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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat dan semakin maju, Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang 

memiliki keterampilan intelektual tingkat tinggi yang melibatkan kemampuan 

penalaran yang logis, sistematis, kritis, cermat, dan kreatif dalam 

mengkomunikasikan gagasan atau dalam memecahkan masalah. Hal ini sesuai 

dengan tujuan pembelajaran matematika di sekolah yaitu melatih cara berpikir dan 

bernalar dalam menarik kesimpulan, mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah, serta mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan ide-ide melalui lisan, tulisan, gambar, grafik, peta, diagram, 

dan sebagainya (Depdiknas, 2006:6). Secara rinci kemampuan yang harus dimiliki 

oleh peserta didik sebagai berikut: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam mempelajari 

masalah, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting 

dalam pembelajaran, Pemahaman dalam pembelajaran matematika sudah 

seharusnya ditanamkan kepada setiap siswa oleh guru sebagai pendidik. Karena 
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tanpa pemahaman, siswa tidak bisa mengaplikasikan prosedur, konsep, ataupun 

proses. Sumarmo (2003) menyatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis 

penting dimiliki siswa karena diperlukan untuk menyelesaikan masalah 

matematika, masalah dalam disiplin ilmu yang lain, dan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, yang merupakan visi pengembangan pembelajaran matematika untuk 

memenuhi kebutuhan masa kini. 

Matematika akan dimengerti dan dipahami bila siswa dalam belajarnya 

terjadi kaitan antara informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. 

Kemampuan memahami memberikan pengertian bahwa materi-materi yang 

diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hapalan. Namun lebih dari itu siswa 

dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Hal ini sejalan 

dengan pendapat  Damayanti (2010) mengenai matematika “dalam klasifikasi 

bidang ilmu pengetahuan, matematika termasuk ke dalam ilmu-ilmu eksakta yang 

lebih banyak memerlukan pemahaman dan penalaran daripada hapalan”.  

Tinggih (Tim MKPBM, 2003: 16) yang menyebutkan bahwa matematika 

merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. Secara hakiki, aktivitas 

matematis menuntut siswa untuk berpikir dan bernalar, artinya bahwa proses 

matematisasi dan pencapaian yang bermakna dapat diperoleh oleh setiap individu 

yang mempelajarinya ketika ia memberdayakan dan memfungsikan kemampuan 

berpikirnya dalam memecahkan permasalahan dalam matematika. Hal ini sejalan 

dengan  tujuan umum pembelajaran matematika National Council of Teachers 

Mathematics (NCTM, 2000) yang  merumuskan bahwa tujuan umum 

pembelajaran matematika adalah belajar untuk bernalar, belajar untuk 

memecahkan masalah, belajar untuk mengaitkan ide, dan pembentukan sikap 

positif terhadap matematis maka sudah seharusnyalah pembelajaran matematika 

yang diberikan pada siswa sekolah menengah pertama adalah agar siswa memiliki 

kemampuan penalaran matematis.  

Kemampuan bernalar tidak hanya dibutuhkan siswa ketika mereka belajar 

matematika maupun pelajaran lainnya, namun sangat dibutuhkan oleh setiap 

manusia di saat memecahkan masalah ataupun di saat menentukan keputusan 

(Shadiq, 2004). Namun penguasaan kemampuan pemahaman dan penalaran 
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belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini bisa dilihat dari penelitian yang 

dilakukan oleh Sumarmo (Sukirwan, 2008: 4) yang menyatakan bahwa skor 

kemampuan siswa dalam pemahaman dan penalaran masih rendah. Hal ini juga 

dapat dilihat pada prestasi  belajar siswa Indonesia dalam matematika yang 

dihasilkan dari survei lembaga yang konsen terhadap perkembangan prestasi 

belajar.  

