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BAB I 
         PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia, yaitu manusia Indonesia yang 

beriman, mandiri, maju, cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab serta 

produktif. Berbagai upaya pendidikan telah dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia tersebut. Salah satunya adalah dengan 

melakukan kajian-kajian dan pengembangan kurikulum di Indonesia secara 

bertahap, konsisten, dan disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan 

zaman.   

  Belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

sadar untuk menghasilkan suatu perubahan, menyangkut pengetahuan, 

ketrampilan, sikap dan nilai-nilai. Manusia tanpa belajar akan mengalami 

kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, yang tidak lain juga merupakan produk kegiatan berpikir manusia 

pendahulunya. 

 Tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu 

berubah merupakan tuntutan kebutuhan manusia sejak lahir sampai akhir 

hayatnya. Dengan demikian, belajar merupakan tuntutan hidup sepanjang 

hayat manusia (life long learning). Dalam mempertahankan kehidupannya, 

manusia harus mempunyai bekal kecakapan hidup (skill of life), yang dapat 

diperoleh melalui berbagai proses belajar, seperti belajar untuk mengetahui  



(learning to know), belajar untuk melakukan ( learning to do), belajar untuk 

menjadi diri sendiri (learning to be myself) dan belajar untuk hidup bersama 

(learning to life together). 

 Proses belajar adalah mengubah atau memperbaiki tingkah laku 

melalui latihan, pengalaman dan kontak dengan lingkungannya. Dalam tahap 

proses belajar yang diutamakan adalah kematangan tertentu dari siswa, karena 

bagaimanapun bahwa hasil yang dicapai tidak akan memberikan hasil yang 

memuaskan. 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan adalah guru,                    

siswa, fasilitas dan sistem pengajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Proses interaksi belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan formal. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran pemegang 

kuncinya adalah siswa, sedangkan guru berperan menyerahkan kunci untuk 

membuka pintu dalam dunia pendidikan. 

  Setiap metode mempunyai karakteristik tertentu dengan segala                            

kelebihan dan kelemahan masing-masing. Suatu metode pembelajaran 

mungkin baik untuk suatu tujuan tertentu, pokok bahasan maupun situasi dan 

kondisi tertentu, tetapi tidak tepat untuk situasi lain. Demikian pula suatu 

metode yang dianggap baik untuk suatu pokok bahasan yang disampaikan 

oleh guru tertentu, kadang belum tentu berhasil dibawakan oleh guru lain. 

  Menurut Abdurrahman, ( 2003 : 251) banyak yang memandang 

matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. Meskipun demikian semua 



orang harus mempelajarinya karena merupakan sarana untuk memecahkan 

masalah kehidupan sehari-hari. 

  Rendahnya motivasi belajar siswa dapat disebabkan oleh 

pengalaman siswa saat mengerjakan soal matematika yang menurut mereka 

susah, sulit dan sukar karena mereka belum paham terhadap suatu konsep. 

Atau sebaliknya, rendahnya pemahaman konsep siswa dipengaruhi oleh 

rendahnya motivasi siswa untuk belajar matematika karena dalam benak siswa 

sudah tergambar bahwa matematika itu sulit, sukar dan membosankan. 

Keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. 

  Sebagian besar model pembelajaran yang digunakan adalah 

konvensional, sedangkan pada pembelajaran konvensional siswa cenderung 

pasif karena sistem pembelajarannya dengan metode ceramah. Salah satu 

model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru adalah 

pembelajaran kooperatif model Group Investigation (GI). 

  Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang 

didalamnya memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi dalam 

memecahkan masalah matematika dengan mengkombinasikan pengalaman 

dan kemampuan antar personal (kelompok) sehingga diperoleh suatu 

kesepakatan yang merupakan penyelesaian dari permasalahan tersebut. 

Melalui model pembelajaran Group Investigation diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan procedural fluency siswa sehingga siswa merasa 

nyaman dan senang saat mengikuti pembelajaran matematika dan dapat lebih 

mudah memahami konsep-konsepnya.  



  Dengan melihat latar belakang masalah tersebut peneliti terdorong 

untuk meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif model Group Investigatian (GI) dalam Upaya 

meningkatkan Kemampuan Procedural Fluency. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan procedural fluency siswa yang berbeda akan menunjukkan 

sikap yang berbeda dalam belajar, sehingga perlu adanya tindakan apa 

yang dilakukan oleh guru matematika dalam melaksanakan  pembelajaran. 

2. Perhatian guru terhadap kemampuan procedural fluency masih kurang 

sehingga berpengaruh dalam pemilihan metode mengajar.  

 

C. Pembatasan Masalah 

   Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, 

efisien dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kemampuan procedural fluency adalah sanggup melakukan suatu tahap 

kegiatan untuk menyelesaikan langkah demi langkah dengan lancar  dan 

pasti dalam memecahkan masalah yang meliputi aspek:a)siswa 

mengerjakan soal didepan kelas, b) terlibat dalam mengemukakan 

pendapat, c) menanggapi atau mengajukan pertanyaan, d) mengerti dan 



dapat melakukan langkah GI, e) mendefinisikan konsep, f) mengeksplorasi 

konsep, g) mengaplikasikan konsep, h) menjalin kerjasama dalam 

kelompok. 

2. Kemampuan matematika dibatasi pada kemampuan untuk menguasai 

materi pelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif model Group Investigation. 

 

D. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi  dan pembatasan masalah maka 

permasalahan penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada peningkatan kemampuan procedural fluency siswa pada 

pembelajaran matematika melalui penerapan kooperatif model Group 

Investigation siswa kelasVII ? 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar matematika dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif model Group Investigation?  

 

E. Tujuan Penelitian 

  Sejalan dengan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan procedural fluency (kelancaran dalam 

menyelesaikan langkah demi langkah) terhadap matematika melalui 

penerapan pembelajaran kooperatif model Group Investigation. 



2. Meningkatkan prestasi belajar matematika dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif model Group Investigation. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

   Secara teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap 

pembelajaran matematika, utamanya untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika dan meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif model GI. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan proses pembelajaran yang bervariasi. 

b. Bagi siswa agar memahami konsep-konsep dalam belajar matematika 

dangan  menerapkan kedalam situasi dunia nyata, sehingga belajar 

matematika lebih bermakna supaya memunculkan kemampuan 

procedural fluency untuk mengembangkan daya pikir dan tumbuh 

kompetisi siswa.   

c. Bagi peneliti merupakan wahana uji kemampuan terhadap bekal teori 

yang diperoleh dibangku kuliah, serta sebagai upaya pengembangan 

ilmunya. 

d. Bagi peneliti berikutnya, peneliti dapat dijadikan sebagai referensi 

ilmiah dan motivasi untuk meneliti.  

 


