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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
GROUP INVESTIGATION DITINJAU DARI KEMAMPUAN

PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 5

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

Rahayu Soraya

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model

pembelajaran kooperatif tipe group investigation ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa. Penelitian ini menggunakan desain posttest

only control group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII

SMP Negeri 5 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi

dalam 12 kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII C dan VII D yang

dipilih dengan teknik purposive random sampling. Data penelitian diperoleh

melalui tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Analisis data

penelitian ini menggunakan uji- . Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian,

diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group

investigation tidak efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa.

Kata kunci: Efektivitas, Group Investigation, Kemampuan Pemahaman Konsep
Matematis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting sehingga dijadikan sebagai modal

untuk memajukan suatu bangsa karena dengan adanya pendidikan akan

menciptakan generasi yang cerdas, terampil dan berkualitas. Hal ini seperti yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menjelaskan pengertian pendidikan pada Bab I Pasal 1

ayat 1 yaitu:

Pendidikan adalah 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.

Pendidikan adalah suatu kegiatan secara sadar dan terencana serta penuh tanggung

jawab untuk membimbing siswa mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada Bab II Pasal 3

ayat 3 yaitu:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
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Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan suatu proses

pembelajaran.

Pembelajaran merupakan salah satu unsur yang utama dalam pendidikan. Pada

proses pembelajaran terjadi interaksi antara siswa dengan guru dan juga interaksi

antar siswa dengan materi pelajaran dalam suatu lingkungan belajar. Tujuan dari

pembelajaran adalah untuk tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran

tersebut tercapai suatu pembelajaran harus berlangsung dengan efektif. Menurut

Rohani (2004: 122) usaha guru dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang

diharapkan akan efektif apabila: Pertama, diketahui secara tepat faktor-faktor

yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses

belajar mengajar. Kedua, dikenal masalah-masalah yang diperkirakan dan

biasanya timbul dan dapat merusak iklim belajar mengajar. Ketiga, dikuasainya

berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas dan diketahui pula kapan serta

untuk masalah mana suatu pendekatan digunakan.

Selanjutnya, ciri-ciri dari pembelajaran efektif menurut Harry (dalam Kentjil,

2010: 9) yaitu berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional

yang telah ditetapkan, memberikan pengalaman belajar yang atraktif melibatkan

siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional dan

memiliki sarana-sarana yang menunjang proses pembelajaran. Hal ini sesuai

dengan pendapat Mulyasa (2006: 193) yang menyatakan bahwa pembelajaran

dikatakan efektif jika mampu memberikan pengalaman baru dan membentuk

kompetensi peserta didik, serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin



3

dicapai secara optimal.

Banyak mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, salah satunya adalah

matematika. Menurut Sutjipto (2005: 25) matematika merupakan salah satu

pelajaran yang penting dikuasai di sekolah karena banyak kegunaannya dalam

kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Afrilianto dan Rosyana (2014: 45)

menyatakan bahwa matematika sebagai salah satu disiplin ilmu dalam bidang

pendidikan mempunyai peran besar dan memiliki manfaat dalam berbagai

perkembangan ilmu pengetahuan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan

bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting di sekolah.

Tujuan pembelajaran matematika yang dirumuskan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (Depdiknas, 2006) adalah agar peserta didik mempunyai kemampuan

untuk memahami konsep matematika, menggunakan penalaran, memecahkan

masalah, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah serta memiliki sikap menghargai

kegunaan matematika dalam kehidupan. Selanjutnya, Heibert dan Carpenter

(dalam Santoso, 2014) menyatakan bahwa pemahaman merupakan aspek yang

mendasar dalam belajar dan setiap pembelajaran matematika seharusnya lebih

memfokuskan untuk menanamkan konsep berdasarkan pemahaman karena

matematika tidak ada artinya jika hanya dihapalkan saja. Dengan demikian, dalam

pembelajaran matematika pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan

yang harus dimiliki oleh siswa.

