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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu pilar dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Upaya peningkatan mutu 

pendidikan salah satunya adalah melalui penyempurnaan proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar di sekolah meliputi seluruh aktivitas yang menyangkut 

penyajian materi pelajaran agar siswa aktif mengikuti pembelajaran di kelas.  

Pada proses pembelajaran seringkali guru menghadapi masalah-masalah yang 

timbul saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, masalah tersebut biasanya 

datang dari siswa maupun guru itu sendiri. Masalah utama yang dialami oleh guru 

pada proses pembelajaran adalah mengelola kelas untuk jumlah siswa yang banyak 

dan menghadapi siswa yang heterogen, kurangnya disiplin siswa, dan kurangnya 

aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu aktivitas dalam 

proses pembelajaran dapat mempengaruhi beberapa hal salah satunya hasil belajar. 

Sardiman (2011: 100) aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental, dua aktivitas itu harus selalu berkaitan dalam kegiatan belajar 

sehingga tercipta belajar yang optimal. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

tidak hanya memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa tetapi juga menciptakan 

suasana yang dapat membawa siswa aktif dalam belajar. Pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru yang 

ditunjukkan dengan hasil belajar yang memuaskan. Hasil belajar yang baik, tidak 

terlepas dari aktivitas belajar yang optimal, dan sebaliknya hasil belajar yang 

kurang, tidak lepas dari aktivitas belajar yang kurang optimal. Hasil belajar tentu 

dapat dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pemilihan 

metode pembelajaran yang kurang tepat dapat berpengaruh pada kemampuan 

komunikasi dan aktivitas belajar siswa. 

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 
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tinggi. Akan tetapi, bagi kebanyakan siswa matematika mungkin merupakan 

pelajaran yang sangat sulit dan membosankan, sehingga pelajaran ini tidak begitu 

digemari dibadingkan pelajaran lainnya. Hal inilah yang menyebabkan siswa 

menjadi pasif saat pembelajaran matematika. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di kelas VIII SMP Negeri 

5 Surakarta yang berjumlah 32 siswa dan wawancara dengan guru matematika 

SMP Negeri 5 Surakarta menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran kurang. Hal ini dapat dilihat dari indikator aktivitas belajar sebagai 

berikut: keberanian mengajukan pertanyaan sebanyak 7 siswa dengan persentase 

21,87%, keberanian menjawab pertanyaan sebanyak 5 siswa dengan persentase 

15,62%, keberanian mengerjakan soal ke depan kelas sebanyak 5 orang dengan 

persentase 15,62%. 

Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika yaitu 

kurangnya minat siswa untuk belajar matematika, cenderung membosankan karena 

pada saat proses pembelajaran didominasi oleh guru, guru masih menggunakan 

metode konvensional dan belum berpusat pada siswa. Sehingga siswa terlihat 

pasif, cenderung malas menulis, menggambar dan dalam kegiatan diskusi hanya 

sedikit siswa yang aktif. Oleh karena itu guru perlu menerapkan model 

pembelajaran yang variatif yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam 

belajar. 

Dalam proses pembelajaran matematika yang dapat diterapkan oleh guru untuk 

meningkatkan aktivitas belajar salah satunya adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation (GI). (Fathurrohman, 2015: 69) Group 

Investigation (GI) merupakan salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi 

(informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. 

Model Group Investigation (GI) dapat melatih siswa untuk menumbuhkan 

kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat dari 

tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. 

Adapun kelebihan dari metode Group Investigation yaitu: (1) memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, (2) dapat meningkatkan 



3 
 

 
 

motivasi belajar siswa, (3) pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling 

bekerjasama dan berinteraksi antara siswa dalam kelompok tanpa memandang 

latar belakang, (4) melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkommunikasi dan mengemukakan pendapatnya, (5) memotivasi dan 

mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai 

tahap akhir pembelajaran. (Kurniasih & Sani, 2015: 73) 

Menurut hasil penelitian Ayuwanti (2016) dengan menggunakan metode 

Group Investigation dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Dan 

berdasarkan hasil penelitian Istikomah, Hendratto & Bambang (2010) dengan 

menerapkan metode group investigation dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti memilih 

judul “Peningkatan Aktivitas Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Group Investigation Pada Pokok Bahasan Sistem Koordinat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

permasalahan yang diajukan peneliti sebagai berikut: 

“Apakah melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika pada pokok bahasan sistem 

koordinat pada siswa kelas VIII semester gasal SMP Negeri 5 Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

a. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VIII SMP  

Negeri  5 Surakarta .  

b. Tujuan Khusus  

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 5 Surakarta  Tahun Ajaran 2018/2019. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil dan manfaat antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan gambaran tentang peningkatan aktivitas belajar  siswa 

dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Kooperatif 

tipe Group Investigation. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

Siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih 

bervariasi, menarik, komunikatif, aktif dan efektif dalam pembelajaran 

matematika. 

2) Bagi guru 

Penelitian ini dapat memberikan inovasi baru tentang model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam 

proses pembelajaran matematika. 

3) Bagi peneliti 

Dapat menambah pengalaman secara langsung dengan menerapkan 

model pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation. 

4) Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang baik dalam rangka 

mengembangkan profesionalisme guru dan meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

 


