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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan disemua 

jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar yang meliputi kemampuan berfikir 

logis, analitis, kreatif, sistematis dan inovatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Kemampuan tersebut digunakan oleh peserta agar peserta didik memiliki 

kemampuan mengelola, memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Pada saat ini ada beberapa masalah yang ada dalam pelajaran matematika. 

Masalah yang dihadapi dalam pembelajaran matematika di Indonesia adalah 

penguasaan matematika yang masih sangat rendah. Rendahnya pengusaaan 

matematika itu dapat terlihat dari rendahnya prestasi matematika baik di 

kancah nasional maupun internasional. Indonesia masih tertinggal 

dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Di tingkat nasional, pelaksanaan UN dimulai pada tingkat sekolah dasar 

(SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), 

dan salah satu mata pelajaran yang diujikan adalah matematika. Ujian nasional 

salah satunya bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi kelulusan siswa. 

Salah satu materi yang menurut siswa sulit adalah materi persamaan linear satu 

variabel, karena siswa mengalami kesulitan untuk memahami sebuah soal 

cerita, membayangkan dan memecahkan sebuah persoalan yang berkaitan 

dengan materi persamaan linear satu variabel. Mereka sudah merasa bingung 

dan kurang memiliki antusias dalam mengikuti pelajaran matematika tentang 

materi persamaan linear satu variabel karena dirasa susah. Hal ini sekaligus 

menjadi masalah bagi seorang guru, karena gurulah yang memiliki tugas untuk 

mengajarkan kepada siswa agar mereka paham dengan materi yang diajarkan. 

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh seorang guru agar siswa menjadi 

antusias dalam mengikuti pembelajaran dan antusias atau senang dengan mata 

pelajaran yang diajarkan terutama dengan materi persamaan linear satu 

variabel adalah dengan menggunakan model pembelajaran cooperative 

learning. Model pembelajaran cooperative learning dapat meningkatkan 
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antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Siswa merasa lebih 

senang dan bersemangat jika dalam proses pembelajaran di kelas mengerjakan 

soal secara berkelompok. Model pembelajaran cooperative learning memiliki 

beberapa jenis diantaranya adalah GI (Grup Investigation) dan STAD. Salah 

satu jenis model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran geometri 

adalah model pembelajaran GI (Grup Investigation), karena model 

pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran yang baik sehingga 

suasana pembelajaran yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembelajaran.  

Menurut Agus, (2014), Pembelajaran dengan model grup investigation di 

mulai dengan pembagian kelompok. Selanjutnya guru bersama peserta didik 

memilih topik-topik tertentu dengan permasalahan-permasalahan yang dapat 

dikembangkan dari topik-topik itu, sesudah topik berserta permasalahannya 

disepakati, perserta didik berserta guru menentukan metode penelitian yang di 

kembangkan untuk memecahkan suatu masalah. 

Setiap kelompok berkerja berdasarkan metode investigasi yang telah 

dirumuskan. Aktivitas tersebut merupakan kegiatan statistik keilmuan memulai 

dari pengumpulan data, analisis data, sintetis, hingga menarik kesimpulan. 

Langkah berikutnya adalah presentasi hasil oleh masing-masing kelompok. 

Berbagai pendapat diharapkan dapat di kembangkan oleh seluruh kelas atas 

hasil yang telah dipresentasikan oleh suatu kelompok selanjutnya di akhir 

pembelajaran dilakukan evaluasi. Selain itu, pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Grup Investigation (GI) dapat melatih 

kemampuan pemecahan masalah matematis karena siswa diberikan sejumlah 

permasalahan yang nantinya akan diselesaikan bersama kelompoknya dan hal 

ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa cenderung 

lebih termotivasi jika diberikan sejumlah permasalahan yang nantinya akan 

diselesaikan secara berkelompok. 
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Untuk kepentingan praktis model (GI) Grup Investigations dapat 

diadaptasikan dalam bentuk kerangka oprasional sebagai berikut: (Gambar 

3.11) 

Model  Investigasi Kelompok 

Kgiatan Pengajar Langkah Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Sajikan situasi 

bermasalah 

 Amati situasi 

bermasalah 

Bimbing Proses 

Eksplorasi 

Jelajahi permasalahan 

 

Temukan permasalahan 

Pacu Diskusi 

Kelompok 

Rumuskan apa yang 

harus dilakukan 

Atur pembagian tugas 

dalam kelompok 

Pantau kegiatan 

belajar 

Belajar individual dan 

kelompok 

Cek tugas yang harus 

dikerjakan 

Cek kemajuan 

belajar kelompok 

Dorong tindak  

Cek proses dan hasil 

penelitian kelompok 

Lakukan tindak lanjut 

 

Model Grup Investigation kelompok ini memiliki enam tahapan kegiatan 

yaitu sbb, 

1. Tahap pertama  

Pelajar berhadapan dengan situasi yang problematis 

2. Tahap kedua 

Pelajar melakukan eskplorasi sebagai respon terhadap siuasi yang 

problematis itu. 

3. Tahap ketiga 

Pelajar merumuskan tugas-tugas belajar atau ”learning tasks” dan 

mengorganisasikanya untuk membangun suatu proses penelitian. 

Situasi Bermasalah 

Eksplorasi 

Perumusan tugas 

belajar 

Kegiatan  belajar 

Analisis kemajuan 
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4. Tahap keempat 

Pelajar melakukan kegiatan belajar individu dan kelompok. 

5. Tahap kelima 

pelajar menganalisis kemajuan proses yang dilakukan dalam proses 

penelitian kelompok itu. 

6. Tahap keenam 

Melakukan proses pengulangan kegiatan atau ”recycle activies” 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengkaji “Pengaruh Model Pembelajaran Grup Investigation (GI) Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dan Motivasi Belajar Siswa Di 

SMP N 2 kutasari Kelas VII Tahun 2017”  

B. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana capaian kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

motivasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model grup 

investigation (GI) 

2. Bagaimana capaian kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

motivasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran langsung? 

3. Apakah capaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

mengikuti pemebelajaran dengan model grup investigation (GI) lebih baik 

dari pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran langsung? 

4. Apakah motivasi siswa yang mengikuti pembelajaran pembelajaran dengan 

model grup investigation (GI) lebih baik dari pada motivasi siswa yang 

mengikuti pembelajaran langsung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui capaian kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

motivasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model grup 

investigation (GI). 

2. Untuk mengetahui capaian kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

motivasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran langsung 

3. Untuk mengetahui capaian kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model grup investigation (GI) 

lebih baik dari pada capaian kemampuan pemecahan masalah yang 

mengikuti pembelajaran langsung. 

4. Untuk mengetahui capaian motivasi belajar siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model grup investigation (GI) lebih baik dari pada 

motivasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran langsung. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

berbagai pihak yang berkepentingan: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan masukan bagi 

sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran guru agar menjadi 

efektif. 

2. Bagi Peneliti 

Dari penelitian ini peneliti diharapkan dapat memperoleh pengalaman 

dalam menulis skripsi. 

3. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru untuk melakukan proses 

pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. 

4. Bagi Siswa 

Meningkatan hasil belajar untuk menemukan pengetahuan dan 

mengembangkan wawasan siswa. 
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