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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat

dalam segala bentuk  peradaban dan kegiatan manusia. Karena dengan pendidikan

akan terciptanya manusia yang berbudi pekerti, memiliki keterampilan dan juga

rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnyatermasuk terhadap bangsa

dan negaranya. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan

Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 sebagaimana dikutip oleh Muhibbin Syah,

disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1

Inti dari pendidikan diatas adalah proses pembelajaran, dimana dalam

pembelajaran tentu tidak terlepas dari proses belajar mengajar. MenurutSunaryo

dalam Kokom Komalasari mengatakan bahwa: “Belajar merupakansuatu kegiatan

dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku

yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan”.

Di dalam setiap sekolah, proses pembelajaran meliputi beberapa bidang

ilmu pengetahuan diantaranya ilmu-ilmu science, sosial dan bahasa.Ada sebuah

bidang keilmuan yang menjadi jembatan dari berbagai ilmu pengetahuan, yaitu

matematika. Matematika merupakan pelajaran yang dipelajari mulai dari

1UU RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidkan Nasional, (Jakarta: Cemerlang, 2005),
h.70-71.
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tamankanak-kanak sampai perguruan tinggi, hal ini menunjukan betapa

pentingnya matematika dalam kehidupan. Ilmu matematika itu sendiri dapat

diterapkan dari hal yang paling sederhana seperti perhitungan jual beli sampai

kepada hal yang bersifat kompleks seperti penggunaan program

komputer.Mengingat pentingnya ilmu ini, maka sudah seharusnya peserta didik

dapat menguasai bidang ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Matematika adalah sebuah ilmu pasti yang memang selama ini menjadi

induk dari segala ilmu pengetahuan di dunia ini. Semua kemajuan zaman,

perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia tidak terlepas dari unsur

matematika. Tanpa ada matematika, tentu saja peradaban manusia tidak akan

pernah mencapai kemajuan seperti sekarang ini.2 Senada dengan pendapat di atas

Jannah mengemukakan bahwa :

Matematika merupakan dasar bagi ilmu-ilmu lain terutama ilmu yang
berkaitan dengan angka dan hitung-hitungan. Sehingga mempelajari
matematika secara tidak langsung juga membuka pintu bagi ilmu-ilmu
eksak lainnya untuk dipelajari.3

Matematika bukan hanya sekedar segala sesuatu yang berhubungan

dengan angka dan bilangan. Seiring dengan perubahan zaman banyak pakar yang

mengemukakan pengertian matematika sesuai dengan pengalaman dan

pengetahuan masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa matematika hanya

perhitungan yang mencakup tambah, kurang, kali dan bagi; tetapi ada pula yang

melibatkan topik-topik seperti aljabar, geometridan trigonometri. Banyak pula

2Abdul Halim Fathani, Matematika Hakikat dan Logika, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
2009), h.5.

3Raodatul Jannah, Membuat Anak Cinta Matematika dan Eksas Lainnya, (Jogjakarta:
Diva Press, 2011),h. 52.
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yang beranggapan bahwa matematika mencakup segala sesuatu yang berkaitan

dengan berpikir logis.

Abdul Aziz dan Abdusysyakin berpendapat, sebagaimana yang peneliti

kutipdari latar belakang dalam bukunya “Analisis Matematis Terhadap Filsafat

Al-Qur’an”, mereka mengatakan:

Matematika adalah salah satu ilmu pasti yang mengkaji abstraksi
ruang,waktu dan angka. Matematika merumuskan gagasan-gagasan atau
konsep-konsepnya ke dalam bahasa lambang dan angka untuk
mendeskripsikan realitas alam semesta. Setelah itu dapatlah diikuti secara
deduktif konsepnya dan menetapkan sebuah sistem pengukuran tertentu
yang berkenaan dengan angka-angka dan keruangannya, yang semuanya
berguna dalam kehidupan kita dan dalam penelitian ilmu lainnya.4

Di dalam agama Islam, matematika telah digunakan sedemikian luas

baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Bahkan begitu pentingnya matematika,

maka ada beberapa syari’at Islam yang tidak dapat dilaksanakan tanpa

memanfaatkan ilmu matematika seperti ilmu falaq dan waris.5

Berkat studi al-Qur’an, kaum muslimin mulai mempelajari ilmu

pengetahuan tentang angka-angka dan bilangan yang berlanjut kepada ilmu hitung

hingga mencapai keberhasilan besar.6 Al-Qur’an menyebutkan tentang angka-

angka itu dalam berbagai konteksnya, misalnya dalam surah QS. Al-Kahf [18]:

11-12:







4Abdul Aziz, Abdusysyakin, Analisis Matematis Terhadap Filsafat Al-Qur’an, (Malang:
UIN-Malang, 2006), h. V.

