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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya 

secara empiris. Kemudian pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, 

diolah secara analisis dengan penalaran didalam struktur kognitif sehingga 

sampai terbentuk konsep-konsep matematika. Supaya konsep-konsep 

matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat 

dimanipulasi secara tepat, maka digunakan bahasa matematika atau notasi 

matematika yang bernilai global (universal). Konsep matematika didapat 

karena proses berfikir, karena itu logika adalah dasar terbentuknya 

matematika.
1
 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang mempunyai 

pengaruh yang sangat penting, karena hampir semua ilmu pengetahuan 

terdapat unsur matematika. Matematika tidak hanya berupa simbol, tetapi 

matematika dapat melatih cara berpikir secara logis (masuk akal) siswa serta 

membantu memperjelas dalam menyelesaikan permasalahan. Matematika 

juga berfungsi mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, 

kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan berbagai 

gagasan yang dapat dijelaskan melalui pembicaraan lisan, tulisan, grafik, 

peta, ataupun diagram.  

Pada proses pembelajaran matematika umumnya masih banyak guru 

menerapkan model pembelajaran langsung (teacher center). Pembelajaran 
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teacher centered dimana pembelajaran yang berlangsung bersifat searah akan 

membuat siswa selalu bergantung pada pekerjaan guru. Sehingga selama 

proses belajar mengajar siswa cenderung pasif saat mengikuti pelajaran 

matematika. Siswa mendengarkan, mencatat materi yang terkait, dan dituntut 

untuk menghafalkannya lalu siswa disuruh untuk mengerjakan latihan-latihan 

soal dengan rumus yang diberikan guru tanpa tahu akan tujuan dan manfaat 

yang akan mereka peroleh.
2
 Hal ini mengakibatkan siswa hanya terbatas pada 

aktivitas mendengarkan penjelasan dari guru, mencatat, dan mengerjakan 

tugas. Sedangkan untuk aktivitas berdiskusi yang di dalamnya siswa dapat 

saling bertukar pendapat dalam suatu penyelidikan kasus tertentu jarang 

dilakukan. 

Berdasarkan hasil observasi di Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 

bahwa dalam setiap pembelajaran matematika siswa hanya tertuju pada 

materi yang sedang diajarkan saja dan pada pertemuan selanjutnya siswa lupa 

tentang materi yang telah dipelajari padahal materi itu ada hubungan. Jadi 

siswa biasanya hanya tertuju pada materi atau topik yang sedang dipelajari 

saja, topik atau materi sebelumnya dilupakan begitu saja karena dianggap 

sudah berlalu atau sudah tidak perlu lagi untuk diingat. Akibanya jika siswa 

dihadapkan dengan persoalan baru yang melibatkan topik lain biasanya 

mereka tidak bisa untuk menyelesaikan persoalan tersebut, bahkan 

memahami maksud pertanyaannyapun belum bisa. Selain itu kebanyakan 

siswa menganggap matematika itu merupakan pelajaran yang sulit, ini 
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terbukti dari nilai ulangan harian siswa dan hasil ujian semester ganjil yang 

dibawah standar KKM. Kemudian pada saat pembelajaran matematika, 

apabila guru bertanya kepada siswa sudah paham atau belum siswa diam dan 

apabila guru bertanya ada yang mau ditanyakan siswa juga diam, disini 

terlihat bahwa keaktifan di ruang kelas kurang karena siswa kurang bertanya 

apabila belum paham, hanya sebagian siswa yang aktif bertanya tanpa 

ditunjuk oleh guru. 

Telah banyak usaha yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

kemampuan tersebut. Guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an tersebut 

telah menerapkan pembelajaran langsung (direct instruction). Model 

pembelajaran langsung menghendaki guru memberikan informasi latar 

belakang, mendemonstrasikan keterampilan yang sedang diajarkan dan 

kemudian menyediakan waktu bagi siswa untuk latihan keterampilan tersebut 

dan menerima umpan balik tentang bagaimana yang sedang meraka lakukan.
3
 

Untuk memperoleh kemampuan pemahaman konsep matematis yang 

baik dimungkinkan bila dalam proses pembelajaran siswa sebagai pelaku 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai 

pelaku pembelajaran adalah model pembelajaran Group Investigation. 