Pentingnya kemampuan memahami konsep ini karena pemahaman konsep

matematis merupakan kemampuan awal yang akan menjadi pondasi dan dasar
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pembentukan pola pikir matematis siswa. Herawati (2010: 2) menyatakan bahwa

pemahaman konsep perlu ditanamkan kepada siswa sejak dini agar mereka

mengerti tentang definisi, pengertian, cara pemecahan masalah, maupun

pengoperasian matematika secara benar, karena itu akan menjadi bekal bagi

mereka dalam mempelajari matematika pada jenjang yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Suherman (2003: 22) menyatakan bahwa konsep-konsep yang

tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang

paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks menyebabkan

konsep-konsep memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain sehingga siswa

harus memahami konsep dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, siswa harus

bisa memahami konsep dengan benar agar tidak terjadi kesalahan.

Meskipun begitu kenyataannya, di Indonesia kemampuan pemahaman konsep

masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil survei Programme for Internasional

Student Assesment (PISA) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia hanya

menduduki rangking 62 dari 70 negara peserta pada rata-rata skor 386 (OECD,

2016). Pada survei PISA, salah satu aspek yang dinilai adalah kemampuan

pemahaman konsep matematis. Sementara itu, hasil survei The Trend

Internasional Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2011

mengenai kemampuan matematis siswa Indonesia (Annisa, 2016), Indonesia

berada di urutan ke-38 dengan skor capaian matematika 386 dari 42 negara yang

berpartisipasi. Skor ini turun 11 poin dari tahun 2007. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor, salah satunya adalah siswa tidak memahami konsep dengan baik.

Berdasarkan hasil survei PISA dan TIMSS menunjukkan bahwa kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa di Indonesia masih rendah.
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Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa juga terjadi di salah

satu sekolah di Bandar Lampung, yaitu SMP Negeri 5 Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, proses

pembelajaran yang berpusat pada guru membuat siswa untuk selalu bergantung

pada guru karena terbiasa diberi bukan menemukan dan berusaha untuk mandiri

sehingga di akhir pembelajaran suatu konsep dari materi yang diajarkan tidak

begitu melekat diingatan. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan guru

matematika SMP Negeri 5 Bandar Lampung diketahui bahwa siswa cukup sulit

mengerjakan soal yang berupa aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut disajikan contoh soal mid semester kelas VII B pada materi bilangan

bulat, yang salah satu soalnya merupakan soal kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa dengan indikator pemahaman konsep yaitu menggunakan dan

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu sebagai berikut.

Jika hasil dari 96 ∶ (−12) − 8 (−3) = maka tentukan nilai .

Berdasarkan soal yang telah dikerjakan oleh siswa, didapatkan persentase jawaban

siswa yaitu sebanyak 26,32% dari 38 siswa menjawab benar, sebanyak 13,16%

dari 38 siswa tidak bisa menjawab, dan sebanyak 60,52% dari 38 siswa menjawab

sebagai berikut.

1. Hasil pekerjaan siswa dengan persentase yang menjawab seperti Gambar 1.1

sebanyak 28,95%.

Gambar 1.1 Hasil Pekerjaan 11 Siswa Pada Soal Ulangan Harian 1.
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Dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa siswa sudah paham mengoperasikan

perkalian dan pembagian tetapi siswa belum paham saat menyelesaikan operasi

bilangannya sehingga siswa salah memberi tanda maka jawaban siswa menjadi

salah.

2. Hasil pekerjaan siswa dengan persentase yang menjawab seperti Gambar 1.2

sebanyak 18,42%.

Gambar 1.2 Hasil Pekerjaan 7 Siswa Pada Soal Ulangan Harian 1.

Dapat dilihat pada Gambar 1.2 bahwa siswa sudah paham mengoperasikan

perkalian dan pembagian tetapi siswa kurang memberikan tanda kurung pada

pekerjaannya. Sehingga dalam pengoperasian bilangan jawaban siswa menjadi

salah karena siswa belum memahami konsep untuk menyelesaikannya.

3. Hasil pekerjaan siswa dengan persentase yang menjawab seperti Gambar 1.3

sebanyak 13,15%.

Gambar 1.3 Hasil Pekerjaan 5 Siswa Pada Soal Ulangan Harian 1.

