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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Kualitas dari suatu bangsa ditentukan dari kualitas pendidikan warga negaranya. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan, salah satunya adalah perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum di Indonesia dapat dilihat dari penyempurnaan kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Secara resmi KBK hanya digunakan selama dua tahun karena mulai tahun 2006 pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan nasional telah mengesahkan KTSP. Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk :
	Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengambangkan kurikulum mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama.
Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas yang akan dicapai Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 22
Salah satu pelajaran yang dapat mendukung KTSP adalah pembelajaran kooperatif. Modal pembelajaran kooperatif bertitik tolak dari pandangan John Dewey, Herbert Thelen dalam Joyce dalam makalah pembelajaran kooperatif oleh Dewi H. Yang memberikan pernyataan bahwa pendidikan dalam masyarakat yang demokratis seyogyanya mengajarkan proses demokratis secara langsung. Joyce mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif telah digunakan dalam berbagai situasi dan berbagai bidang situasi untuk berbagai tingkat usia. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran dengan penekanan pada aspek sosial dan menggunakan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 1-6 siswa yang sederajat tetapi heterogen untuk menghasilkan pemikiran dan tantangan miskonsepsi siswa sebagai unsur kuncinya (Calvin) ini berarti bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang didasarkan pada paham konstruktivis. Dewi H. Makalah Pembelajaran Kooperatif, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Bekerjasama Dengan Kantor Wilayah DEPAG Jatim, hal. 3
Sebagai tempat penelitian, peneliti mengambil SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang. Dari hasil tes, nilai matematika mereka masih cukup rendah, hal ini mengindifikasikan bahwa siswa masih kesulitan belajar matematika oleh karena itu guru menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar matematika melalui model pembelajaran GI karena banyak siswa tumbuh tanpa menyukai matematika sama sekali (Charles & Lester, Cockroft), mereka merasa tidak senang dalam mengerjakan tugas-tugas dan merasa bahwa matematika itu sulit, menakutkan, dan tidak semua orang dapat mengerjakannya. Rasa tidak percaya diri ini harus dihilangkan sedini mungkin, dengan melibatkan siswa dalam seluruh kegiatan belajar mengajar, agar tumbuh rasa percaya diri dan menghilangkan rasa tidak senang terhadap matematika. Salah satu pendekatan yang menunjang keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar adalah pendekatan investigasi. http: //www.geocities.com/guruvallah
Metode investigasi kelompok bisa mendorong siswa untuk :
	Menghormati hak asasi manusia dan komitmen terhadap keanekaragaman.
	Kemerdekaan sebagai pebelajar.

Komitmen terhadap pendidikan sosial.
	Kehangatan dan keterikatan antar pembelajaran dapat dibangun.
Menggali dan memperdalam cara mereka berfikir dan menemukan berbagai alternatif berpikir.
Menganalisa data dan belajar menerima masukan orang lain / lingkungannya sehingga akan terbiasa lebih peduli terhadap lingkungan.
	Melakukan proses mekanisme sosial melalui berbagai proses pengambilan keputusan untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan. Ibid
Melalui metode group investigasion (investigasi kelompok) ini, siswa akan lebih menghormati dan belajar menerima pendapat orang lain untuk mencari kebenaran dan langkah-langkah menuju kebenaran itu.
Dobson menyatakan bahwa yang terpenting dan harus dilakukan guru lebih dahulu adalah mendengar apa yang dinyatakan oleh siswa dan mengapa hal itu dilakukan. Jadi guru tidak cukup hanya mementingkan penampilan pengajaran dan mengotrol kelas saja, diharapkan guru bersedia untuk mencoba menggunakan pendekatan group investigation ini karena manfaatnya cukup banyak sekali. Selain manfaat yang telah diungkapkan di atas, diantaranya antara lain dapat digunakan untuk memperbaiki cara pengajaran atau cara membelajarkan siswa. Ibid
Jadi pembelajaran dengan metode group investigation ini siswa diharapkan untuk berfikir dan mencari solusi sendiri dari soal-soal / permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru. Dalam hal ini guru bukan hakim yang memutuskan kebenaran yang tertanam di benak siswa tetapi guru lebih berperan sebagai bidan yang membantu proses kelahiran ide tersebut.
Pembelajaran ini sesuai dengan KTSP karena penggunaan model pembelajaran ini bisa mengarahkan siswa ke arah konstruktivis. Metode GI (Group Investigation) ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Metode ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok (groups process skills). Nur Hadi, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya Dalam KBK, (Malang: UNM. 2004), hal. 65
Tiga konsep utama yang dikandung dalam metode investigasi kelompok yakni :
	
