengembangan 

model GI-PBL adalah sebagai berikut: 

Septina Dwi Prasetyana, Sajidan dan Maridi dalam 

penelitiannya berjudul ―Pengembangan Model Pembelajaran 

Discovery Learning yang Diintegrasikan dengan Group Investigation 

pada Materi Protista Kelas X SMA Negeri Karangpandan‖ 

disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan model Discovery Learning yang 

diintegrasikan dengan Group Investigation pada materi 

Protista dilakukan dengan memperhatikan ciri - ciri model 
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pembelajaran yaitu sintaks, sistem sosial, sistem pendukung, 

prinsip reaksi, dampak instruksional, dan dampak pengiring. 

2. Kelayakan produk model pembelajaran DL yang 

diintegrasikan dengan GI berdasarkan penilaian ahli, 

praktisi, dan tanggapan peserta didik memberikan kategori 

baik pada produk pengembangan. Hasil pengembangan 

model pembelajaran DL yang diintegrasikan dengan GI 

dinyatakan layak untuk mendukung pembelajaran pada 

materi Protista. 

3. Pencapaian hasil belajar peserta didik setelah proses 

pembelajaran dengan model DL yang diintegrasikan dengan 

GI menunjukkan peningkatan baik dikelas model, agregasi, 

dan existing learning. Penerapan model ini disertai modul, 

dan media mengalami peningkatan keefektifan hasil belajar 

pengetahuan dan sikap, namun hasil belajar ketrampilan 

sama. Pada kelas existing learning terjadi peningkatan 

keefektifan pada hasil belajar pengetahuan, pada hasil 

belajar sikap, dan ketrampilan tidak nampak.  

Ida Bagus Putu Arnyana, I Wayan Sukra Warpala, dan Made 

Hery Santosa dalam penelitiannya berjudul ―Pengembangan Model 

Pembelajaran Bilingual Preview-Review dengan Seting Kooperatif GI 

pada Mata Pelajaran Biologi Peserta didik SMA BI‖ disimpulkan 

bahwa penelitian pengembangan ini menghasilkan model 

pembelajaran bilingual preview-review dengan seting kooperatif GI 

untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan berpikir kritis, dan 

Bahasa Inggris pada mata pelajaran Biologi peserta didik SMA BI. 

Model pembelajaran bilingual ini dilakukan oleh team teaching (2 

orang guru). Sintaks dari model pembelajaran bilingual ini adalah (1) 

Membentuk kelompok dan identifikasi topik (Pengantar Bahasa 

Inggris dipandu oleh guru I, (2) Perencanaan kegiatan kelompok 

(Pengantar Bahasa Inggris, dipandu oleh guru I, (3) Melakukan in- 

vestigasi (Pengantar Bahasa Inggris, dipandu oleh guru I), (4) 

Membuat laporan akhir (Pengantar Bahasa Indonesia, dipandu oleh 

guru II), (5) Pre- sentasi laporan dan diskusi kelas (Pengantar Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris, dipandu oleh guru I dan II), (6) 

Evaluasi (Pengantar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dipandu 
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oleh guru I dan II). Sesuai hasil penilaian oleh tim ahli, model pem- 

belajaran yang dikembangkan ini dapat diterapkan di R SMA BI yang 

kemampuan berbahasa Inggris peserta didik dan guru masih lemah. 

Iis Farida Zein, Rita Retnowati, dan Eri Sarimanah dalam 

penelitiannya yang berjudul  ―Pengembangan Model Pembelajaran 

PIPI MAMA dalam Meningkatkan Keterampilan Writing Di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP)‖ disimpulkan bahwa berdasarkan rata-rata 

nilai Writing Skill yang meningkat dari sebelum uji coba, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris dengan 

menggunakan model pembelajaran PIPI MAMA dapat meningkatkan 

antusiasme belajar peserta didik dalam belajar dan secara signifikan 

meningkatkan nilai, hal ini menunjukan bahwa penelitian dan 

pengembangan yang telah dilaksanakan dikatakan berhasil. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian 

tentang Pengembangan Model Pembelajaran GI-PBL untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Biologi. 
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C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Alur Kerangka Berpikir 

 

Hasil Belajar peserta didik masih rendah, belum diterapkannya 

model pembelajaran yang inovatif, masih menggunakan model 

konvensional 

model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, lebih 

menekankan pada partisipasi peserta didik (student oriented). 

Dibutuhkan modelpembelajaran yang mampu meningkatkan 

hasil belajar peserta didik, terutama pada ranah kognitif 

R&D  yang menggunakan model pengembangan 

ADDIE dengan 5 langkah 

Pengembangan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dipadu Group Investigation (GI) (GI-PBL) 

Revisi awal produk pengembangan model GI-PBL atau prototipe 

GI-PBL 

Uji coba produk dan revisi apa bila ada revisian setelah dilakukan 

uji coba produk. 

Produk yang sudah layak untuk diterapkan maka akan dipergunakan dalam 
pembelajaran berupa Prototipe model pembelajaran baru hasil perpaduan 

antara model GI dengan PBL 
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