Dapat dilihat pada Gambar 1.3 bahwa siswa sudah paham mengoperasikan

perkalian dan pembagian tetapi siswa belum paham saat menyelesaikan operasi

bilangannya sehingga jawaban siswa menjadi salah.
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Dari jawaban siswa dapat dilihat bahwa kemampuan siswa dalam memahami

konsep untuk mengerjakan soal masih belum baik. Sehingga saat pengerjaan soal

siswa tidak menyelesaikan operasi bilangan dengan jawaban yang benar.

Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang rendah

dipengaruhi oleh kemampuan serta keterampilan guru dalam memilih dan

menerapkan model pembelajaran di kelas. Karena dalam hal ini guru masih

menggunakan pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang berpusat pada

guru. Guru menjelaskan materi dan siswa mendengarkan. Kemudian guru

memberikan contoh soal dan latihan. Dengan pembelajaran ini siswa merasa

jenuh, pasif, dan kemampuan siswa dalam pemahaman konsep matematika kurang

berkembang. Seharusnya siswa hendaknya diberikan kesempatan untuk aktif

dalam mengembangkan kemampuannya yang berasal dari pengetahuannya sendiri

untuk memahami suatu konsep. Oleh karena itu dibutuhkan suatu model

pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa.

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation (GI). Sesuai dengan pendapat Fitriana (2010: 4) bahwa salah satu

tipe pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe GI. Karena pada

model ini, siswa tidak hanya dituntun untuk memahami materi saja, namun juga

dilatih untuk membangun sendiri pengetahuannya, kemudian menganalisis dan
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mengorganisasikan dirinya dengan lingkungannya.

Selanjutnya, menurut Setiawan (2006: 9) model pembelajaran kooperatif tipe GI

mempunyai kelebihan yang dapat mengaktifkan dan memfasilitasi siswa dalam

pembelajaran yaitu:

(1) meningkatkan belajar bekerja sama dalam kelompok karena adanya
pembagian kerja antar siswa dalam kelompok, (2) rasa percaya diri siswa
dapat lebih meningkat, (3) dapat membantu anak untuk lebih bertanggung
jawab dalam belajar, (4) dapat memberdayakan siswa untuk lebih
bertanggung jawab dalam belajar, dan (5) dapat mengembangkan
kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri.

Model pembelajaran kooperatif tipe GI merupakan model pembelajaran yang

melibatkan siswa secara aktif sejak awal perencanaan, baik dalam menentukan

topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi dan saling bertukar

pengalaman antarpeserta didik. Selain itu juga, setiap anggota kelompok dalam

pembelajaran saling berdiskusi dalam menentukan informasi yang dikumpulkan,

mengolah data, dan menyajikan hasil penelitiannya di depan kelas. Jadi, model

pembelajaran kooperatif tipe GI tidak hanya membantu siswa untuk memahami

konsep-konsep, tetapi juga membantu bertukar pengalaman.

Hasil penelitian dari Apriyani (2013) menunjukkan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe GI berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Anak Ratu Aji Tahun

Pelajaran 2012/2013. Hal ini karena dalam pengujian hipotesis diperoleh bahwa

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI lebih tinggi daripada kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.
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Selanjutnya hasil penelitian dari Widodo (2014) menunjukkan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe GI berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sribhawono Tahun

Pelajaran 2012/2013. Hal ini karena dalam perolehan data, rata-rata kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa dan ketuntasan belajar siswa pada model

pembelajaran kooperatif tipe GI lebih tinggi dari pembelajaran konvensional.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dengan diterapkannya model

pembelajaran kooperatif tipe GI ini, siswa dapat mengasah kemampuan

pemahaman konsepnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan,

perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas model pembelajaran kooperatif

tipe GI ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII di

SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe GI efektif ditinjau dari

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII di SMP Negeri 5

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran

kooperatif tipe GI ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam

pendidikan matematika yang berkaitan dengan model pembelajaran

kooperatif tipe GI ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

bagi guru dalam memilih model pembelajaran yang efektif diterapkan untuk

mengasah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Selain itu, hasil

penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang

efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe GI ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Efektivitas pembelajaran adalah kondisi atau keadaan suatu proses interaksi

antara siswa dengan guru dan juga interaksi antar siswa dengan materi

pelajaran dalam lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model pembelajaran.

