
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pendidikan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan karena 

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia.  Pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Untuk mewujudkannya adalah dengan pendidikan yang baik.  Pendidikan yang 

baik adalah suatu proses usaha yang berhasil membawa semua peserta didik 

kepada tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan.  Salah satu bagian dari 

pendidikan adalah pembelajaran. 

 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah cara 

berpikir dan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik.  Proses pembelajaran 

yang berlangsung dengan baik akan membawa perubahan positif pada peserta 

didik.  Proses pembelajaran pada umumnya berlangsung di sekolah.  Salah satu 

proses pembelajaran di sekolah adalah pembelajaran matematika. 
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Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 

2006 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan matematika pada pendidikan menengah 

adalah agar peserta didik memahami konsep matematika, mampu menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.  Berdasarkan 

permendiknas tersebut, apabila siswa memahami konsep dengan baik maka salah 

satu tujuan pendidikan matematika pada pendidikan menengah akan tercapai.  

Tapi pada kenyataannya, masih banyak siswa yang belum memiliki kompetensi 

matematika yang diharapkan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS, 2007) yang menunjukkan 

bahwa skor rata-rata prestasi matematika siswa adalah 397.  

Pemahaman konsep matematis siswa merupakan salah satu hasil dari belajar 

matematika siswa.  Seperti yang tercantum dalam Standar Isi Mata Pelajaran 

Matematika, pemahaman konsep merupakan poin pertama pada kecakapan 

matematika yang menjadi tujuan dalam belajar matematika mulai dari sekolah 

dasar hingga sekolah menengah atas (Depdiknas, 2006: 8).  Oleh karena itu, 

pemahaman terhadap suatu konsep matematika sangat penting ditinjau dari 

konsep-konsep matematika yang terurut dan dibentuk atas dasar pengalaman yang 

sudah ada.  Belajar matematika harus terus-menerus dan berurutan karena apabila 

terputus-putus akan mengganggu pemahaman terhadap materi yang dipelajari 

selanjutnya.  Selain itu, siswa yang menguasai konsep dapat mengidentifikasi dan 

mengerjakan soal baru yang lebih bervariasi. 
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Ada banyak model pembelajaran yang dapat diaplikasikan guru dalam proses 

pembelajaran matematika.  Masing-masing model pembelajaran tersebut memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda.  Seperti diketahui bahwa model pembelajaran 

yang biasa digunakan di sekolah adalah model pembelajaran konvensional.  

Model pembelajaran konvensional ini didominasi oleh kelas yang berfokus pada 

guru sebagai sumber belajar utama bagi siswa, sehingga ceramah akan menjadi 

pilihan utama dalam kegiatan belajar. 

 

Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah model 

pembelajaran kooperatif.  Model pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kerja kelompok sehingga 

memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensinya dengan saling bekerja 

sama dengan siswa lainnya dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru dan memahami konsep-konsep matematika.  Dalam pembelajaran kooperatif 

terdapat beberapa variasi model yang dapat diterapkan salah satunya adalah 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation yang tidak hanya membantu 

siswa menumbuhkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis, dan mengembangkan 

sikap sosial siswa, tetapi juga membantu siswa untuk memahami konsep-konsep. 

 

Menurut Sharan dan Sharan (dalam Arends, 1997 : 120-121) Group Investigation 

adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menentukan topik 

maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi.  Model pembelajaran ini 

mengajarkan para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok (group process 

skills). 
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Tujuan dari model Group Investigation ini adalah untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam rangka berpartisipasi dalam proses sosial demokratik 

dengan mengkombinasikan perhatian-perhatian pada kemampuan antar-personal 

(kelompok) dan kemampuan rasa ingin tahu akademis. Kegiatan dalam 

pembelajaran Group Investigation memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir mandiri, aktif dalam mencari sumber-sumber belajar, menemukan sendiri 

konsep-konsep materi pelajaran melalui investigasi, berinteraksi dengan teman, 

dan bekerja sama di dalam kelompok, sedangkan guru hanya bertindak sebagai 

pembimbing, fasilitator, dan pemberi kritik yang membangun.  Sehingga dari 

pembelajaran ini akan dilihat pengaruh dari model pembelajran tipe GI terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: “Apakah model pembelajaran Group Investigation 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMPN 1 

Sribhawono?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation terhadap pemahaman konsep matematis siswa 

kelas VIII SMPN 1 Sribawono semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan ter-

hadap perkembangan pendidikan dan pembelajaran matematika, terutama 

terkait pemahaman konsep matematis siswa dan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, untuk menambah  wawasan dalam pembelajaran matematika 

sebagai metode alternatif yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

Group Investigation dan keterkaitannya dalam pemahaman konsep 

matematis siswa. 

b. Bagi sekolah yang bersangkutan, untuk menambah sumbangan pemikiran 

bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas siswanya. 

c. Bagi peneliti lain, sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis dan 

sumber bacaan yang dapat menambah wawasan mereka. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh merupakan daya yang ada atau ditimbulkan dari sesuatu yang 

dominan.  Suatu yang dominan dalam penelitian ini adalah pemahaman 

konsep matematis siswa.  Pembelajaran tipe GI dikatakan berpengaruh 

terhadap pemahaman konsep jika pemahaman konsep matematis siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran GI lebih tinggi dari pemahaman konsep 

matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. 
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2. Group Investigation adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa sejak 

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk 

mempelajarinya melalui investigasi.  Para siswa memilih 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.  Kelebihan dari model group investigation ini 

adalah memfasilitasi siswa menjadi lebih aktif sejak kegiatan awal sampai 

akhir pembelajaran dalam memahami materi baik secara mandiri maupun 

kelompok.   

2. Pemahaman konsep siswa merupakan kemampuan siswa memperoleh makna 

materi pelajaran matematika yang dapat dilihat melalui hasil tes formatif. 

Indikator siswa yang memahami suatu konsep menurut KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) tahun 2006: 

a. Menyatakan ulang suatu konsep. 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representatif matematika. 

e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

g. Mengaplikasikan konsep. 


