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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan salah satu aspek yang mendasar bagi 

kelangsungan  pembangunan suatu bangsa. Pendidikan didefinisikan sebagai 

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, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang  diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara (Kemdiknas, 2010). Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

dinyatakan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  

keagamaan,  pengendalian diri, ke-pribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Oleh 

karena itu, bidang pendidikan perlu mendapatkan perhatian, penanganan dan 

prioritas secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, masyarakat pada 

umumnya dan para pengelola pendidikan pada khususnya. 

 Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah 

dengan cara perbaikan proses belajar mengajar. Berbagai konsep dan wawasan 

baru tentang proses belajar mengajar di sekolah telah muncul dan berkembang 

seiring  pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi. 
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 Dalam  penyelenggaraan  pendidikan di sekolah selalu melibatkan guru 

sebagai tenaga pendidik, siswa sebagai peserta didik, dan sekolah sebagai 

lingkungan  belajarnya. Interaksi antara ketiganya diwujudkan dalam proses 

belajar mengajar. Dalam pelaksanaanya, guru secara sadar merencanakan kegiatan 

pembelajaran dengan berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana tentang 

pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenahi 

tujuhan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

peyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuhan pendidikan 

tertentu (Sanjaya, 2007). Kurikulum secara berkelajutan disempurnakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan berorientasi pada kemajuan sistem 

pendidikan nasional.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran, setiap guru dituntut untuk dapat 

meningkatkan kinerjanya dan lebih kreatif mengembangkan dan menciptakan 

pembelajaran yang ideal di kelas. Pembelajaran yang dilakukan diupayakan dapat 

melibatkan siswa secara langsung sehingga siswa dapat aktif belajar dan 

mengalami pembelajaran bermakna. Dalam hal ini pembelajaran sudah tidak 

terpusat pada guru melainkan terpusat pada siswa. Peranan guru dalam 

pembelajaran adalah sebagai motivator dan fasilisator sehingga guru bukan satu-

satunya sumber informasi. Guru hanya mendampingi dan mengarahkan siswa 

untuk menemukan konsep yang dipelajari.  

Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak 

pembelajaran yang terpusat pada guru. Proses pembelajaran seperti ini 

menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya rendahnya hasil belajar 
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siswa. Hal  ini  juga terjadi pada pembel ajaran matematika khususnya pada 

materi menghitung keliling dan luas bangun datar sederhana yaitu segitiga dan 

jajar genjang  di  kelas IV  SDN  Jeding  Kecamatan  Sanankulon  Kabupaten 

Blitar.  Dari 12 siswa kelas IV  SDN Jeding, 7 orang siswa mendapat nilai 

dibawah KKM yang ditetapkan SDN Jeding yaitu 60. 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV pada materi keliling dan luas 

segitiga pada bangun datar disebabkan karena banyak masalah yang dihadapi 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Permasalahan tersebut antara lain, 

pertama,siswa kesulitan membedakan jenis-jenis segitiga. Yang diketahui siswa 

ketika menghitung keliling adalah menjumlahkan angka-angka yang 

menunjukkan panjang ketiga sisi segitiga. Akan tetapi pada segitiga sama sisi, 

panjang sisi yang ditulis hanya 1, hal ini mengakibatkan siswa kesulitan dan 

sering menanyakan kepada guru tentang panjang kedua sisi segitiga yang lain. hal 

yang sama juga terjadi ketika siswa menghitung keliling segitiga sama kaki. Siswa 

masih kesulitan menentukan panjang sisi yang tidak dituliskan. 

