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ABSTRAK 
 
 

Ambarsari, Dewi. 2011. pengaruh kepercayaan diri dan kecemasan berbicara di 
depan kelas terhadap pemahaman konsep peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 
Ambarawa dalam pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) berbantuan 
CD pembelajaran pada materi pokok segitiga. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 
Utama Dra. Endang Retno W., M.Pd. dan Pembimbing Pendamping Drs. Wuryanto, 
M.Si. 
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Pembelajaran yang kurang melibatkan peserta didik merupakan salah satu 
penyebab kurangnya pencapaian kemampuan pemahaman konsep peserta didik 
secara maksimal. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara maksimal dalam 
pembelajaran diperlukan model pembelajaran kooperatif. Salah satu diantaranya 
model pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI). Penggunakan CD 
pembelajaran sebagai media pembelajaran diharapkan dapat memudahkan peserta 
didik dalam memahami materi.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri 
dalam pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation berbantuan CD 
pembelajaran terhadap pemahaman konsep peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 
Ambarawa pada materi pokok segitiga, pengaruh kecemasan berbicara di depan kelas 
dalam pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation berbantuan CD 
pembelajaran terhadap pemahaman konsep peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 
Ambarawa pada materi pokok segitiga dan pengaruh kepercayaan diri dan kecemasan 
berbicara di depan kelas dalam pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 
berbantuan CD pembelajaran terhadap pemahaman konsep peserta didik kelas VII 
SMP Negeri 1 Ambarawa pada materi pokok segitiga. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII                      
SMP 1 Ambarawa sebanyak 233 peserta didik. Sampel penelitian ini di peroleh  
Dengan teknik random sampling, diperoleh satu kelompok sampel yang terdiri dari 
32 peserta didik. Variabel bebas adalah kepercayaan diri dan kecemasan berbicara di 
depan kelas dan variable terikat adalah pemahaman konsep. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepercayaan diri diperoleh koefisien 
korelasi sederhana r = 0,485134 dan koefisien determinasi             artinya 
besarnya hubungan kepercayaan diri terhadap pemahaman konsep adalah 23,5355%, 
ini berarti bahwa meningkat atau menurunnya pemahaman konsep 23,5355% 
dipengaruhi oleh kepercayaan diri. Sedangkan, penelitian terhadap kecemasan 
berbicara di depan kelas diperoleh koefisien korelasi sederhana r = 0,0.514318 dan 
koefisien determinasi             artinya besarnya hubungan kecemasan 
berbicara di depan kelas terhadap pemahaman konsep adalah 26,4523%, ini berarti 
bahwa meningkat atau menurunnya pemahaman konsep 26,4523% dipengaruhi oleh 
Kecemasan Berbicara di depan kelas. Setelah diuji keberartiannya dengan uji F 
persamaan regresi tersebut berarti. Pada penentuan koefisien korelasi ganda diperoleh 
R = 0,62 dan diuji keberartiannya dengan uji F koefisien korelasi ganda berarti, 
artinya kepercayaan diri dan kecemasan berbicara di depan kelas secara bersama-
sama dalam model pembelajaran kooperatif tipe GI pada materi segietiga 
berpengaruh terhadap pemahaman konsep peserta didik dan besar pengaruhnya 
adalah 62 %.  

 


