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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu modal bangsa dalam meningkatkan mutu 

sumber daya manusia. Pendidikan sangat di prioritaskan oleh bangsa ini 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang 1945 tujuan 

pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Strategi untuk 

mencerdaskan bangsa adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sangat di pengaruhi oleh mutu pendidikan yang berkualitas. Menurut Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional yang isinya:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar para peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pemgendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Adapun fungsi pendidikan pada Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional Bab II pasal 3 adalah sebagai berikut :  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

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

berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 
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Tujuan pendidikan dapat dicapai dengan meningkatkan mutu 

pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan memperbaiki 

kurikulum pendidikan yang ada, memperbarui proses belajar-mengajar, 

menganalisis hasil belajar siswa serta mengatasi permasalahan-pemasalahan yang 

ada dalam pendidikan.  

 Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan  

penting dalam pendidikan. Sebagai bukti adalah pelajaran matematika diberikan 

kepada semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi. Akan tetapi, banyak siswa yang tidak menyukai matematika. Matematika 

dianggap oleh sebagian besar siswa sebagai momok, ilmu yang kering, teoritis, 

penuh dengan lambing- lambang, rumus-rumus yang sulit dan sangat 

membingungkan.  

 Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. 

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi 

didalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. 

 Keberhasilan suatu pendidikan terkait dengan masalah untuk mencapai 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar 

akan lebih efektif dan efesien apabila siswa ikut aktif  berpartisipasi didalamnya. 

Partisipasi siswa dalam membantu keberhasilan proses belajar mengajar salah 

satunya yaitu dengan siswa mengajukan pertanyaan dari materi yang sekitarnya 

belum jelas, belum bisa dikuasai. Dengan pertanyaan yang diajukan siswa tersebut 

maka ia memiliki  kesediaan belajar dan menggunakan daya pikiranya untuk 
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menemukan celah-celah dalam materi yaang belum diketahui, sehingga 

memudahkan guru mengetahui  sejauh mana keberhasilan mengajarnya dengan 

pemahaman siswa yang belum jelas atau masih ragu-ragu terhadap masalah yang 

disampaikan.  

 Pembelajaran matematika selama ini belum berhasil dalam meningkatkan 

keaktifan belajar siswa, sehingga berdampak pada rendahnya prestasi belajar 

matematika. Hal serupa juga terjadi pada pembelajaram matematika di SMP N 3 

Colomadu. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan ditemukan permasalahan 

bahwa keaktifan belajar siswa  masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari reaksi 

siswa  pada saat pelajaran meliputi: 

1. Masih pasif dalam mengajukan pertanyaan dan pendapat saat pembelajaran.  

2. Masih pasif dan tidak berani untuk mengemukakan dan menjawab pertanyaan.  

3. Kurangnya keaktifan siswa untuk mengerjakan dan mempresentasikan soal di 

depan kelas. 

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika di SMP N 3 Colomadu perlu diperbarui guna meningkatkan keaktifan 

belajar siswa yang akhirnya berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa. 

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk memberikan bantuan pemecahan masalah 

minat belajar siswa adalah dengan menerapkan penggunaan metode Kooperatif 

Group Investigation (GI). 

Pembelajaran kooperatif adalah aktifitas belajar kelompok yang teratur 

sehingga ketergantungan pembelajaran pada struktur sosial pertukaran informasi 

antara anggota dalam kelompok dan tiap anggota bertanggungjawab untuk 
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kelompoknya dan dirinya sendiri dan dimotivasi untuk meningkatkan pembelajar 

lainnya (Kessler, 1992: 8). 

Metode pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 3 tujuan 

utama, yaitu: 

a. Pencapaian akademik  

Pembelajaran kooperatif dapat memberikan keuntungan pada siswa yang 

berpencapaian rendah dan siswa yang berpencapaian tinggi dalam proses 

pembelajaran. Siswa yang berpencapaian lebih tinggi dapat mengajari siswa 

yang berpencapaian rendah. Ini memberikan keuntungan terhadap siswa yang 

berpencapaian tinggi karena dengan membagikan ide atau pengetahuannya, 

siswa tersebut menjadi lebih dalam pengetahuannya tentang materi atau 

bahan ajar; sedangkan siswa yang berpencapaian rendah lebih tertarik dalam 

belajar. 

b. Penerimaan atau perbedaan 

Efek atau dampak yang kedua dari pembelajaran kooperatif adalah 

penerimaan yang lebih luas terhadap orang lain yang berbeda ras, 

kebudayaan, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan.  

c. Mengembangkan kemampuan sosial 

 Tujuan yang ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah untuk 

mengajarkan siswa kemampuan bekerjasama dan berkolaborasi. Keadaan 

seperti ini bertujuan untuk memperkecil ketidaksepahaman antara individu 

yang dapat memicu tindak kekerasan dan seringnya timbul ketidakpuasan 

ketika mereka dituntut untuk bekerjasama (Arends, 1997: 111-112). 
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 Metode GI (Group Investigation) adalah suatu metode pembelajaran aktif 

dan berkelompok dalam proses belajar. Siswa diminta untuk membuat kelompok-

kelompok kecil, antara 4-5 anak. Kemudian, siswa diminta untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajarinya, yaitu dengan membaca terlebih dahulu. Dengan 

membaca maka siswa memiliki gambaran tentang materi yang akan dipelajari, 

sehingga apabila dalam membaca atau membahas materi tersebut terjadi 

kesalahan konsep akan terlihat dan dapat dibahas dalam kelompok tersebut. 