5Yusran Fauzi, Keutamaan Mempelajari Matematika dalam Persepektif Al-Qur’an,
(Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 8.

6Ibid, h. 93.
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Artinya :“Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah diantara

kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka

tinggal (dalam gua itu)”. (QS. Al-Kahf [18]: 11-12).7

Al-Qur’an juga menyebutkan tentang perkalian dan perhitungan

bilangan dalam berbagai peristiwa dan dalam berbagai konteksnya yang terdapat

dalam QS. Yusuf [12]: 20 dan QS. Jin [72]: 2.8

Semua ayat tersebut memberikan ilham kepada para ahli matematika

Muslimin untuk memecahkan dua aspek ilmu matematika, yaitu ilmu tentang

bilangan dan ilmu hitung, serta memecahkan problema yang rumit yang berkaitan

dengan masalah sosial sesuai dengan petunjuk Allah.9

Pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan

pada jenjang sekolah dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, Daryanto dan Rahardjo

menyatakan bahwa “Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali mereka dengan

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan

bekerja sama”.10 Belajar matematika merupakan suatu syarat cukup untuk

7Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya, (Bandung: CV Al-
Jumanatul Ali, 2005), h. 295.

8Ibid, h. 96.
9Ibid, h. 100.
10Daryanto & Muljo Raharjo, Model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Gava Media,

2012), h.240.
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melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, Karena dengan belajar

matematika, kita akan belajar bernalar secara kritis, kreatif dan aktif “.11

Harus diakui, selama ini memang tidak mudah mengajarkan matematika

kepada siswa. Dalam realita di lapangan matematika menjadi momok yang

menakutkan bagi sebagian siswa. Dalam ruang lingkup matematika terdapat

perhitungan, rumus-rumus dan angka yang merupakan hal yang membuat kepala

pusing, membosankan, menguras pikiran dan sangat tidak disukai oleh siswa.

Dalam hal ini, Jannah berpendapat bahwa “Yang membuat matematika kelihatan

susah dan menjadi momok menakutkan dikalangan siswa adalah adanya faktor

lain dari matematika itu sendiri, seperti lingkungan, metode pembelajaran, guru,

dan lain sebagainya”.12

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini penggunaan metode

yang kurang bervariasi dan cenderung bersifat monoton dengan menggunakan

metode konvensional ceramah masih menjadi permasalahan klasik dalam proses

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini diungkapkan oleh Ahmadi dan Amri

bahwa :

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah)
dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini nampak
dari rata-rata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih sangat
memprihatinkan, prestasi ini tentunya merupakan hasil kondisi
pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah
dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu
(belajar untuk belajar). Dalam arti yang lebih subtansial, bahwa proses
pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak

11Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana,
2013), h. 83.

12Raodatul Jannah, Membuat Anak Cinta Matematika dan Eksas Lainnya, (Jogjakarta:
Diva Press, 2011), h. 25.



6

memberikan akses bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri
melalui penemuan dalam proses berpikirnya.13

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Negeri 1 Bahari Kecamatan

Sampolawa Kabupaten Buton Selatan khususnya kelas V dalam proses

pembelajaran matematika, Guru masih menerapkan metode ceramah. Guru tidak

menyadari kejenuhan dan kebosanan siswa terhadap metode ceramah yang

diterapkan pada pembelajaran matematika. sehingga pada saat proses

pembelajaran berlangsung masih ditemukan ada siswa yang tengah mengantuk

terutama siswa yang duduk di barisan belakang, mengerjakan tugas lain, bermain,

menggambar, mengobrol dengan temannya dan keluar masuk kelas. peneliti juga

menemukan bahwa siswa sangat pasif sekali dan merasa enggan bila diminta oleh

guru untuk maju ke depan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selain itu,

