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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting

bagi pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh

karena itu, dalam upaya meningkatkan mutu pelajaran matematika para

tenaga kependidikan dituntut selalu meningkatkan diri baik dalam ilmu

pengetahuan matematika maupun pengelolaan pembelajaran. Hal ini

dimaksudkan agar siswa dapat mempelajari matematika dengan baik dan

benar, sehingga mereka mampu mengikuti pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum SMP

menyatakan bahwa salah satu di antara mata pelajaran pokok yang diajarkan

kepada siswa adalah mata pelajaran matematika, karena dengan

mempelajari matematika siswa dapat memiliki pola pikir yang sistematis

dan rasional sehingga matematika dapat digunakan secara fungsional dalam

kehidupan sehari-hari.

Secara detail, dalam lampiran Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014

tentang kurikulum SMP dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika

bertujuan agar peserta didik mendapatkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Memahami konsep matematika, merupakan kompetensi dalam
menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan menggunakan konsep
maupun algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam
pemecahan masalah. Termasuk dalam kecakapan ini adalah
melakukan algoritma atau prosedur, yaitu kompetensi yang
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ditunjukkan saat bekerja dan menerapkan konsep-konsep
matematika seperti melakukan operasi hitung, melakukan operasi
aljabar, melakukan manipulasi aljabar, dan keterampilan
melakukan pengukuran dan melukis/ menggambarkan
/merepresentasikan konsep keruangan.

b. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah,
dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data
yang ada.

c. Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi
matematika baik dalam penyederhanaan, maupun menganalisa
komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks
matematika maupun di luar matematika (kehidupan nyata, ilmu,
dan teknologi) yang meliputi kemampuan memahami masalah,
membangun model matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh termasuk dalam rangka
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (dunia nyata).

d. Mengkomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun
bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol,
tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau
masalah.

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri
dalam pemecahan masalah.

f. Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam
matematika dan pembelajarannya, seperti taat azas, konsisten,
menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat
orang lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh, kreatif, menghargai
kesemestaan (konteks, lingkungan), kerjasama, adil, jujur, teliti,
cermat, bersikap luwes dan terbuka, memiliki kemauan berbagi
rasa dengan orang lain.

g. Melakukan kegiatan–kegiatan motorik yang menggunakan
pengetahuan matematika.

h. Menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk
melakukan kegiatan-kegiatan matematika. Kecakapan atau
kemampuan-kemampuan tersebut saling terkait erat, yang satu
memperkuat sekaligus membutuhkan yang lain. Sekalipun tidak
dikemukakan secara eksplisit, kemampuan berkomunikasi muncul
dan diperlukan di  berbagai kecakapan, misalnya untuk
menjelaskan gagasan pada Pemahaman Konseptual, menyajikan
rumusan dan penyelesaian masalah, atau mengemukakan argumen
pada penalaran.

Menurut National Council of Teacher Of Mathematics (NCTM) tahun

2000 standar proses yang harus dimiliki dalam pembelajaran matematika
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merupakan kemampuan-kemampuan matematis yang terdiri dari beberapa

aspek diantaranya: 1) Pemecahan soal, 2) Pemahaman dan bukti, 3)

Komunikasi, 4) Hubungan, 5) Penyajian.1

Berdasarkan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 dan standar proses

pembelajaran menurut NCTM tersebut seorang guru harus bisa

mengembangkan kemampuan-kemampuan matematis siswa. Kemampuan

matematis yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kemampuan

pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep matematis merupakan

salah satu syarat untuk dapat menguasai matematika, karena konsep

matematis merupakan objek pertama yang dipelajari dalam matematika

selain berhitung. Pemahaman konsep matematis sangat dibutuhkan siswa

dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemecahan

masalah.

Pada kajian yang dilakukan oleh Nieke Septriani ditemukan bahwa

kemampuan siswa pada masing-masing indikator pemahaman konsep yang

diberi skor sesuai dengan kriteria rubrik penilaian pemahaman konsep

matematika masih rendah. Hasil dari tes observasi yang diberikan yaitu nilai

rata-rata yang diperoleh siswa adalah 11,33 dengan nilai maksimum jika

semua soal dijawab benar adalah 24.2

1Noviarni, Perencanaan Pembelajaran Matematika Dan Aplikasinya Menuju Guru
Matematika Yang Kreatif Dan Inovatif, (Pekanbaru: Benteng Media, 2014), hlm 16.