Penyelidikan (inquiry)
	Pengetahuan (knowledge)
	Dinamika belajar kelompok (the dynamies of the learning group)

Pendidikan adalah proses dimana siswa dirangsang dengan dihadapkan pada masalah, dalam proses ini siswa masuk dalam situasi melakukan respon terhadap masalah yang mereka rasakan untuk dipecahkan. Wujud masalah itu dapat berasal dari siswa sendiri atau dari guru. Sedangkan pengetahuan adalah pengalaman yang didapat oleh siswa secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pemecahan masalah. Dinamika kelompok menunjukkan pada suasana yang menggambarkan sekelompok individu saling berinteraksi membicarakan sesuatu yang sengaja dikaji bersama.
Pada guru yang menggunakan metode Gl umumnya membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 sampai 6 siswa dengan karakteristik yang heterogen. Selain itu pembagian kelompok juga bisa didasarkan atas kesenangan berteman atau kesenangan topik tertentu. Para siswa memilih topik yang ingin dipelajari kemudian mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai sub topik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan.
Flenor membagi kegiatan guru menjadi 5 tahap : http://www.geocities.com/gurufallah
	Apersepsi

Investigasi
Diskusi
Penerapan
Pengayaan
Pada investigasi siswa bekerja secara bebas, individual atau kelompok. Guru hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator yang memberikan dorongan siswa untuk dapat mengungkapkan pendapat atau menuangkan pemikiran mereka serta menggunakan pengetahuan awal mereka dalam memahami situasi baru, guru juga berperan dalam mendorong siswa untuk dapat memperbaiki hasil mereka sendiri maupun hasil karya kelompoknya.
Adapun deskripsi mengenai langkah-langkah metode investigasi kelompok adalah sebagai berikut :
	Mengidentifikasi topik dan mengorganisasi kelompoknya dalam kelompok peneliti para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru, para siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas (task orientet groups).

Merencanaan tugas pembelajaran
Para siswa dan guru merencanakan prosedur belajar
	Melaksanakan penyelidikan

Para siswa melaksanakan rencana pada langkah (b). Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan ketrampilan dengan varian yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan.
	Analisis dan sintesis

Para siswa menganalisis dan mensistesis berbagai informasi yang diperoleh para langkah (c) dan merencanakan agar dapat diringkas dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas.
	Penyajian hasil akhir

Semua kelompok menyajikan suatu prosentasi yang menarik dari topik yang telah dipelajari.
	Evaluasi

Guru serta siswa melakukan evaluasi mengenai konstribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok atau keduanya. http: //gurupkr. Wordpress.com/2007/11/13/metode-investigasi-kelompok-group-investigasi
Pengajaran materi ini juga harus didasarkan pada salah satu karakteristik KTSP yaitu dengan pengajaran sistem belajar tuntas. Secara sederhana konsep belajar tuntas mengajarkan (Carrol), bahwa siswa diberi kesempatan menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk belajar dan ia mempergunakannya sebaik mungkin, maka ia akan mencapai tingkat hasil yang belajar seperti yang diharapkan. Abu Ahmadi, SBM, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hal. 156 Dengan kata lain bahwa setiap siswa yang mempunyai kecakapan rata-rata (normal), jika diberi waktu yang cukup untuk belajar, mereka dapat diharapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas belajarnya secara tuntas, sepanjang kondisi belajar yang tersedia cukup menguntungkan.
Salah satu pokok bahasan dalam matematika sekolah untuk SMP kelas VIII adalah lingkaran. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada bagian garis singgung lingkaran.
Dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian di SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito dengan alasan sebagai berikut :
	Jarak antara SMP Al- Hikmah dengan rumah penulis cukup dekat, sehingga lebih mudah dalam melakukan penelitian dan pengawasan terhadap pembelajaran matematika di sekolah tersebut.