Dalam model pembelajaran Group Investigation siswa dituntut tidak 

hanya mempelajari materi saja. Namun, harus mempelajari keterampilan- 

keterampilan khusus seperti keterampilan kooperatif. Keterampilan ini 

bertujuan untuk melancarkan hubungan satu sama lain dalam kerja, dan 

penyelesaian tugas. Peranan hubungan satu sama lain dalam kerja dapat 
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diperoleh dengan mengembangkan informasi dan kerja sama satu sama lain 

dalam kelompok sedangkan peranan penyelesaian tugas dapat diperoleh 

dengan pembagian kelompok sehingga siswa dapat lebih aktif dan 

bertanggung jawab.
4
 

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan siswa dalam 

menerima pelajaran adalah kemampuan awal. Dengan melihat kemampuan 

awal siswa, dapat diketahui sejauh mana siswa telah mengetahui materi yang 

telah disajikan. Seperti yang ditegaskan dalam Depdiknas bahwa:
5
 

Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia mulai 

dengan pembelajarannya, karena dengan demikian dapat diketahui :a) 

apakah siswa telah mempunyai pengetahuan yang merupakan prasyarat 

untuk mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana siswa telah mengetahui 

materi apa yang akan disajikan. 

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum 

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa merupakan 

prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang yang diperoleh dari 

pelatihan selama hidupnya, dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu 

pengalaman baru. 

Kemudian belajar akan lebih bermakna apabila materi yang dipelajari 

(hasil belajar berupa konsep atau prinsip) diasumsikan atau dihubungkan 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi yang dipelajari atau 

diingat oleh siswa. Pembelajaran yang berorientasi pada pengetahuan awal 

                                                             
4
 Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 24. 

5
 Depdiknas. Kemampuan Awal Siswa. 2005. h.7. 



5 
 

akan memberikan dampak pada proses dan perolehan belajar yang memadai. 

Dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa kemampuan awal merupakan 

elemen esensial untuk menciptakan proses pembelajaran menjadi sesuatu 

yang bermakna. 

Berkaitan dengan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation terhadap 

Pemahaman Konsep Matematis ditinjau dari Kemampuan Awal 

Matematis Siswa MTs” 

B. Defenisi Istilah 

1. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam 

memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat.
6
 

2. Group Investigation adalah pembelajaran berkelompok yang menekankan 

siswa untuk dapat berfikir secara ilmiah dan tanggung jawab agar dapat 

mengembangkan kreativitas siswa melalui penemuan-penemuan. 

3. Kemampuan Awal Matematis Siswa 

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum 

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal matematis 

siswa merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Hasil dari kemampuan 
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awal siswa dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kemampuan awal 

tinggi, sedang, dan rendah. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 

a. Tingkat pemahaman konsep matematika siswa rendah. 

b. Kurangnya keaktifan ketika proses pembelajaran matematika. 

c. Model pembelajaran yang digunakan guru masih belum tepat dalam 

menunjang kemampuan pemahaman konsep matematis siwa. 

d. Tingkat keberhasilan atau hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh 

kemampuan awal siswa. 

2. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka dalam 

penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan pengaruh penerapan model 

pembelajaran Group Investigation terhadap pemahaman konsep matematis 

ditinjau dari kemampuan awal matematis siswa MTs. 

3. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematis antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran Group Investigation dengan siswa 

yang mengikuti pembelajaran langsung? 

2. Apakah terdapat perbedaan kemampan awal matematis siswa kelas 

eksperimen dan siswa kelas kontrol? 
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3. Apakah terdapat efek/pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran 

dengan kemampuan awal matematis siswa terhadap pemahaman 

konsep matematis siswa? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui ada tidaknya perbedaan pemahaman konsep matematis 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran Group Investigation 

dengan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung. 

2. Mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampan awal matematis siswa 

kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. 

3. Mengetahui ada tidaknya efek/pengaruh interaksi antara strategi 

pembelajaran dengan kemampuan awal matematis siswa terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain 

sebagai berikut :  

a. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat 

meningkatkan kualitas sekolah.  

b. Bagi guru, sebagai   bahan   pertimbangan   dalam   memilih   atau 

memadukan  berbagai  metode  pembelajaran  yang  tepat  di  kelas, 

khususnya dalam pembelajaran matematika. 
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c. Bagi siswa, penerapan model Group Investigation dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematis siswa. 

d. Bagi peneliti, sebagai sumbangan pada dunia pendidikan dan sebagai 

salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA 

Riau. 

 

 