Kedua, pada saat menghitung luas segitiga selain segitiga siku-siku, siswa 

kesulitan dalam menentukan alas dan tinggi segitiga. Dalam hal ini siswa terbiasa 

diberi contoh menghitung luas segitiga siku-siku yang alas dan tingginya mudah 

diketahui. Ketika dihadapkan pada soal mengitung luas segitiga selain segitiga 

siku-siku, siswa kesulitan menentukan alas dan tinggi. Kesalahan yang sering 

dilakukan adalah mengalihkan dua bilangan yang menunjukkan panjang sisi 

segitiga yang berdekatan. Permasalahan ketiga, dalam menghitung luas segitiga, 

siswa sering lupa membagi 2 atas hasil kali alas dan tinggi. Dalam hal ini siswa 

sering tidak teliti dalam menghitung luas segitiga. Permasalahan keempat, dalam 
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menghitung luas jajar genjang siswa kesulitan dalam menentukan tinggi jajar 

genjang. Seringkali siswa menganggap siswa jika sisi miring adalah tinggi jajar 

genjang.  

Permasalahan – permasalahan  tersebut  muncul  karena  pembelajaran  

yang dilakukan  cenderung  monoton  dan  terpusat  pada  guru. Pembelajaran 

dilakukan  dengan  ceramah  sedangkan  siswa  hanya  duduk  dan  mendengarkan 

apa  yang  disampaikan  guru. Selesai  menerangkan,  siswa disuruh  mengerjakan 

soal-soal  latihan. Guru  juga  tidak  menggunakan  media  sehingga materi 

pelajaran  menjadi  terlihat abstrak  dan  siswa  kurang  mampu  memahami 

materi. Hal  inilah  yang  mengakibatkan  hasil  belajar  siswa menja di  rendah. 

Adapun  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah  dengan  menggunakan  metode  pembelajaran Group 

Investigation (GI). 

Metode  pembelajaran  Group Investigation  adalah  salah  satu  tipe model 

dalam  pembelajaran  kooperatif.  Model  pembelajaran  ini  menawarkan  suatu 

bentuk  proses  belajar  mengajar  yang  melibatkan  siswa  mulai dari 

perencanaan  baik  dalam  menentukan  topik  maupun  cara  mempelajarinya 

melalui  investigasi.  Dalam  hal  ini,  siswa  tidak  semata-mata  diarahkan  

kepada  apa  yang  harus  dipelajari  akan  tetapi  cara  belajar  siswa  juga  penting 

(Padmadewi, 2007 : 7). Pada  saat  pembelajaran dikelas,  siswa  dibagi  dalam 

kelompok-kelompok  heterogen  yang  terdiri  dari  4-6  siswa.  Setiap kelompok 

memilih topik-topik yang akan dipelajari, melakukan investigasi terhadap topik 

yang dipilih, kemudian menyiapkan dan mempresentasikan laporan kepada 

seluruh siswa 



5 

 

Dengan  menggunakan  metode  ini,  diharapkan  proses  belajar  mengajar 

dapat menjadi lebih efektif dan efesien. Selain itu, model pemebelajaran ini 

memberikan  kesempatan  yang  besar  bagi  siswa untuk  terlibat secara   

langsung dalam pembelajaran sehingga siswa dapat mengalami pembelajaran 

yang bermakna. Dengan demikian pembelajaran yang akan berlangsung 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul  

“Peningkatan  Hasil  Belajar  Matematika  Materi  Keliling  Dan  luas  Bangun 

Datar Melalui  Group Investigation  Di Kelas IV  SDN Jeding Kecamatan 

Sanankulon  Kabupaten  Blitar “. 

1.2 Fokus Masalah 

Permasalahan   yang   ada  dalam  pembelajaran  Matematika  kelas  IV 

SDN  Jeding   adalah   hasil   belajar  yang  diperoleh  siswa  yaitu  64%  atau 

sebanyak  12  siswa  yang  belum   mencapai  KKM  atau  sebanyak  6  siswa 

yang  sudah  mencapai  KKM  yang  sudah  ditetapkan  oleh  sekolah  yaitu  60. 