guru kurang menghargai potensi yang dimiliki siswa, guru belum menerapkan

pendekatan yang tepat untuk membantu kesulitan belajar siswa, sehingga

memperkuat anggapan siswa bahwa matematika itu sulit. Kondisi seperti ini

mengakibatkan kurangnya perhatian dan aktivitas siswa dalam pembelajaran

sehingga dapat mengakibatkan rendahnya daya serap siswa terhadap materi yang

diajarkan dan dapat mempengaruhi hasil belajar siwa.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, saya sebagai peneliti merasa

prihatin karena pembelajaran matematika di SD merupakan dasar untuk jenjang

pendidikan berikutnya. Sehingga perlu dilakukan suatu cara agar hasil belajar

matematika siswa dapat meningkat dan siswa dapat menyukai pembelajaran

13Ahmadi, Lif Khoiru, & Sofan Amri, Paikem Gembrot,Mengembangkan Pembelajaran
Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, Gembira dan Berbobot, (Sebuah Analisis Teoritis,
Konseptual dan Praktik), (Jakarta: PT Prestasi Pustaka Karya, 2011), h. 95.
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matematika. Salah satu pendekatan yang sesuaidan dapat meningkatkan hasil

belajar pada pembelajaran matematika ialah menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation.

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan guru kelas V ibu

Husnawati S.Pd, peneliti memperoleh informasi bahwa “penerapan model

pembelajarn kooperatif tipe Group Investigation belum pernah dilakukan di kelas

tersebut”.14 Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan mendapatkan respon

positif  dari guru kelas untuk melakukan penelitian.

Fakta lain yang juga didapatkan oleh peneliti dilapangan, adalah

rendahnya nilai hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika,

setelah melihat nilai hasil ulangan harian mata pelajaran matematika diantaranya

dari 46 siswa, yang mencapai KKM 65 adalah sebanyak 19 siswa atau sekitar

41,30% dan yang tidak mencapai KKM sebanyak 27 siswa atau sekitar 58,69%.

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang

dihadapi adalah dengan mengembangkan metode pembelajaran yang dapat

menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan dan membantu murid

memahami materi pelajaran yang sulit, adalah model pembelajaran Group

Investigation.

Model pembelajaran Group Investigation digunakan untuk

menyelesaikan masalah karena metode pembelajaran ini dapat memupuk

kerjasama murid dalam menjawab pertanyaan berdasarkan  penggunaan metode

investigasi yang telah mereka rumuskan. Aktivitas tersebut merupakan kegiatan

14Hasil wawancara dengan Husnawati S.Pd, wali kelas V SDN I Bahari, Pada tanggal 21
november 2016.
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sistemik keilmuan mulai dari mengumpulkan data, analisis data, hingga menarik

kesimpulan. Selanjutnya masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil

investigasi pada akhir pembelajaran.

Berpijak dari permasalahan dan fakta yang terjadi pada pembelajaran

matematika di SD Negeri 1 Bahari, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini

untuk menjadi suatu penelitian dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar

Matematika  Melalui Penerapanmodel Pembelajaran Kooperatif Tipe Group

Investigation(GI) Pada Siswa Kelas V SDN I Bahari Kecamatan Sampolawa

Kabupaten Buton Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dapat didentifikasi masalah-masalah

dalam proses pembelajaran matematika, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya variasi model pembelajaran yang digunakanoleh guru.

2. Proses pembelajaran  belum melibatkan siswa secara menyeluruh.

3. Minat siswa dalam pembelajaran matematika masih kurang.

4. Rendahnya tingkat pemahaman awal siswa terhadap materi-materi yang

dipelajari.

5. Hasil belajar siswa pada pelajaran matematika masih kurang memuaskan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti membatasi masalah

penelitian yaitu Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Bahari pada

pembelajaran Matematika.