Mereka akan berdiskusi dan bersama-sama memecahkan masalah itu. Setelah itu 

guru mengajak dari setiap kelompok menyampaikan pendapat dan kesimpulan 

yang mereka dapat serta dibahas dan dibenarkan secara bersama-sama. Selain itu, 

guru memberi tugas pada siswa untuk membuat rangkuman serta membuat daftar 

pertanyaan. Dengan membaca dapat memetik bahan-bahan pokok yang penting. 

 Penerapan metode GI (Group Investigation) pada pembelajaran 

matematika akan lebih berkesan dan menarik sehingga membangkitkan dan 

menumbuhkan minat belajar siswa. Di sisi lain suasana belajar akan lebih hidup, 

komunikasi baik antara guru dan siswa ataupun sisa dan siswa dapat terjalin 

dengan baik sehingga pada akhirnya akan meningkatkan keaktifan dan prestasi 

belajar siswa. 

 Dari uraian di atas maka peneliti terdorong melakukan penelitian di SMP 

N 3 Colomadu untuk meningkatkan keaktifan belajar yang berakibat pada 

peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

mengoptimalkan metode GI (Group Investigation). 
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Di dalam kegiatan belajar-mengajar ada berbagai macam metode yang 

dapat digunakan oleh para pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran, 

seperti: metode ceramah, tanya jawab, diskusi, drill, inquary, group investigation, 

ataupun contextual teaching learning. 

Beberapa model pembelajaran yang baru mulai bermunculan dalam 

rangka meningkatkan nilai mutu sebuah pembelajaran, diantaranya adalah lesson 

study, examples, non examples, cooperative script, pembelajaran berdasarkan 

masalah, talking stick, role playing, group investigation, cooperative integrate 

reading and composition (CIRC), contextual teaching learning dan lain- lain. 

Akhir-akhir ini metode pembelajaran yang sering di pakai dalam pembelajaran 

adalah group investigation dan contextual teaching learning karena metode 

pembelajaran ini bekerja dengan cara menuntut siswa untuk menjadi aktif dalam 

menyelesaikan setiap permasalahan  yang ada. 

Penggunaan metode group investigation dan contextual teaching 

learning dalam pembelajaran masing-masing sangat jarang digunakan khususnya 

di wilayah pedesaan mengingat bahwa efektifitas dari penggunaan kedua metode 

tersebut belum begitu terlihat dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengadakan 

penelitian mengenai: 

“ Penerapan Pembelajaran Kooperatif Group Investigation (GI) Dalam 

Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Persegi Panjang Dan 

Persegi Kelas VII Semester Genap SMP N 3 Colomadu Tahun Ajaran 2010 / 

2011.” 
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B. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang timbul dari topik 

kajian maka pembatasan masalah perlu dilakukan guna memperoleh 

kedalaman kajian untuk menghindari perluasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah dalam hal ini adalah: 

1.  Subjek Penelitian 

Siswa kelas VII SMP N 3 Colomadu tahun pelajaran 2010 / 2011.  

2.  Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah: 

a. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran 

kooperatif Group Investigation (GI). 

b. Kompetensi siswa yaitu keaktifan belajar siswa, yang terdiri dari: 

1)  Keaktifan mengajukan pertanyaan.  

2)  Keaktifan menjawab dan menanggapi pertanyaan.  

3)  Keaktifan mengerjakan / mempresentasikan soal di depan kelas. 

 

C.    Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan 

di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode Kooperatif Group Investigation untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika? 

2.  Adakah peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika setelah 

dilakukan pembelajaran dengan metode Kooperatif Group Investigation? 
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D.    Tujuan Penelitian 

Melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif Group 

Investigation (GI), penelitian ini bertujuan untuk: meningkatkan keaktifan 

belajar siswa. 

 

E.     Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

wawasan ilmu-ilmu pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan 

kompetensi belajar siswa dan peran serta siswa dalam proses 

pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi sekolah yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pelajaran.  

2. Bagi guru memberikan informasi dan perbaikan pembelajaran melalui  

pembelajaran kooperatif Group Investigation dalam meningkatkan 

peran serta siswa dalam proses belajar mengajar. 

3. Bagi siswa yaitu untuk lebih meningkatkan kompetensi belajar siswa 

dengan perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu proses 

pembelajaran.  

4. Bagi peneliti 

1) Memberikan penegetahuan tentang pentingnya sebuah pemilihan  
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metode pengajaran dalam sebuah lingkup belajar. 

2) Memberikan pengalaman dari sebuah pengajaran yang telah 

dilakukan.  

3) Mengembangkan dan mencoba mengaplikasikan atas ilmu dan 

teori yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan.  