Akar permasalahan berawal dari: (1) dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tidak 

menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), (2) dalam mengajar 

media yang digunakan guru hanya berupa papan tulis dan buku paket sehingga 

pembelajaran menjadi kurang menarik, (3) metode yang digunakan guru adalah 

metode ceramah dan pemberian tugas, (4) proses belajar mengajar masih berpusat 

pada guru, (5) suasana belajar dalam kelas yang kurang menyenangkan dan 

beberapa siswa terlihat tidak antusias dalam menerima pelajaran, (6) siswa kurang 

memahami sifat-sifat bangun datar. 
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Untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada diatas maka harus segera 

diubah  dengan  model  pembelajaran  yang  Inovatif  dan  menyenangkan. Salah 

satu  model  pembelajaran inovatif dan menyenangkan adalah model 

pembelajaran  Group  Ivestigation.  Group  Investigation  adalah  salah  satu tipe 

model  dalam  pembelajaran  kooperatif,  model pembelajaran ini  menawarkan 

suatu bentuk proses belajar mengajar yang melibatkan siswa mulai dari 

perencanaan  baik  dalam  menentukan  topik  maupun  cara  mempelajarinya 

selalu  investigasi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan  permasalaan sebagai  berikut : 

a. Bagaimana  penggunaan  metode pembelajaran Group Investigation dalam 

meningkatkan  hasil  belajar  siswa  kelas  IV  dalam  pembelajaran  keliling 

dan  luas  bangun  datar  di  SDN  Jeding  Kecamatan  Sanankulon  Kabupaten 

Blitar ? 

b. Menjelaskan bagaimana hasil penerapan dengan menggunakan metode 

pembelajaran  Group  Investigation  dapat  meningkatkan  hasil  belajar  siswa 

kelas  IV  dalam  pembelajaran  keliling  dan  luas  bangun  datar di SDN 

Jeding  Kecamatan  Sanankulon  Kabupaten  Blitar ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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a.  Mendeskripsikan proses penerapan metode pembelajaran Group Investigation 

untuk meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV SDN Jeding 

Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. 

b.  Mengetahui bagaimana hasil penerapan metode pembelajaran Group 

Investigation untuk meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV 

SDN Jeding Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait antara 

lain sebagai berikut : 

a. Bagi guru SDN Jeding  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan proses 

belajar didalam kelas.  

b. Bagi Kepala Sekolah SDN Jeding  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam 

membuat kebijakan tentang peningkatan kualitas sekolah sekolah khususnya 

dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

c. Bagi Siswa SDN Jeding  

Penelitian ini memberikan suasana baru dalam belajar Matematika. Siswa 

dapat memperoleh pengalaman baru yang lebih menarik dalam belajar 

Matematika sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. 

Hasil penelitiaan ini juga dapat dijadikan sebagai pemicu motivasi belajar siswa 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. 

d. Bagi Peneliti Lain 
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Hasil penelitihan ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam 

melakukan penelitihan yang sejenis dan memberikan gambaran mengenai cara 

melaksanakan metode Group Investigation  dalam kegiatan belajar mengajar. 

1.6 Batasan Istilah 

Untuk menjelaskan kejelasan dan ketegasan serta menghindari terjadinya 

salah paham dalam menginterpretasikan masalah, maka dibuatlah batasan istilah 

sebagai berikut. 

a. Peningkatan adalah adanya perubahan menjadi lebih baik yang dapat diketahui 

dari hasil tes pada pra tindakan ke siklus I dan siklus II 

b. Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dapat dicapai oleh siswa setelah 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar selama kurun waktu tertentu 

yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta ketrampilan. 

c. Group Investigation merupakan salah satu model pembelajatran kooperatif 

yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri 

materi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. 

d. Bangun datar diartikan sebagai salah satu bangun yang rata yang mempunyai 

dua dimensi yaitu panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai tingkat dan tebal.  

Dalam penelitian ini bangun datar yang dimaksud adalah segitiga dan jajar 

genjang. 

e. Keliling adalah jumlah seluruh sisi pada bangun datar. 

f.  Luas adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. 

 

 

 


