
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak 

dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu 

konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah 

diterima, sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika bersifat sangat 

kuat dan jelas. 

Pembelajaran matematika masih cenderung dengan menggunakan metode 

menerangkan dan mengerjakan yang mengabaikan sifat sosial dari belajar 

matematika. Begitu pula yang terjadi di SMP Ar-Rohmah Putri Dau, siswa 

cenderung diam saat pembelajaran berlangsung. Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru akan tetapi kurang berani berpendapat saat guru 

memberikan pertanyaan atau menanggapi pendapat siswa lain, bahkan takut 

bertanya walaupun sebenarnya belum paham tentang apa yang dipelajari. 

Maka dari itu, guru harus mempergunakan strategi pembelajaran yang tepat 

dan dapat menciptakan kondisi belajar yang aktif dan efesien. Belajar yang 

efisien dapat tercapai apabila dapat menggunakan strategi yang tepat. 

Diharapkan strategi pembelajaran tersebut memberikan kesempatan siswa 

menggungkapkan ide/gagasannya secara optimal. 

Salah satu strategipembelajaran yang banyak melibatkan keaktifan siswa 

adalah strategi  kooperatif, yaitu pembelajaran yang mengutamakan 

kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran 

kooperatif dapat menciptakan saling ketergantungan antar siswa sehingga 

sumber belajar bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga sesama 

siswa (Yamin, 2009:74).Salah satu alternatif strategiyang tepat dan dapat 

menciptakan kondisi belajar yang aktif adalah strategi pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation (GI).  
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. Pembelajaran matematika tidak juga tidak lagi mengutamakan pada 

penyerapan melalui pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan pada 

pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi. Untuk itu aktivitas 

peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas matematika 

dengan bekerja kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide kepada orang lain.  

Proses pembelajaran kontekstual beraksentuasi pada pemrosesan 

informasi, idnividualisasi, dan interkasi sosial. Pemrosesan informasi 

menyatakan bahwa siswa mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun 

strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti pemrosesan informasi 

adalah proses memori dan berpikir. Menurut Susdiyanto, Saat, dan Ahmad 

(2009), pembelajaran kontekstual adalah proses pembelajaran yang bertolak 

dari proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, dalam arti bahwa apa 

yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari, 

sehingga pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang 

utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Strategi investigasi penting untuk digunakan dalam pembelajaran 

matematika. Seorang murid akan berusaha menemukan suatu pemecahan 

masalah dengan berbagai cara yaitu dengan melakukan kelompok dan 

berdiskusi. Langkah-langkah tersebut memerlukan partisipasi aktif dari siswa. 

Untuk itu perlu ada metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

langsung dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menganggap bahwa hal ini 

merupakan masalah yang perlu dipecahkan. Untuk memecahkan masalah 

yang perlu dikembangakan suatu pembelajaran Perbandingan dan 

Perhitungannya yang dapat membuat pembelajaran efektif, bermakna , dan 

menarik. Maka dari permasalahan di atas peneliti mengambil judul 

“PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION 

(GI) BERORIENTASI KONTEKSTUAL DI KELAS 1 SMP AR-ROHMAH 

PUTRI ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti ini 

akan terfokus pada hal – hal yag berkaitan dengan bagaimana penerapan 

model group investigation berorientasi kontekstual pada pembelajaran 

matematika. Kejelasan fokus penelitian ini tampak dalam pernyataan 

penelitian dan tujuan penelitian  

a. Bagaimana penerapan model pembelajaran group investigation (GI) 

berorientasi kontekstual pada materi perbandingan di kelas 1 SMP AR-

ROHMAH PUTRI DAU? 

b. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model group investigation  (GI) matematika berorientasi 

kontekstual ? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar masalah dalam 

penelitian menjadi jelas dan terarah. Penelitian dibatasi pada siswa kelas 1 

dengan model pembelajaran group investigation berorientasi kontekstual. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rmusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Mendiskripsikan keterlaksanaan aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam 

model group investigation (GI) matematika berorientasi kontekstual di 

kelas 1 SMP AR-ROHMAH PUTRI. 

b. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pembelajaran matematik 

dengan menggunakan model group investigation (GI) matematika 

berorientasi kontekstual. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangsi khasanah pengembangan 

ilmu khususnya pendidikan matematika. Khususnya pada pembelajaran 
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matematika dengan menggunakan model pembelajran group investigation(GI) 

yang berorientasi kontekstual. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

 Bagi guru bidang studi matematika, yaitu dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pemilihan strategi pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

 Bagi sekolah, yaitu dapat digunakan sebagai referensi bagi sekolah 

dalam perbaikan proses pembelajaran bidang studi matematika. 

Bagi peneliti lain, yaitu dapat dijadikan dasar atau acuan untuk penelitian 

selanjutnya, khususnya yang berkaitan dapat memperkuat teori – teori dalam 

pembelajaran model group investigation (GI) matematika berorientasi 

kontekstual dalam pembelajan. 

 

1.6 Definisi Operasional 

 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 Group Investigation 

Group investigation didefinisikan  investigasi atau penyelidikan sebagai 

kegiatan pembelajaran yang memberikan kemungkinan siswa untuk 

mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan dan hasil 

yang benar sesuai pengembangan yang dilalui siswa. 

 Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-model-pembelajaran/
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pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Adapun langkah – langkah pembelajaran group investigation berorientasi 

kontekstual hendaknya: 

1. Menyatakan kegiatan utama pembelajarannya, yaitu pernyataan 

kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara kompetensi dasar, 

materi pokok, dan indicator pencapaian hasil belajar. 

1. Merumuskan dengan jelas tujuan umum pembelajarannya. 

2. Menguraikan secara terperinci media dan sumber pembelajaran yang 

akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang 

diharapkan. 

3. Merumuskan scenario tahap demi tahap kegiatan yang harus 

dilakukan siswa dalam melakukan proses pembelajarannya. 

4. Merumuskan dan lakukan system penilaian dengan memfokuskan 

pada kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh siswa  baik pada saat 

berlangsungnya (proses) maupun setelah siswa tersebut selesai 

belajar. 

Hasil belajar siswa terhadap pembelajaran matematika adalah hasil tes siswa 

tentang pembelajaran matematika untuk pemecahan masalah dengan model 

group investigation (GI)  berorientasi kontekstual dan manfaat yang diperoleh 

dari pembelajaran ini. 

 

 