2Nieke Septriani, Pengaruh Penerapan Pendekatan Scaffolding Terhadap Kemampuan
Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII SMP Pertiwi 2 Padang, Jurnal Pendidikan
Matekmatika, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2014, hlm. 18.
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Hasil studi PISA tahun 2015 yang menunjukkan Indonesia baru bisa

menduduki peringkat 69 dari 76 negara. PISA merupakan studi

internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa

sekolah berusia 15 tahun.  Hasil survei dari PISA tersebut didukung oleh

Trends Internatioanl Mathematics and Scince Study (TIMSS) menunjukkan

siswa Indonesia berada pada ranking 36 dari 49 negara. Dimensi penilaian

pada TIMSS meliputi dimensi konten dan dimensi kognitif yang masing-

masing terdiri dari tiga domain yaitu mengetahui fakta dan prosedur

(pengetahuan), menggunakan konsep, penerapan dan pemecahan masalah.

Hasil tersebut menunjukkan masih lemahnya pemahaman konsep matematis

siswa, sedangkan konsep adalah kemampuan pertama yang harus dimiliki

oleh siswa sebelum ia bisa mengembangkan kemampuan berfikir yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VII di

SMP Negeri 40 Pekanbaru, Ugesti Saragi dan hasil observasi pembelajaran

dikelas VII pada tanggal 10 Januari 2017 diperoleh informasi bahwa

kemampuan pemahaman konsep dan kemandirian belajar matematika siswa

kelas VII di sekolah tersebut masih tergolong rendah. Selain dari hasil

wawancara dan observasi, peneliti juga melihat hasil dokumentasi dari

ulangan siswa pada materi sebelumnya. Sehingga berdasarkan hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, terlihat

bahwa masih banyak siswa yang tidak menyukai matematika disebabkan

karena mereka tidak memahami konsep materi matematika yang mereka

pelajari, pada saat mengerjakan soal-soal berbentuk pemahaman konsep,
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siswa tersebut masih belum bisa mengerjakan soal, siswa kesulitan

mengerjakan soal-soal yang berbeda dari contoh soal yang diberikan guru,

dan siswa masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap orang lain.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran

kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham

konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan

sejumlah siswa sebagai angggota kelompok kecil yang tingkat

kemampuannya berbeda. Pada saat menyelesaikan tugas kelompoknya,

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling

membantu untuk memahami materi pelajaran. Pada pembelajaran

kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam

kelompok belum menguasai bahan pelajaran.3. Setiap siswa mempunyai

kesempatan yang sama untuk sukses. Aktivitas belajar berpusat pada siswa

dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, dan saling membantu

dalam memahami konsep matematika.

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dapat dilakukan adalah

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Pada penelitian yang

meneliti tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe group

investigation terhadap pemahaman konsep matematis diperoleh kesimpulan

bahwa pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe group investigation lebih tinggi dari

3Noviarni, Op.Cit, h. 74.
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pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan model

pembelajaran konvensional.4 Pada model pembelajaran kooperatif tipe

group investigation, siswa dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian

diarahkan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip. Siswa secara

bersama-sama menemukan konsep atau prinsip, sehingga diharapkan

konsep tersebut tertanam dengan baik pada diri siswa yang pada akhirnya

siswa dapat memiliki pemahaman konsep matematis yang baik. Di samping

ketepatan penggunaan model pembelajaran, kemandirian belajar siswa juga

akan menentukan keberhasilan studi siswa.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni pada materi fisika

didapat kesimpulan bahwa melalui pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation (GI) dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan

kemandirian belajar siswa SMP Negeri 33 Purworejo.5 Berdasarkan hasil

penelitian dan pendapat tersebut terlihat bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe group investigation memperlihatkan pengaruh positif

terhadap kemandirian belajar dan pemahaman konsep matematis siswa.

Selanjutya pada penelitian yang dilakukan oleh Risqilah ditemukan bahwa

meningkatnya kemandirian belajar dapat pula meningkatkan kemampuan

pemahaman konsep siswa.6 Kemandirian belajar diperlukan dalam

4Fajar Magdalena, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation
Terhadap Pemahaman Konsep Matematis, Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 2 Nomor 1
Tahun 2014.

5Nuraeni, Peningkatan Kemandirian Belajar IPA melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe
Group Investigation (GI) di Kelas VIII SMP Negeri 33 Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012,
Jurnal Radiasi, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 17.

