
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang 

pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Siswa diberi pengalaman 

menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami misalnya melalui 

persamaan-persamaan atau model-model matematika yang merupakan 

penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika 

lainnya. Pembelajaran matematika tidak hanya pada melatih ketrampilan dan 

hafal fakta, tetapi juga pada pemahaman konsep. Tidak hanya kepada 

“bagaimana” suatu soal harus diselesaikan, tetapi juga pada”mengapa” soal 

tersebut diselesaikan dengan cara tertentu.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Punggelan, diperoleh beberapa 

informasi antara lain hasil UAS gasal tahun ajaran 2011/2012 kelas X 

diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Nilai rata-rata UAS gasal kelas X tahun ajaran 2011/2012 

No Kelas Nilai 

1 AK 1 63, 43 

2 AK 2 61, 05 

3 AK 3 63, 33 

4 TKR 1 58, 44 

5 TKR 2 61, 77 

6 TKR 3 54, 18 

7 TPBO 59, 23 

 

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa kelas 

X TKR 3 memiliki rata-rata paling rendah di antara kelas yang lain yaitu 54, 
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18. Sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan di 

SMK Negeri 1 Punggelan adalah 67. Untuk meningkatkan pemahaman 

konsep dan motivasi belajar, peneliti melihat kondisi awal dari tes 

pemahaman konsep dan penyebaran angket motivasi di kelas X TKR 3. Dari 

hasil tes pemahaman konsep diperoleh: 

Tabel 1. 2 Hasil Tes Pemahaman Konsep 

Indikator Hasil 
Rata-

rata 
Target 

Menyatakan ulang sebuah konsep 2  

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

3,5 

Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-

sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

2,5 

Memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep 2,7 

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

2,7 

Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup 

suatu konsep 

2,6 

Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke 

pemecahan masalah 

2,8 

 

Dari tabel di atas, rata-rata tes pemahaman konsep adalah 2,5. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematika siswa masih 

rendah terutama indikator menyatakan ulang sebuah konsep. Selain itu, 

peneliti juga melakukan penyebaran angket motivasi dengan hasil: 

Tabel 1. 3 Hasil Angket Motivasi 

Indikator Hasil Rata-rata Target 

Tekun dalam menghadapi tugas 40  

 

 

 

40 

 

 

 

 

72 

Ulet dalam menghadapi kesulitan 30 

Menunjukkan minat 50 

Lebih senang bekerja sendiri 40 

Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 40 

Dapat mempertahankan pendapatnya 30 

Tidak mudah melepaskan hal yag diyakini 10 

Senang mencari dan memecahkan masalah 30 
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Dari tabel di atas, rata-rata motivasi siswa adalah 40. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa motivasi siswa masih rendah terutama indikator yang 

berkaitan dengan tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

Selain itu, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada saat proses 

pembelajaran di kelas X TKR 3 antara lain: (1) Masih kurangnya perhatian 

siswa ketika guru memberikan penjelasan materi, ini ditunjukkan karena 

banyak siswa yang masih saja bermain-main sendiri ketika guru mengajar, (2) 

Siswa seringkali diam ketika guru meminta untuk bertanya hal-hal yang sulit, 

(3) Siswa mengalami kesulitan dan kurang bisa mengaitkan dengan konsep 

jika diberi soal yang berbeda dengan contoh soal yang diberikan guru ketika 

pembelajaran, (4) Ada beberapa siswa yang tidak mencatat materi pelajaran 

atau setelah mencatat tetapi tidak membuka atau jarang mempelajari 

catatannya kembali, (5) Sebagian besar siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran, hal ini ditunjukkan ketika guru memberikan tugas yang 

berkaitan dengan materi pelajaran, banyak siswa yang enggan 

mengerjakannya.  

Selain permasalahan tersebut, faktor dari luar diri siswa yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah model mengajar guru. 

Dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan peran guru sebagai fasilitator 

yakni memfasilitasi siswa dalam proses belajar mengajar dan mengajak siswa 

untuk meningkatkan motivasi siswa dan pemahaman konsep matematika 

dalam proses pembelajaran. Namun, selama ini guru hanya menggunakan 

pembelajaran yag monoton dalam mengajar, sehingga dalam proses 
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pembelajaran siswa kurang dilibatkan. Dalam pembelajaran matematika 

untuk memantapkan lagi pemahaman siswa, biasanya guru memberikan 

rangkuman materi yang dirangkum dalam bentuk point-pointnya saja atau 

seringkali hanya memberikan rumus-rumus yang bersangkutan dengan 

materi. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan maka 

perlu dicarikan solusi yang tepat, sehingga dapat meningkatkan motivasi 

belajar dan pemahaman konsep matematika siswa untuk mencapai hasil 

belajar yang baik. Salah satu alternative model pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 

Group investigation adalah perencanaan pengaturan kelas yang umum 

dimana para siswa bekerja dalam kelompok kecil menggunakan pertanyaan 

kooperatif, diskusi kelompok, serta perencanaan dan proyek kooperatif. 

Group Investigation terdiri atas siklus pengajaran biasa, pembagian kelompok 

yang setiap kelompok terdiri dari 4-5 anak, guru menjelaskan maksud 

pembelajaran dan tugas kelompok, perwakilan setip kelompok mengambil 

tugas, dan ketua atau juru bicara dari setiap kelompok maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut Suharyono (1991: 112) 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation mempunyai beberapa 

kuunggulan diantaranya sebagai berikut: 1) Mendorong tumbuh dan 

berkembangnya potensi berfikir dan analisis siswa secara optimal, 2) Melatih 

siswa aktif dan kreatif dalam menghadapi setiap masalah, 3) Mendorong 

tumbuhnya sikap tenggang rasa, mau mendengarkan dan menghargai 
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pendapat orang lain, 4) Mendorong tumbuhnya sikap demokratis di kalangan 

siswa, 5) Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat secara 

terbuka, 6) Memperluas wawasan siswa melalui kegiatan saling bertukar 

informasi, pendapat, dan pengalaman di antara mereka.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang 

“Peningkatan Motivasi Belajar dan Pemahaman Konsep Matematika Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Pada Siswa Kelas 

X TKR 3 SMK N 1 Punggelan” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigationmotivasi belajar siswa SMK N 1 Punggelan meningkat? 

2. Apakah melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

pemahaman konsep matematika siswa SMK N 1 Punggelan meningkat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini untuk: 

1. Meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas X TKR 3 SMK N 

1 Punggelan melalui model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

GroupInvestigation pada pokok bahasan logika matematika. 
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2. Meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas kelas X TKR 

3 SMK N 1 Punggelan melalui model Pembelajarn Kooperatif Tipe 

GroupInvestigation pada pokok bahasan logika matematika.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatnya motivasi belajar siswa  

b. Meningkatnya kemampuan pemahaman konsep matematika  

2. Bagi Guru 

Dapat memberikan pembelajaran bagi guru dalam mengajarkan 

matematika untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep 

matematika. 

3. Bagi Sekolah 

Melalui pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep matematika siswa 

kelas X TKR 3 di SMK N 1 Punggelan. 
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