Mengadakan peninjauan tentang bagaimana pengajaran matematika di SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang tersebut.
Pengembangan metode kooperatif GI (Group Investigation) di SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang, karena metode kooperatif GI (Group Investigation) belum dilaksanakan untuk semua mata pelajaran termasuk matematika sehingga relevan dengan permasalahan ini.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara konsultasi dengan sumber (kepala sekolah SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang) dan mengadakan peninjauan ke lokasi SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang adalah bahwasannya sekolah ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain yaitu meskipun sekolahan ini adalah SMP tapi mata pelajaran dalam bidang agama juga tidak ketinggalan dengan sekolahan-sekolahan  MTs bahkan MTsN disekitarnya. Meskipun termasuk SMP mata pelajaran fiqih, Qur’an hadist, Bahasa Arab juga disajikan. Jadi kurikulumnya tidak beda dengan madrasah Tsanawiyah. Selain itu meskipun SMP Al-Hikmah ini SMP swasta tapi hasil ujian nasional juga tidak beda jauh dengan SMP negeri, madrasah Tsanawiyah diwilayah Jombang dalam yayasan SMP Al-Hikmah ini juga terdapat pondok pesantren yang letaknya didepan SMP Al-Hikmah (masih dalam lingkup SMP Al-Hikmah). Jadi meskipun siswa-siswa sekolah di SMP pengetahuan tentang agama juga tidak ketinggalan dengan siswa-siswa yang sekolah di MTsN Tambak Beras, MTsN Darul 'Ulum Peterongan, atau sekolah-sekolah yang lain.
Melalui penulisan ini peneliti mencoba membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman pada materi lingkaran dengan melakukan pembelajaran kooperatif tipe group investigation.
Penegasan Istilah
Definisi Konseptual
	Keefektifan : kefektifan berasal dari kata “efektif” yaitu tepat; manjur; berhasil. Pius A. Partanto, M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya : 1994), hal 128. Jadi keefektifan adalah membuat jadi efektif, membuat jadi tepat guna dan membuat jadi berhasil.
	Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih, silih asuh antara sesama siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata. Nur Hadi, Pembelajaran Kontekstual...... hal 61
	Pembelajaran kooperatif metode GI adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang mengandung tiga konsep utama yaitu (1) penyelidikan atau inquiry (2) pengetahuan atau knowledge (3) dinamika belajar kelompok atau the dynamics of the learning group. http://www.geocties.com/guruvallah
	Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hal. 700
	Lingkaran adalah 
	Garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat lingkaran. Ibid, hal. 675
	Tempat kedudukan titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap. Ahmad Zaelani dkk, Pendalaman Kompetensi Matematika dan Uji Latih Mandiri, (Bandung : CV Irama Widya, 2006) hal. 129

	Definisi Operasional

	Keefektifan adalah suatu keadaan dimana sesuatu hal menjadi tepat dan berhasil dengan adanya bantuan sesuatu hal yang lain.
	Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dimana siswa belajar bersama dalam satu kelompok, menyumbangkan pikiran sesuai dengan kapasistasnya, bertanggung jawab atas keberhasilan belajar baik individu maupun kelompok.

GI (Group Investigation) adalah satu model pembelajaran kooperatif, yaitu belajar kelompok yang menekankan adanya kerja sama antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Model ini ada 6 tahap, yaitu : (1) Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid dalam kelompok, (2) Merencanakan tugas yang akan dipelajari, (3) Melaksanakan investigasi, (4) Menyiapkan laporan akhir, (5) Mempresentasikan laporan akhir, (6) evaluasi.
	Lingkaran yang  disampaikan disini meliputi :
	Garis singgung lingkaran 

	Menemukan sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran dan garis yang melalui titik pusat.

Menjelaskan garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran.
Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran.
	Lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga

	Menjelaskan pengertian lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga 

Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga


Fokus Penelitian
Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif model GI (Group Investigation) materi lingkaran di kelas VIII SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang tahun ajaran 2007-2008 ?
Bagaimana hasil pembelajaran kooperatif model GI (Group Investigation) materi lingkaran di kelas VIII SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang tahun ajaran 2007-2008 ?
Tujuan Penelitian
Mengetahui pelaksanaan pembelajaran kooperatif model GI materi lingkaran di kelas VIII SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang tahun ajaran 2007-2008.
Mengetahui hasil pembelajaran kooperatif model GI materi lingkaran di kelas VIII SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang tahun ajaran 2007-2008.
Manfaat Penelitian
Bagi STAIN Tulungagung, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian lainnya khususnya yang berhubungan dengan mata pelajaran matematika.
	Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian lainnya khususnya di bidang pendidikan.
	Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran, khususnya tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif metode GI untuk materi lainnya.
Sistematika Pembahasan
Sebelum penulis membahas secara rinci, penulis terlebih dahulu mendiskripsikan sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang masing-masing bab mempunyai penjabaran sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan, merupakan pengantar yang memuat latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.
BAB II : Landasan teori, merupakan uraian secara definitive untuk menjelaskan permasalahan tentang pelaksanaan model pembelajaran kooperatif GI materi lingkaran di kelas VIII SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang tahun ajaran 2007-2008.
BAB III : Metodologi penelitian, membahas tentang metode dan teknik penulisan data yang meliputi jenis penelitian, pola penelitian, metode pengumpulan data (tes, wawancara, observasi dan catatan lapangan) dan metode analisis data.
BAB IV : Pembahasan, hasil penelitian akan dibahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, penyajian dan analisis datanya.
BAB V : Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran sebagai tanda dari berakhirnya skripsi ini.

