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Abstrak

Argumentasi ilmiah dapat membantu siswa untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas

dan meningkatkan daya tarik siswa lainnya untuk mengeluarkan pendapatnya. Hasil

wawancara yang dilakukan dengan guru biologi kelas X MAN Tulungagung 1 secara umum

dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya hasil belajar biologi adalah kurangnya minat

siswa pada materi pelajaran biologi, karakteristik materi biologi yang banyak menuntut siswa

untuk menghafal, banyak menggunakan bahasa-bahasa latin, banyak mata pelajaran dan

hafalan bahasa Arab. Sedangkan hasil hasil angket yang diajukan pada siswa kelas X IIS

Unggulan 2 menunjukkan bahwa 65,25% siswa merasa sulit pada materi tersebut. Dari 27

siswa di kelas X IIS Unggulan 2 juga dapat diketahui bahwa banyak siswa yang pasif pada saat

pembelajaran, karena hanya beberapa siswa yang berani berargumen dan menjawab

pertanyaan dari guru. Guru sebagai fasilitator memiliki kemampuan dalam menentukan model

pembelajaran yang dapat meningkatkan argumentasi ilmiah. Model pembelajaran Group

Investigastion dipadu Number Heads Together sangat efektif diterapkan pada siswa kelas X IIS

Unggulan 2 MAN Tulungagung 1 untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif

dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan Penelitian Tindakan

Kelas dengan 2 siklus, karena peneliti ingin menghasilkan data yang dapat dianalisis secara

deskriptif presentatif. Hasil penelitian pada siklus 1 menunjukkan bahwa dari 22 siswa,

terdapat 8 siswa dengan kriteria kurang sekali, 4 siswa dengan kriteria kurang, 7 siswa dengan

kriteria berkembang, dan 3 siswa dengan kriteria baik dalam argumentasi ilmiah. Sedangkan

pada siklus 2 menunjukkan bahwa dari ke 22 siswa, terdapat 14 siswa dengan kriteria

berkembang dan 8 siswa dengan kriteria baik dalam argumentasi ilmiah. Dengan demikian

model pembelajaran Group Investigastion dipadu Number Heads Together dapat meningkatkan

argumentasi ilmiah siswa kelas X IIS Unggulan 2 MAN Tulungagung 1.

Kata kunci--Group Investigastion, Number Heads Together, Argumentasi Ilmiah

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru Biologi kelas X MAN

Tulungagung 1 secara umum dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya hasil belajar biologi

adalah kurangnya minat siswa pada materi pelajaran biologi, karakteristik materi biologi yang

banyak menuntut siswa untuk menghafal, banyak mata pelajaran dan hafalan bahasa Arab.

Upaya yang dilakukan guru Biologi kelas X untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan

menggunakan metode pembelajaran Cooperative dan menggunakan LKPD. Sementara itu, hasil

angket yang diajukan pada siswa menunjukkan bahwa 65,25% siswa merasa sulit pada materi

tersebut. Banyak siswa yang pasif pada saat pembelajaran, karena hanya beberapa siswa yang

berani berargumen dan menjawab pertanyaan dari guru. Berdasarkan masalah tersebut, solusi

yang disarankan oleh peneliti adalah penerapan model pembelajaran Group Investigastion
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dipadu Number Heads Together. GI merupakan salah satu metode untuk mendorong

keterlibatan maksimal para siswa [1].

Model pembelajaran ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk

terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran serta memiliki kemampuan yang

baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan proses kelompok  mulai dari perencanaan

sampai cara mempelajari suatu topik melalui investigasi. Model pembelajaran kooperatif tipe GI

juga dapat melatih keterampilan berpikir kritis siswa [2]. Model pembelajaran kooperatif NHT

tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi mampu meningkatkan aktivitas siswa [3]. Model

pembelajaran NHT digunakan untuk memaksa siswa pasif sehingga dapat menyampaikan

pendapat dan menjawab pertanyaan dari guru. Pada saat guru menyebut satu nomor, maka para

siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama harus mengangkat tangan dan

menyampaikan jawaban. Sedangkan model pembelajaran Group Investigastion yang dipadukan

dengan Number Heads Together mampu meningkatkan kemampuan analisis dan hasil belajar

siswa kelas X-II khususnya pada materi Kingdom Animalia [4]. Model pembelajaran Group

Investigastion dipadu model pembelajaran Number Heads Together digunakan untuk

pembelajaran yang kooperatif sehingga dapat menekan siswa pasif untuk menyampaikan

pendapat dan menjawab pertanyaan dari guru.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan argumentasi ilmiah siswa melalui penerapan

model Group Investigastion dipadu Number Heads Together dengan harapan siswa dapat

memahami materi secara diskusi kelompok dan siswa harus dalam keadaan siap ketika guru

menunjuk siswa tersebut dengan nomor tertentu. Manfaat penelitian ini adalah memberikan

informasi dan membantu guru dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan variasi model

pembelajaran yang dapat meningkatkan argumentasi ilmiah, metakognisi dan hasil belajar

sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Berdasarkan latar belakang

maka dilakukan penelitian tidakan dengan penerapan model pembelajaran Group Investigastion

dipadu Number Heads Together untuk meningkatkan argumentasi ilmiah siswa kelas X IIS U2

di MAN Tulungagung 1 pada materi Ekosistem.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yaitu dengan  menerapkan model

Group Investigastion dipadu Number Heads Together untuk meningkatkan argumentasi ilmiah

siswa kelas X IIS Unggulan 2 di MAN Tulungagung 1. Kemampuan argumentasi ilmiah siswa

diukur dengan menggunakan rubrik penilaian yang diadopsi dari Kurniawan 2015
[5]

. Penilaian

dari rubrik tersebut di hitung dengan menggunakan rumus:

Hasil penyekoran dinyatakan dalam rentang 0 - 100 nilai akhir. Nilai yang diperoleh

dikategorikan dengan rating skale yang di adopsi dari Green (2002)
[6]

. Penelitian ini dilakukan

di MAN Tulungagung 1 pada materi pelajaran ekosistem, penelitian ini dilaksanakan mulai ini

selama 3 bulan mulai bulan Maret 2016 sampai bulan Mei 2016.Penelitian ini termasuk

penelitian deskriptif presentatif dengan jenis penelitian tindakan kelas dengan menggunakan

kelas X IIS U2. Desain penelitian tindakan ini mengacu dari  model Kemmis dan Taggart

dengan 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: Perencanaan (Planning),

Pelaksanaan (Acting), Observasi (Observing), dan Refleksi (Reflecting).

Nilai akhir : Skor Perolehan X 100%

Skor Total
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