Hasil laporan survei Programme for International Student Assessment 

(PISA) yang merupakan program organisasi kerjasama ekonomi dan 

pembangunan dunia (OECD) menunjukkan bahwa pada tahun 2009, prestasi 

siswa Indonesia berada pada posisi 68 dari 74 negara yang disurvei. Skor rata-rata 

kemampuan matematis siswa Indonesia yaitu 371 dibawah skor rata-rata 

kemampuan matematis siswa di negara lainnya yaitu 496. Hal ini sangat 

memprihatinkan kalau dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti 

Singapura (peringkat ke-2), China (peringkat ke-3), Korea (peringkat ke-4) dan 

Jepang (peringkat ke-9), masing-masing dengan skor rata-rata kemampuan 

matematisnya di atas 500. Selain itu, PISA juga menunjukkan rendahnya 

kemampuan matematis siswa Indonesia jika dibandingkan negara-negara lain di 

dunia.  

Berdasarkan hasil Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) tahun 2011 dalam matematika menempatkan siswa kelas VIII Indonesia 

pada peringkat 38 dari 63 negara dan 14 negara bagian yang disurvei (Kompas, 14 

Desember 2012). Adapun aspek yang dinilai dalam matematika adalah tentang 

fakta, prosedur, konsep, penerapan pengetahuan, dan pemahaman konsep.  Hasil 

studi yang dilakukan Rifa’at (Asmida, 2010) menyimpulkan bahwa lemahnya 

kemampuan matematika siswa  dapat dilihat dari kinerja dalam bernalar, yaitu 

misalnya kesalahan dalam penyelesaian soal matematika disebabkan karena 

kesalahan menggunakan penalaran. Menurut Wahyudin (1999) dalam studinya 

bahwa salah satu kecenderungan yang menyebabkan sejumlah siswa gagal 

menguasai dengan baik pokok-pokok bahasan dalam metematika yaitu siswa 

kurang menggunakan nalar yang logis dalam menyelesaikan soal atau persoalan 

matematika yang diberikan. 
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Rendahnya kemampuan siswa SMP dalam memahami dan memaknai 

matematika sudah dirasakan sebagai masalah yang cukup pelik dalam pengajaran 

matematika di sekolah. Permasalahan ini muncul sudah cukup lama dan agak 

terabaikan karena kebanyakan guru matematika dalam kegiatan pembelajaran 

berkonsentrasi mengejar skor Ujian Akhir Nasional (UAN) setinggi mungkin 

(Herman, 2007), oleh karena itu kegiatan pembelajaran biasanya difokuskan untuk 

melatih siswa terampil menjawab soal matematika, sehingga penguasaan dan 

pemahaman matematika siswa terabaikan. Selain itu, pada umumnya siswa masih 

mengalami kesulitan dalam penalaran matematis, sehingga kemampuan berpikir 

matematisnya belum berkembang optimal. Adapun salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman dan penalaran matematis dengan 

menggunakan pembelajaran yang sesuai sehingga dapat membuat siswa terlibat 

aktif dalam proses berfikir matematis yang bermanfaat dan bermakna.  

Persoalannya adalah bagaimana kita dapat menanamkan konsep sebaik-

baiknya kepada siswa. Persoalan tersebut selalu relevan bagi semua pelaku 

pendidikan dalam menemukan sebuah strategi, model atau pendekatan 

pembelajaran. Pendekatan yang bukan semata-mata menyangkut kegiatan guru 

mengajar akan tetapi menitikberatkan pada aktivitas belajar siswa, membantu 

siswa jika ada kesulitan atau membimbingnya untuk memperoleh suatu 

kesimpulan yang benar. Model pembelajaran dipilih dengan harapan dapat 

berguna bagi usaha-usaha perbaikan proses pembelajaran matematika guna 

meningkatkan kemampuan pemahaman dan penalaran matematis siswa khususnya 

dan  umumnya prestasi belajar matematika siswa.  

