
 

 

 

 

  

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia yang ber-

takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, terampil, dan produktif.  

Hal tersebut tercantum di dalam  UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 

2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membekali generasi bangsa untuk 

dapat mengembangkan diri sehingga memiliki kemampuan untuk mempertahan-

kan hidup di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perlu 

diupayakan perbaikan bidang pendidikan secara terus menerus sesuai kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan 

agar mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi Satuan Pendidikan Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa salah satu di 

antara mata pelajaran pokok yang diajarkan kepada siswa adalah mata pelajaran 

matematika. Matematika sebagai bahan pelajaran yang wajib dipelajari pada 

jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Oleh 

karena itu, pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali siswa agar memiliki kemampuan berfikir logis, 

analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta memberikan keterampilan kepada 
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mereka untuk mampu menggunakan penalaran dalam memecahkan berbagai 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Dalam perkembangan pembelajaran matematika sekolah selama ini, guru me-

megang peranan utama dalam penyampaian materi di kelas. Guru aktif bertindak 

sebagai pemberi informasi, sedangkan siswa hanya aktif menerima informasi 

dengan cara mendengarkan, mencatat, dan menghafal. Pada umumnya guru 

menyadari bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang kurang di-

minati, ditakuti dan membosankan oleh sebagian besar siswa. Hal ini meng-

akibatkan siswa kurang memberi perhatian pada pelajaran matematika sehingga 

siswa kurang termotivasi untuk mempelajari matematika. Masalah lain yang 

banyak dijumpai di sekolah selama ini adalah ketidaksukaan siswa pada pelajaran 

matematika menyebabkan siswa enggan mengerjakan soal-soal yang diberikan 

guru, padahal dari soal-soal tersebutlah siswa dapat melatih kemampuan mate-

matisnya dengan mengerjakan setiap tipe soal metematika. 

 

Dalam pembelajaran matematika di sekolah, guru dituntut untuk menciptakan 

kondisi belajar di kelas yang dapat membangkitkan semangat belajar siswa 

sehingga siswa memiliki keterampilan, keberanian, serta mempunyai kemampuan 

matematis. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan berbagai alternative pem-

belajaran yang menarik. Pembelajaran matematika di berbagai sekolah meng-

hendaki proses belajar yang efektif. Sehubungan dengan pentingnya pembelajaran 

matematika yang efektif maka proses pembelajaran matematika perlu diupayakan 

lebih baik.  Oleh karena itu, guru perlu mengunakan model pembelajaran bermutu 

agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang memadai dan hasil 
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belajar yang baik. Situasi yang dikehendaki ini menuntut proses pembelajaran 

yang banyak melibatkan murid. Soedjadi (2000:23) menyatakan bahwa betapa-

pun tepat dan baiknya bahan ajar matematika yang diterapkan belum tentu akan 

dapat menjamin tercapainya tujuan pendidikan, dan salah satu faktor penting 

untuk mencapai tujuan itu adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan 

kepada keterlibatan murid secara optimal. 

 

Menurut analisis TIMSS 2011 rata-rata skor matematika siswa di Indonesia untuk 

setiap kemampuan yang diteliti masih berada di bawah rata-rata skor matematika 

siswa internasional, untuk kemampuan pengetahuan berada pada ranking ke 38, 

penerapan pada ranking ke 35, dan penalaran pada ranking ke 36 dari 48 negara.  

Berdasarkan analisis TIMSS di atas, terlihat bahwa pembelajaran matematika di 

Indonesia belum memuaskan dan masih cukup rendah.  Oleh karena itu, diperlu-

kan upaya-upaya perbaikan proses pembelajaran matematika.   

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar matematika 

sangatlah banyak.  Menurut Ruseffendi (2006: 10) faktor-faktor yang mempenga-

ruhi keberhasilan siswa dalam belajar matematika terdiri dari faktor dalam dan 

faktor luar. Faktor dalam diantaranya, kecerdasan anak, kesiapan anak, bakat 

anak, kemauan belajar, dan minat anak.  Sedangkan faktor luar antara lain model 

penyajian materi matematika, pribadi dan sikap guru, suasana pengajaran, kompe-

tensi guru, dan kondisi masyarakat luas.  Salah satu faktor penyebab rendahnya 

hasil belajar matematika siswa adalah model pembelajaran yang digunakan. 
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Dari wawancara pada beberapa siswa dari beberapa sekolah disimpulkan bahwa 

mereka tidak menyukai pelajaran matematika karena menganggap matematika 

sebagai mata pelajaran yang membosankan, hanya menghafal rumus tanpa me-

ngerti dan mampu mengaplikasikannya.  Indikasinya dapat dilihat dari nilai hasil 

belajar matematika siswa yang belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah 

penerapan model pembelajaran konvensional yang kurang efektif dalam mening-

katkan hasil belajar matematika siswa.   

 

Pembelajaran konvensional yang diterapkan oleh guru selama ini belum mencip-

takan suasana belajar yang melibatkan siswa secara optimal. Pemilihan pem-

belajaran melalui kerja kelompok merupakan upaya guru yang dapat melibatkan 

siswa dalam belajar. Model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu 

kelompok adalah model pembelajaran kooperatif. 