2. Model pembelajaran kooperatif tipe GI adalah model pembelajaran yang

melibatkan siswa secara aktif sejak awal perencanaan, baik dalam menentukan
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topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi dan saling

bertukar pengalaman antarpeserta didik. Selain itu juga, setiap anggota

kelompok dalam pembelajaran saling berdiskusi dalam menentukan informasi

yang dikumpulkan, mengolah data, dan menyajikan hasil penelitiannya di

depan kelas.

3. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam penelitian ini adalah

kemampuan siswa dalam menerjemah, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu

konsep matematika yang berdasarkan pembentukan pengetahuannya. Dalam

penelitian ini, pemahaman konsep matematis siswa tersebut berupa nilai siswa

yang diperoleh berdasarkan hasil tes. Tes tersebut dibuat sesuai indikator

kemampuan pemahaman konsep matematis. Indikator yang diteliti antara lain

adalah mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan

konsepnya, memberi contoh dan non contoh dari konsep, menyajikan konsep

dalam berbagai bentuk representasi matematis, menggunakan dan

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan

mengklasifikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah.

4. Materi pembelajaran dalam penelitian ini adalah himpunan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas Pembelajaran

Rahardjo (2011:170) mengemukakan bahwa efektivitas adalah kondisi atau

keadaan dimana tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang

memuaskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008),

efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil guna. Menurut Warsita

(2008: 287) efektivitas lebih menekankan antara rencana dengan tujuan yang

dicapai, sehingga efektivitas pembelajaran seringkali diukur dengan tercapainya

tujuan pembelajaran. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas

adalah kondisi atau keadaan yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sanjaya (2009: 26) menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses kerja sama

antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada

baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri maupun potensi

yang ada diluar diri siswa. Pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(Depdiknas, 2008) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan orang

atau makhluk hidup belajar. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam
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memanfaatkan segala potensi yang bersumber pada siswa.

Sutikno, (2005: 7) menyatakan bahwa pembelajaran akan berlangsung dengan

efektif jika pembelajaran berlangsung menyenangkan bagi siswa. Mulyasa

(2006:193) juga menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika mampu

memberikan pengalaman baru dan membentuk kompetensi peserta didik, serta

mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Selanjutnya

menurut Slameto (2010: 74) pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa

untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan

instruksional yang ingin dicapai. Jadi, pembelajaran akan berlangsung efektif jika

pembelajaran memberikan pengalaman baru dan meningkatkan kemampuan siswa

serta menghantarkan ke tujuan yang ingin dicapai oleh siswa secara optimal.

Yusufhadi (2004: 536) menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran adalah yang

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi para siswa, melalui

prosedur pembelajaran yang tepat. Selanjutnya menurut Popham (2003: 7)

efektivitas proses pembelajaran berarti tingkat keberhasilan guru dalam mengajar

kelompok siswa tertentu dengan menggunakan metode tertentu untuk mencapai

tujuan instruksional.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

adalah kondisi atau keadaan suatu proses interaksi antara siswa dengan guru dan

juga interaksi antar siswa dengan materi pelajaran dalam lingkungan belajar untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model

pembelajaran. Pada penelitian ini kemampuan yang diukur hanya kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa sehingga kriteria masing-masing indikator
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yang digunakan adalah 60% dengan kriteria ketuntasan belajar minimal sesuai

dengan yang ditetapkan sekolah yaitu 72.

2. Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai

satu kelompok atau satu tim (Isjoni dan Ismail, 2008: 150). Menurut Roger,dkk

(Huda, 2014: 29) pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran kelompok

yang aktivitasnya didasarkan pada tanggung jawab setiap anggota kelompok atas

pembelajarannya sendiri serta didorong untuk meningkatkan pembelajaran

anggota lainnya.

Selanjutnya, Sanjaya (2007: 240) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif

merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem kelompok kecil,

yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang

kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen).