D. Rumusan Masalah
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Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran Group

Investigation dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas V

SD Negeri 1 Bahari.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah Untuk mengetahui

peningkatan hasil belajar Matematika melalui Model Pembelajaran Group

Investigation pada siswa kelas V SD Negeri 1 Bahari Kecamatan Sampolawa

Kabupaten Buton Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan

sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan

untuk dua aspek, yaitu:

a. Aspek Teoritis, sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya

pelajaran matematika dalam meningkatkan ilmu perhitungan terhadap siswa

yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Aspek Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman secara langsungdalam proses

pembelajaran matematika melalui model pembelajarankooperatif tipe

Group Investigation (GI) sehingga dapatditerapkan dan dikembangkan
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kelak saat terjun di lapangan sebagaimodel pembelajaran alternatif untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

2) Bagi Siswa

a) Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation(GI)

dapat memotivasi siswa untuk meningkatkanhasil belajarnya.

b) Siswa dapat Memperoleh pengalaman suasana belajar baru yang

menyenangkan dan berkesan pada pelajaran matematika sehingga akan

meningkatkan hasil belajar matematika.

c) Siswa merasa tertarik dan mudah memahami materi pelajaran

Matematika melalui model pembelajaran Group Investigation dalam

pembelajaran.

3) Bagi Guru

a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru untuk

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigationdalam pelajaran matematika pada pokok bahasan lain

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

b) Menemukan pengalaman dalam pembelajaran model pembelajaran

Group Investigation sebagai objek yang diamati untuk meningkatkan

hasil belajar Matematika pada siswa kelas V SD.

4) Bagi Sekolah
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a) Memberikan kontribusi bagi perbaikan dalam proses pembelajaran

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation(GI) pada khususnya dan kemajuan sekolah pada

umumnya.

b) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran SDN 1 Bahari, karena

terjadi peningkatan hasil belajar siswa.

c) Dapat digunakan untuk memotivasi guru, agar dapat memanfaatkan

media pembelajaran yang ada di sekolah yang dapat meningkatkan

kualitas model pembelajaran Group Investigation.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dari

penafsiran judul tersebut, Peneliti perlu mengemukakan beberapa kata kunci yang

terdapat dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil belajar  yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah nilai hasil belajar

Matematika yang diperoleh siswa kelas V SD Negeri 1 Bahari melalui tes pada

akhir pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti dengan penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.

2. Group Investigation merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran

koopeartif dimana Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen.

Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Guru memanggil

ketua setiap kelompok untuk memilih satu materi atau tugas sehingga satu

kelompok mendapat  materi atau tugas yang berbeda dari kelompok lain. Setiap

kelompok membahas materi atau tugas yang sudah ada secara kooperatif yang
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berisi penemuan dengan melakukan investigasi atau penyelidikan. Setelah

selesai diskusi, ketua menyampaikan hasil pembahasan kelompok. Guru

memberikan penjelasan singkat sekaligus memberikan kesimpulan. Evaluasi.

Penutup.15

G. Hipotesis Tindakan

Adapun hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah :”

Melalui penerapan model pembelajaran kooperatip tipe Group Investigation,

maka hasil belajar Matematika pada siswa kelas V SDNegeri 1 Bahari dapat

ditingkatkan.”

15Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka,
2009), h. 123.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan. Tujuan

itu bertahap dan berjenjang, mulai dari yang sangat operasional dan konkret yakni

tujuan pembelajatan khusus, tujuan pembelajaran umum, tujuan kurikuler, tujuan

nasional, sampai pada tujuan yang bersifat universal. Persepsi guru atau persepsi

siswa mengenai sasaran akhir kegiatan belajar mengajar akan mempengaruhi

persepsi mereka terhadap kegiatan belajar. “Keberhasilan belajar peserta didik

tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya, tetapi juga

ditentukan oleh minat, perhatian dan motivasi belajarnya”.1

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,

pasal 58 ayat 1 bahwa “ evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh

pendidik untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta

didik secara berkesinambungan”.2

Surapranata mengemukakan bahwa perubahan individu setelah belajar

meliputi:

(1) Sifat intensional yang merupakan perubahan karena pengalaman yang
dilakukan peserta didik; (2) Sifat positif aktif dimana positif pada perubahan
yang bermanfaat dan aktif yang berarti kegiatan pembelajaran dilakukan
oleh siswa sendiri; (3) Sifat efektif fungsional yang berarti memberikan

1 Ahmad Rohani, H.M, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),
h.170.

2 UURI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Cemerlang, 2005), h.
99.