 

Selama ini pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika di sekolah 

menengah atas adalah model pembelajaran konvensional yaitu di awali dengan 

guru menjelaskan materi pelajaran di depan kelas dengan metode ceramah, mem-

berikan contoh soal kemudian memberikan tugas diskusi kelompok, setelah itu 

perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya serta tanya 

jawab dan diakhiri dengan pemberian tugas. Meskipun di kelas guru telah me-

nerapkan pembelajaran secara diskusi kelompok, namun diskusi yang terjadi 

hanya melibatkan siswa tertentu saja, sehingga sebagian besar siswa masih kurang 

berperan aktif dalam proses pembelajaran.  Hal lain yang ditemukan dalam proses 

pembelajaran di kelas adalah dalam hal pembagian kelompok, siswa diberi ke-

bebasan untuk memilih anggota kelompoknya masing-masing, sehingga siswa 
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cenderung memilih teman yang pandai untuk menjadi anggota kelompoknya.  

Selain itu, siswa dikelompokkan dalam kelompok besar yang terdiri dari tujuh 

sampai delapan orang, hal ini menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab antar 

siswa dalam kelompok sehingga mereka cenderung mengandalkan kemampuan 

teman lain dalam kelompoknya. 

 

Dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa, penerapan model pem-

belajaran kooperatif menurut penelitian yang telah dilakukan para ahli terbukti 

efektif membantu siswa menguasai bahan ajar sehingga mampu meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa. 

 

Model pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang me-

ngelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas 

dalam mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap siswa 

harus saling membantu temannya satu sama lain dalam memahami pelajaran, 

saling berdiskusi menyelesaikan tugas, dan saling bertanya antar teman jika belum 

memahami pelajaran. 

 

Slavin (2005: 20) mengemukakan dalam pembelajaran kooperatif siswa bekerja 

berkelompok saling membantu dalam penguasaan bahan ajar. Model pem-

belajaran kooperatif memiliki banyak tipe dengan kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Dalam perkembangannya, Cooperatif Learning mempunyai ber-

bagai macam tipe. Beberapa diantaranya adalah; (1) STAD (Student Teams 

Achievement Divisions); (2) TGT (Team Game Tournament); (3) Jigsaw; (4) GI 

(Group Investigation); dan (5) TPS (Think Pair Share). 
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Dalam penelitian ini, peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation. Hal ini dikarenakan dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation, para siswa dibebaskan membentuk kelompoknya sendiri 

yang terdiri dari empat sampai enam orang anggota.  Kelompok ini kemudian me-

milih materi-materi dari pokok bahasan yang telah dipelajari oleh seluruh kelas, 

setelah itu membagi materi-materi ini menjadi tugas-tugas pribadi, dan melakukan 

kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan laporan kelompok. Selanjutnya 

tiap-tiap kelompok mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi mereka di 

hadapan seluruh siswa lain. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “apakah penerapan model pembelajaran tipe Group Investigation efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa?”. 

Dari rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan pertanyaan penelitian “apakah 

peningkatan hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran tipe 

Group Investigation lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pem-

belajaran konvensional?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dalam meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa dibandingkan dengan penerapan model pem-

belajaran konvensional. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, manfaat 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan 

terhadap perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait dengan 

hasil belajar matematika siswa dan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi guru dan calon guru, diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan 

sumbangan pemikiran khususnya bagi guru kelas XI IPS SMA Negeri 8 

Bandar Lampung tentang suatu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Bagi kepala sekolah, 

diharapkan dengan penelitian ini kepala sekolah memperoleh informasi 

sebagai masukan dalam upaya pembinaan para guru untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika dan meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa 

maupun antara siswa dengan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keefektifan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dalam meningkatkan 
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hasil belajar matematika siswa. Penerapan model pembelajaran GI (Group 

Investigation) dikatakan efektif jika hasil belajar matematika siswa pada pem-

belajaran kooperatif tipe Group Investigation lebih baik dibandingkan dengan 

hasil belajar matematika siswa pada pembelajaran konvensional. 

2. Group Investigation yaitu pembelajaran yang dimana para siswa melakukan 

investigasi untuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat 

kesimpulan sehingga siswa dapat saling bertukar pikiran, berdiskusi, meng-

klarifikasi, dan mengsintesis semua gagasan sehingga siswa mengerti dengan 

materi yang di pelajari, dengan demikian hasil belajar matematika siswa dapat 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang selama ini diterapkan di 

sekolah dimana pembelajaran lebih terpusat pada guru.  Dimana proses pem-

belajaran di awali dengan guru menjelaskan materi pelajaran di depan kelas 

dengan metode ceramah, memberikan contoh soal kemudian memberikan 

tugas diskusi kelompok, setelah itu perwakilan kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya serta tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian 

tugas. 

4. Hasil belajar siswa merupakan sesuatu yang dicapai siswa dari perbuatan dan 

usaha belajar dan merupakan ukuran sejauh mana siswa telah menguasai 

bahan yang dipelajari setelah proses pembelajaran.  Hasil belajar siswa dalam 

penelitian ini dicerminkan melalui hasil belajar matematika siswa yang dilihat 

dari data skor posttest yang dilakukan pada akhir pembelajaran. 