6Risqilah, Pengaruh Kemandirian Belajar dan Motivasi Belajar Melalui Model Examples
Non Examples Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Materi Kubus dan Balok di MTs.
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pembelajaran kooperatif tipe group investigation, karena dalam

menginvestigasi masalah yang diberikan guru siswa dituntut secara mandiri

mencari sumber belajar yang berhubungan dengan masalah yang

didapatkan, untuk kemudian didiskusikan dengan anggota kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian eksperimen yang berjudul Pengaruh Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Terhadap Kemampuan

Pemahaman Konsep Matematis Ditinjau Berdasarkan Kemandirian Belajar

Siswa Sekolah Menengah Pertama di Pekanbaru.

B. Definisi Istilah

1. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang

menerapkan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara empat

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen).7

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation

Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation adalah salah

satu bentuk model pembelajaran yang memiliki titik tekan pada

partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau

segala sesuatu mengenai pelajaran yang akan dipelajari.8

Gondang Wonopringgo, Delta Jurnal Ilmiah Matematika, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015, hlm.
64.

7Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yokyakarta: Insan Madani, 2012), hlm. 199.
8Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk

Peningkatan Profesionalitas Guru, (Jakarta: Kata Pena, 2016), hlm 71.
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3. Kemampuan Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep merupakan tindakan memahami kategori atau

konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada.9

4. Kemandirian Belajar

Menurut Haris Mujiman dalam Pratistya Nor Aini dan Abdullah

Taman kemandirian belajar dapat diartikan sebagai sifat serta

kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar

aktif, yang didorong oleh motif untuk menguasai sesuatu kompetensi

yang telah dimiliki.10

5. Pembelajaran Langsung

Pembelajaran langsung pada umumnya dirancang secara khusus untuk

mengembangkan aktivitas belajar siswa yang berkaitan dengan aspek

pengetahuan prosedural (pengetahuan tentang bagaimana

melaksanakan sesuatu) dan pengetahuan deklaratif (pengetahuan

tentang sesuatu yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, atau

generalisasi) yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari

selangkah demi selangkah.11

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

9Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 25.

10Pratistya Nor Aini dan Abdullah Taman, Pengaruh Kemandirian Belajar Dan Lingkungan
Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sewon
Bantul Tahun Ajaran 2010/2011, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Volume X Nomor 1
Tahun 2012, hlm. 51.

11Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),  hlm.72.
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1. Masih banyaknya siswa yang tidak menyukai matematika disebabkan

karena mereka tidak memahami konsep materi matematika yang

mereka pelajari.

2. Pada saat mengerjakan soal-soal berbentuk pemahaman konsep, siswa

tersebut masih belum bisa mengerjakan soal.

3. Siswa kesulitan mengerjakan soal-soal yang berbeda dari contoh soal

yang diberikan guru.

4. Siswa masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap orang lain.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada

permasalahan pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

group investigation terhadap pemahaman konsep matematis ditinjau

berdasarkan kemandirian belajar siswa sekolah menengah pertama di

Pekanbaru.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dirumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematis siswa yang

belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group

investigation dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran

langsung?

2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematis antara

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran
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kooperatif tipe group investigation dengan pembelajaran langsung jika

ditinjau dari kemandirian belajar?

3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran

kooperatif tipe group investigation dengan kemandirian belajar

terhadap pemahaman konsep matematis siswa?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka adapun tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk menyelidiki perbedaan pemahaman konsep matematis siswa

yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

group investigation dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran langsung.

b. Untuk menyelidiki perbedaan pemahaman konsep matematis antara

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran

kooperatif tipe group investigation dengan pembelajaran langsung

jika ditinjau dari kemandirian belajar.

c. Untuk menyelidiki pengaruh interaksi antara model pembelajaran

kooperatif tipe group investigation dengan kemandrian belajar

terhadap pemahaman konsep matematis siswa.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi

kegunaan sebagai berikut:
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a. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

pemahaman konsep dalam mata pelajaran matematika.

b. Bagi guru, sebagai informasi bagi guru matematika tentang

penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif

tipe group investigation dapat dijadikan salah satu alternatif untuk

membuat siswa dapat memahami konsep matematika.

c. Bagi sekolah, meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan

kualitas pembelajaran dengan adanya kelas percobaan.

d. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan menjadi pedoman

bagi peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran dimasa yang akan

datang.

e. Bagi peneliti lain, sebagai sumbangan pemikiran dalam melakukan

kajian yang berorientasi pada penerapan strategi pembelajaran

matematika.