Vygotsky (Suryadi, 2008) menjelaskan bahwa proses belajar terjadi pada 

dua tahap, tahap pertama terjadi pada saat kerja sama dengan orang lain, dan tahap 

berikutnya dilakukan secara individual yang di dalamnya terjadi proses 

internalisasi. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran kolaboratif yang dalam 

pembelajaran lebih menekankan pada pembangunan makna oleh siswa dari proses 

sosial yang bertumpu pada konteks belajar. Model kolaboratif ini lebih jauh dan 

mendalam dibandingkan hanya sekadar kooperatif, pembelajaran kooperatif yang 

biasanya didesain oleh guru, akan menjadi awal perubahan di kelas.  Jika siswa 



5 
 

Nenden Suciyati Sartika, 2013 
Peningkatan Kemampuan Pemahaman Dan Penalaran  Matematis Siswa MTs Melalui Model 
Pembelajaran Kolaboratif Tipe Group Investigation (Kuasi Eksperimen pada Siswa MTs di 
Kabupaten Pandeglang) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

terbiasa bekerjasama, saling tergantung satu dengan yang lain untuk memperoleh 

pengetahuan, maka siswa akan berkembang menjadi siswa-siswa kolaboratif. 

Dasar dari model kolaboratif adalah teori interaksional yang memandang 

belajar sebagai suatu proses membangun makna melalui interaksi sosial. 

Pembelajaran kolaboratif dapat menyediakan peluang untuk menuju pada 

kesuksesan praktek-praktek pembelajaran. Pembelajaran kolaboratif melibatkan 

partisipasi aktif para siswa dan meminimisasi perbedaan-perbedaan antar individu. 

Pembelajaran kolaboratif telah menambah momentum pendidikan formal dan 

informal dari dua kekuatan yang bertemu, yaitu: (1) realisasi praktek, bahwa 

hidup di luar kelas memerlukan aktivitas kolaboratif dalam kehidupan di dunia 

nyata; (2) menumbuhkan kesadaran berinteraksi sosial dalam upaya mewujudkan 

pembelajaran bermakna (Suyatno, 2008). 

Model pembelajaran tipe group investigation (GI) adalah salah satu tipe 

dari model pembelajaran kolaboratif yang merupakan aktivitas belajar yang 

berorientasi pada siswa (student oriented). Siswa belajar dalam kelompok-

kelompok kecil yang heterogen. Dalam model pembelajaran GI, siswa didorong 

untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri yang diawali dengan 

keterlibatan dalam pemilihan topik yang dipelajari maupun kebebasan dalam 

menentukan bagaimana jalannya investigasi yang akan dilakukan. Pada 

pembelajaran ini siswa diarahkan untuk menemukan konsep dan menyelesaikan 

masalah secara berkelompok kemudian menyiapkan dan  menyajikan suatu 

laporan di depan kelas secara keseluruhan (Slavin, 2010). Karena murid secara 

bersama-sama menemukan konsep atau prinsip, diharapkan konsep tersebut 

tertanam dengan baik pada diri siswa yang pada akhirnya siswa menguasai konsep 

atau prinsip yang baik pula. Dengan menguasai konsep dan prinsip yang baik serta 

terbiasa dihadapkan pada penalaran dalam pembelajarannya, diharapkan siswa 

memiliki kemampuan pemahaman dan penalaran yang baik.  

Dalam pelaksanaan model pembelajaran GI, kebebasan siswa pada tahap 

investigasi bukan kebebasan yang diberikan guru tanpa arah. Karena 

sesungguhnya pada tahap awal, siswa membutuhkan dukungan seseorang yang 

lebih kompeten agar mampu mencapai ZPD (zone of proximal development). 
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Bantuan guru sangat dibutuhkan agar mereka lebih terarah sehingga proses 

pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. 

Menurut Tamalene (2010) dalam proses belajar mengajar di sekolah, guru 

sering menemui hambatan dalam memberikan motivasi kepada siswa tentang 

pelajaran matematika karena siswa menganggap bahwa matematika merupakan 

mata pelajaran yang sulit untuk dipahami. Akibat dari anggapan tersebut muncul 

rasa tidak percaya diri siswa dalam belajar matematika ditambah lagi dengan gaya 

belajar guru yang membuat siswa menjadi takut untuk mengungkapkan pendapat. 

