
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kerja keras dan hasil belajar itu sangat penting karena pentingnya kerja keras 

dapat memengaruhi hasil belajar yang lebih baik, kerja keras belajar juga merupakan 

salah satu proses belajar siswa, dan dapat di katakan bahwa kerja keras belajar 

merupakan dorongan belajar siswa supaya mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Banyak siswa mengalami masalah dalam belajar, akibatnya hasil belajar yang di capai 

siswa tidak tinggi. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut. perlu ditelusuri penyebab yang 

memengaruhi kerja keras dan hasil belajar siswa tidak meningkat. Salah satu mata 

pelajaran yang butuh mendapat perhatian lebih adalah matematika. Banyak siswa 

kurang menyukai dengan mata pelajaran ini karena mereka menganggap bahwa 

pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dimengerti dan dipahami sehingga 

banyak siswa malas untuk mengikuti pelajaran ini dengan maksimal. 

Hal-hal lain yang mengakibatkan siswa malas untuk mengikuti pelajaran ini di 

antaranya metode dan strategi pembelajaran yang kurang efektif dan menyenangkan 

sehingga siswa bosan untuk mengikuti pelajaran ini. Salah satu metode dan strategi 

yang sering digunakan oleh guru yaitu dengan menggunakan metode ceramah atau 

dapat dikatakan guru hanya memberikan materi dan siswa mencatat materi yang telah 

diberikan oleh guru. Dalam pembelajaran seperti ini, guru memegang kendali penuh 

atas siswa sehingga siswa tidak terlibat aktif dalam mengikuti pelajaran dan tanpa 

disadari, penggunaan metode seperti ini dapat menghambat kerja keras dan hasil 



belajar siswa yang seharusnya perlu ditingkatkan, khususnya pada pelajaran 

matematika. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, pada kegiatan pembelajaran juga 

ditemukan dan terjadi di SMP N 2 Karanggede., di antaranya :1) Kurangnya 

keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan (8,50%), 2) Siswa tidak ada yang 

bertanya ketika guru memberikan kesempatan bertanya (10%), 3) Kurangnya 

kemauan siswa dalam mengerjakan PR (30,50%), 4) kurangnya keberanian siswa 

untuk mengerjakan soal di depan kelas (15,00%), 5) hasil belajar yang kurang 

memuaskan (50%). 

 Dengan adanya kenyataan ini, guru berupaya semaksimal mungkin untuk 

memberi motivasi agar anak bisa mandiri untuk belajar matematika. Semangat 

mereka perlu dipupuk agar mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi bahwa 

dirinya mempunyai kemampuan yang lebih dibanding teman-temannya, namun 

demikian tidak semua anak merasa kurang senang dengan pelajaran ini. Kenyataan 

yang terjadi di SMP N 2 Karanggede, ada beberapa anak yang sangat menonjol 

kemampuannya pada mata pelajaran matematika. Rata-rata nilai mereka sangat 

memuaskan dan semangat kerja keras belajar dapat membuahkan hasil hasil yang 

sangat luar biasa. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu adanya pengembangan 

metode pembelajaran yang mampu melibatkan partisipasi atau peran siswa secara 

menyeluruh sehingga kegiatan belajar mengajar tidak hanya didominasi oleh guru. 

Usaha untuk perbaikan dalam meningkatan kerja keras dan hasil belajar matematika 

yang dilakukan adalah diterapkannya model pembelajaran dengan strategi Group 

Investigation. 



  Group Investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari 

sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang 

tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet. 

  Melalui metode ini, suasana belajar yang ditimbulkan akan lebih terasa 

menyenangkan karena siswa belajar dan saling bertukar pikiran dengan temannya 

sendiri. Selain dapat meningkatkan kemampuan siswa secara individu, juga melatih 

dalam bekerjasama dalam kelompok yang pada akhirnya memacu peningkatan 

prestasi belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut.  

1. Adakah peningkatkan kerja keras belajar setelah dilakukan penerapan 

strategi Group Investigation dalam pembelajaran matematika pada siswa 

kelas VII SMP N 2 Karanggede? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar setelah dilakukan penerapan strategi 

Guorp Investigasion dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VII 

SMP N 2 Karanggede? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Melalui penerapan model pembelajaran Group Investigation, penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut. 



1. Peningkatan kerja keras siswa dalam proses pembelajaran matematika melalui 

strategi Group Investigation secara khusus, siswa diharapkan pantang 

menyerah, sungguh-sungguh, dan tekun dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Peningkatan hasil dengan melalui srategi Group Investigation dalam 

pembelajaran matematika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

 Secara umum, hasil penelitian ini memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika, penelitian peningkatan kerja keras, dan hasil dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran Group Investigation. 

  Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada strategi pembelajaran matematika di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam meningkatkan kerja keras dan hasil belajar 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 

2) Memberikan masukan dalam memperluas pengetahuan tentang 

metode pembelajaran. 

   b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan kerja keras dan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran matematika. 

2) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. 



3) Siswa mempunyai kedudukan sama dalam menentukan tingkat 

keberhasilan dalam pembelajaran matematika. 

c. Bagi peneliti  

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan 

metode Group Investigation serta mengetahui perkembangan siswa setelah 

menggunakan metode tersebut. 

d. Bagi Sekolah 

Penelitian ini memberikan sumbangan guna perbaikan metode 

pembelajaran matematika. 

 

 


