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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu negara. 

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan negara salah 

satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah usaha yang 

disengaja untuk membentuk siswa menjadi manusia yang seimbang antara 

kecerdasan, keimanan, dan akhlak sehingga menjadi manusia yang bermartabat, 

bertanggungjawab, dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Melalui pendidikan, 

seseorang mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahuinya dan memperoleh 

pengalaman secara langsung melalui aktivitas belajar.  

Pendidikan diselenggarakan bukan hanya untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif siswa, akan tetapi kemampuan afektif dan psikomotorik juga 

perlu dikembangkan.  Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan  para 

lembaga pendidikan harus dapat menciptakan pembelajaran yang tepat untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan nasional 

dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Sekolah Dasar (SD) merupakan  lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan  program  pendidikan enam  tahun. Usia siswa tingkat sekolah 

dasar berada pada rentang usia 6 sampai 12 tahun. Pada usia ini, siswa sedang 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun secara 

mental. Menurut Piaget (Suharjo, 2006: 37), anak-anak pada usia 6-12 tahun 

berada pada tahap operasi konkret seperti simbol-simbol, tetapi belum dapat 

menghadapi hal-hal yang abstrak.   

Pada sekolah dasar diberikan berbagai ilmu yang terbagi dalam beberapa 

mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dasar adalah mata 
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pelajaran  Matematika. Wahyudi (2008: 3) menjelaskan bahwa “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 yang sudah diterima, sehingga kebenaran antar 

konsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas”. Mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah tingkat dasar 

untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja sama.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 22 Tahun 2006, tujuan pembelajaran Matematika di tingkat Sekolah Dasar 

adalah 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) Mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam  

pemecahan masalah. 

 

Ruang lingkup matematika kelas IV sekolah dasar yaitu pengukuran, 

aritmetika dan geometri. Ketiga materi pokok ini memiliki tujuan yang berbeda 

sesuai dengan muatan materi yang terkandung. Sebagai contoh materi geometri 

memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang bangun 

ruang yang nantinya pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupannya sehari-hari. Muhsetyo, dkk (2012: 5.1) berpendapat bahwa 

“Pengetahuan geometri termasuk bangun ruang dapat mengembangkan  

pemahaman anak terhadap dunia sekitarnya”.  Jika penanaman konsep pada siswa 

tidak matang maka informasi yang diperoleh siswa hanya akan berakhir pada 

penyelesaian soal matematika namun  siswa  tidak dapat memanfaatkan ilmu yang 

didapatnya dalam  kehidupan sehari-hari. Namun jika penanaman konsep pada 
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siswa bersifat matang maka selain siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik 

pada materi tersebut, siswa juga dapat menerapkan konsep yang  ia terima dalam 

kehidupan sehari-hari. Agar guru dapat menyampaikan materi kepada siswa secara 

matang, maka guru harus menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan 

membuat belajar semakin bermakna. Anitah menjelaskan bahwa “Model 

pembelajaran adalah suatu kerangka berpikir yang dipakai sebagai panduan untuk 

melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu” (2009: 45). Agar 

pembelajaran dapat mencapai target yang diharapkan (KKM), maka diperlukan 

model pembelajaran yang tepat dan inovatif. Model pembelajaran harus sesuai 

karakteristik siswa dengan melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar baik 

secara mental, fisik, maupun sosial sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif 

dan pada akhirnya hasil belajar siswa akan meningkat. 

Menurut hasil wawancara dengan guru kelas IV SDN Ampih pada hari 

Senin, 24 Desember 2014, diketahui bahwa dalam proses pembelajaran guru 

hanya beberapa kali melakukan variasi pembelajaran dengan mengadakan diskusi 

kelompok. Selebihnya menggunakan metode tradisional. Sedangkan wawancara 

terhadap siswa kelas IV didapat informasi bahwa sebagian besar siswa merasa 

malu dan takut untuk menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru. 

Selain itu apabila ada soal yang dianggap sulit siswa memilih untuk diam dan 

tidak mengerjakannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan saat proses pembelajaran pada hari Senin, 

19 Januari 2015 diketahui bahwa dalam menyampaikan materi pembelajaran guru 

hanya menggunakan metode konvensional dan latihan soal tanpa didukung media 

yang relevan dengan materi yang diajarkan, guru hanya melakukan ceramah dan 

memberikan latihan soal. Sehingga siswa kelas IV  kurang minat belajar, mudah 

jenuh dan kurang fokus pada materi yang sedang dipelajari. Saat proses 

pembelajaran berlangsung siswa pasif dalam mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru, tetapi pada saat mengerjakan soal latihan siswa mulai 

gaduh dan banyak siswa yang bermain dengan teman sebangkunya. 

Berdasarkan data yang didapat peneliti, diketahui bahwa proses 

pembelajaran di SDN Ampih kelas IV belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini 
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juga terbukti dengan hasil  nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) mata pelajaran 

Matematika yang didapatkan siswa kelas IV masih rendah dan masih banyak yang 

belum memenuhi KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 65. Nilai rata-rata siswa 

kelas IV hanya mencapai 62,58. Siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan 

sesuai KKM sebanyak 7 siswa atau 29,17%. Sedangkan siswa yang mendapatkan 

nilai di bawah KKM sebanyak 17 siswa atau 70,83% (Data nilai terlampir pada 

lampiran 1 halaman 149).  