Akibatnya siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan 

penalaran dan komunikasi matematis. 

Pada saat proses pembelajaran sikap terhadap pelajaran matematika juga 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan 

seseorang dalam belajar matematika. Sikap ini merujuk kepada status mental 

seseorang yang dapat bersifat positif maupun negatif. Menurut Ruseffendi (2006) 

siswa yang mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh menyelesaikan tugas 

dengan baik, berpartispasi aktif dalam diskusi, mengerjakan tugas-tugas rumah 

dengan tuntas dan selesai pada waktunya, dan merespon dengan baik tantangan 

dari bidang studi menunjukkan bahwa siswa itu berjiwa atau bersikap positif.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENINGKATAN KEMAMPUAN 

PEMAHAMAN DAN PENALARAN MATEMATIS SISWA MTs MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN KOLABORATIF TIPE GROUP 

INVESTIGATION”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kemampuan pemahaman matematis siswa MTs yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kolaboratif tipe 

group investigation lebih baik daripada siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional 
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2. Apakah kemampuan penalaran matematis siswa MTs yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kolaboratif tipe group 

investigation lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 

3. Apakah peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa MTs yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kolaboratif tipe 

group investigation lebih baik daripada siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. 

4. Apakah peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa MTs yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kolaboratif tipe 

group investigation lebih baik daripada siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional 

5.    Bagaimana sikap siswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan model  

pembelajaran kolaboratif tipe group investigation? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Membandingkan pencapaian dan peningkatan kemampuan pemahaman 

matematis antara siswa MTs yang mendapatkan pembelajaran dengan 

model pembelajaran kolaboratif tipe group investigation dan yang 

mendapat pembelajaran konvensional  

2. Membandingkan pencapaian dan peningkatan kemampuan penalaran 

matematis antara siswa MTs yang mendapatkan pembelajaran dengan 

model pembelajaran kolaboratif tipe group investigation dan yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional 

3. Mengkaji sikap siswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan model  

pembelajaran kolaboratif tipe group investigation  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru, model pembelajaran kolaboratif tipe group investigation dapat 

memberikan informasi dan masukan untuk memperbaiki pembelajaran 

serta dapat dijadikan model dalam pembelajaran sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam matematika. 

2. Bagi siwa, melalui model pembelajaran kolaboratif tipe group 

investigation akan terbina sikap belajar yang kreatif dan tidak mudah 

menyerah dalam menghadapi permasalahan matematika yang akhirnya 

akan berimplikasi pada peningkatan pemahaman dan penalaran matematis 

khususnya  dan umumnya prestasi belajar siswa dalam matematika 

3. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

untuk pengembangan bahan ajar, model atau pendekatan pembelajaran 

tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan penalaran 

matematis siswa MTs.  

 

E.   Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, perlu dikemukakan definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Pemahaman matematis adalah kemampuan memahami arti suatu bahan 

pelajaran, seperti: menafsirkan, membedakan, menjelaskan, atau 

meringkas sesuatu, serta menyimpulkan. Kemampuan semacam ini lebih 

tinggi dari pada mengetahui. Dalam penelitian ini pemahaman matematis 

meliputi kemampuan mendefinisikan konsep, memberikan contoh dan 

bukan contoh, kemampuan membedakan beberapa konsep yang berbeda, 

serta menggunakan konsep dalam menyelesaikan suatu masalah. 

2. Kemampuan penalaran matematis adalah suatu proses membuat 

kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Kemampuan 

penalaran matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

Generalisasi,  Analogi,  Menarik kesimpulan logis. 
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3. Model pembelajaran kolaboratif  tipe group investigation adalah  suatu 

pembelajaran kolaboratif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas 

siswa melalui keterlibatan siswa sejak perencanaan, baik dalam 

mengidentifikasi topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui 

investigasi terhadap topik yang telah ditentukan, kemudian menyiapkan 

dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan. 

4. Sikap (attitude) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi 

dengan cara baik atau buruk terhadap model yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

 

 