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti bermaksud memperbaiki 

pembelajaran matematika dengan menerapkan model kooperatif tipe Group 

Investigation dengan media benda konkret. Hal tersebut sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas IV SD yang berada pada tahap operasional konkret, 

memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan suka mengatur dirinya untuk menangani 

berbagai hal. Sehingga siswa dituntut untuk berperan aktif dalam mencari atau 

memecahkan masalah, guru hanya berperan sebagai motivator dan pembimbing 

bagi siswa. 

Model kooperatif tipe Group Investigation merupakan model 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Shlomo Sharan dan Yael Sharan. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation lebih melibatkan keaktifan 

siswa dengan bantuan guru memfasilitasi, mengarahkan, dan menyediakan segala 

sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat siswa antusias dan aktif. Dalam group 

investigation, guru bertugas untuk menginisiasi pembelajaran dengan 

menyediakan pilihan dan kontrol terhadap siswa untuk memilih strategi penelitian 

yang akan  mereka gunakan. Siswa memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti 

investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian 

menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan 

(Huda, 2013: 292). 

Selain dengan model kooperatif tipe Group Investigation, untuk 

meningkatkan pembelajaran diperlukan media pembelajaran yang sesuai. Media 

pembelajaran yang sesuai dapat menjadikan pembelajaran yang menyenangkan 

dan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Ibrahim (dalam Suharjo, 

2006: 108) berpendapat bahwa “Media pembelajaran dapat diartikan sebagai 
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segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan 

pembelajaran sehingga merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa 

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran”. Salah satu media 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran matematika yaitu benda 

konkret. Media benda konkret merupakan media yang disajikan dalam bentuk 

yang sebenarnya. Pemilihan media benda konkret sangat cocok dengan 

karakteristik siswa Kelas IV dimana tingkat pemikiran siswa cenderung bersifat 

konkret. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Laeli Maslikhak tahun 2013 yang menunjukkan bahwa dengan menerapkan media 

benda konkret maka hasil pembelajaran dapat meningkat. Media benda konkret 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kerangka bangun ruang 

dan benda konkret dengan tujuan agar siswa dapat menguasai konsep bangun 

ruang sehingga pembelajaran matematika tentang bangun ruang dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melaksanakan penelitian tindakan 

kelas kolaboratif dengan guru kelas untuk meningkatkan pembelajaran 

matematika di kelas IV SDN Ampih dengan judul “Penerapan Model Kooperatif 

Tipe Group Investigation dengan Media Benda Konkret dalam Peningkatan 

Pembelajaran Matematika tentang Bangun Ruang di Kelas IV SDN  Ampih 

Tahun Ajaran 2014/2015.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana langkah penerapan model kooperatif tipe Group Investigation 

dengan media benda konkret dalam peningkatan pembelajaran matematika 

tentang bangun ruang di kelas IV SDN Ampih tahun ajaran 2014/2015? 

2. Apakah penerapan model kooperatif tipe Group Investigation dengan media 

benda konkret dapat meningkatkan pembelajaran matematika tentang bangun 

ruang di kelas IV SDN Ampih tahun ajaran 2014/2015? 

3. Apakah kendala dan solusi pelaksanaan model kooperatif tipe Group 

Investigation  dengan media benda konkret dalam peningkatkan pembelajaran 
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matematika tentang bangun ruang di kelas IV SDN Ampih tahun ajaran 

2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini meliputi 

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan pembelajaran Matematika tentang bangun ruang di kelas IV SDN 

Ampih. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan langkah penerapan model kooperatif tipe Group Investigation 

dengan media benda konkret dalam peningkatan pembelajaran matematika 

tentang bangun ruang di kelas IV SDN Ampih tahun ajaran 2014/2015. 

2. Meningkatkan pembelajaran matematika tentang bangun ruang di kelas IV 

SDN Ampih tahun ajaran 2014/2015 dengan menerapkan model kooperatif tipe 

Group Investigation dengan media benda konkret. 

3. Mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan model kooperatif tipe  Group 

Investigation dengan media benda konkret dalam peningkatan pembelajaran 

matematika tentang bangun ruang di kelas IV SDN Ampih tahun ajaran 

2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan diharapkan dapat 

memberi manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis untuk berbagai 

pihak. 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan pengetahuan secara langsung pada siswa sehingga 

pengetahuan yang diperloleh siswa bertahan lama serta dapat meningkatkan 

pembelajaran matematika siswa kelas IV SD Negeri Ampih. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran matematika sehingga  

siswa SDN Ampih dapat membangun sendiri pengetahuannya, dapat belajar 
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mandiri, dan  mampu  memecahkan  masalah  sehingga dapat  meningkatkan 

pembelajaran  matematika.  

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

menentukan model dan media pembelajaran yang tepat dalam 

menyampaikan informasi atau  materi kepada siswa dan untuk 

meningkatkan pembelajaran matematika. 

c. Bagi Sekolah 

Bahan  pertimbangan untuk meningkatkan komitmen sekolah dalam 

upaya memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran matematika khususnya 

pada kelas IV, serta dapat memberikan  pengalaman praktis atau acuan bagi 

guru SD pada langkah penerapan model kooperatif tipe  Group Investigation 

dengan  media benda konkret dalam peningkatan pembelajaran matematika. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti  

tentang penerapan model kooperatif tipe Group Investigation dengan media 

benda konkret dalam peningkatan pembelajaran matematika tentang bangun 

ruang di kelas IV. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat menambah 

bekal nanti dalam  melaksanakan tugas keseharian sebagai guru dan sebagai 

pendidik yang profesional. 
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