Menurut Lie (2008: 12) pembelajaran kooperatif adalah sistem pengajaran yang

memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa

dalam tugas-tugas yang terstruktur, dimana dalam sistem ini guru bertindak

sebagai fasilitator.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulakan bahwa model pembelajaran

kooperatif adalah model pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok

yang anggota kelompoknya mempunyai latar belakang akademik, jenis kelamin,

ras, atau suku yang berbeda (heterogen). Aktivitas pembelajaran model
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pembelajaran kooperatif dengan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama

dengan saling membantu satu sama lainnya. Setiap anggota kelompok harus

mempunyai tanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan mendorong

anggota lainnya untuk meningkatkan pembelajarannya.

Abdurrahman (2009: 123) menyatakan bahwa ciri-ciri pembelajaran kooperatif

adalah sebagai berikut:

1) Saling ketergantungan positif yang menuntut tiap anggota kelompok
saling membantu demi keberhasilan kelompok.

2) Akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan bahan pelajaran
tiap anggota kelompok dan kelompok diberikan balikan tentang prestasi
belajar anggota-anggota kelompoknya, sehingga mereka saling
mengetahui teman yang memerlukan bantuan.

3) Terdiri dari anak-anak yang berkemampuan atau memiliki karakteristik
heterogen.

4) Pemimpin kelompok dipilih secara demokratis.
5) Semua anggota harus saling membantu dan saling memberi motivasi.
6) Penekanan tidak hanya pada penyelesaian tugas, tetapi juga pada upaya

mempertahankan hubungan interpersonal antaranggota kelompok.
7) Keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kerja gotong royong,

mempercayai orang lain, dan mengelola konflik secara langsung
diajarkan.

8) Pada saat pembelajaran kooperatif sedang berlangsung, guru terus
melakukan observasi terhadap komponen-komponen belajar dan
melakukan intervensi jika terjadi masalah antaranggota kelompok.

9) Guru memperhatikan proses keefektifan proses belajar kelompok.

Selain itu, model pembelajaran kooperatif juga mempunyai prinsip dasar.

Menurut Nur (Daryanto dan Rahardjo, 2012: 242) prinsip dasar model

pembelajaran kooperatif adalah setiap anggota kelompok:

1) memiliki tanggung jawab untuk segala sesuatu yang dilakukan di dalam
kelompoknya; 2) mengetahui bahwa seluruh anggota kelompok memiliki
tanggung jawab serta pembagian tugas yang merata; 4) akan dikenai
evaluasi; 5) saling beragi kepemimpinan dan keterampilan untuk belajar
bersama; 6) akan dimintai pertanggungjawaban terhadap materi yang ia
pelajari.
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Menurut Roger dan Jhonson (Lie, 2008: 31) ada lima unsur yang membedakan

model pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran kelompok biasa,

yaitu: (1) saling ketergantungan positif, (2) tanggung jawab perseorangan, (3)

tatap muka, (4) komunikasi antar anggota, dan (5) evaluasi proses kelompok.

Pada pelaksanaan kegiatan model pembelajaran kooperatif terdapat tahap-tahap

yang membedakan dengan model pembelajaran lainnya. Menurut Hosnan (2014:

245), langkah-langkah yang dilaksanakan dalam model pembelajaran kooperatif

adalah sebagai berikut: 1) menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, 2)

menyajikan informasi, 3) mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok

belajar, 4) membimbing kelompok belajar, 5) evaluasi, 6) memberikan

penghargaan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran

kooperatif setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk segala sesuatu yang

dilakukan di dalam kelompoknya dan mendapatkan pembagian tugas yang merata

serta menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Setelah pembelajaran kooperatif

selesai akan diadakannya suatu evaluasi.

3.Model Pembelajaran Kooperatif Tipe GI

Menurut Slavin (2005: 215) menyatakan bahwa:

Model pembelajaran kooperatif tipe GI merupakan model pembelajaran
dalam kelompok kecil yang di dalamnya terjadi suatu komunikasi,
interaksi kooperatif, dan pertukaran intelektual sebagai usaha siswa untuk
belajar. Pembelajaran tersebut mendorong dan membimbing keterlibatan
siswa dalam kelompok kecil secara lebih aktif dalam proses pembelajaran.
Model ini sangat menekankan pentingnya komunikasi dan saling bertukar
pengalaman antarpeserta didik.
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Sharan dan Sharan (dalam Huda, 2014: 123-124) menyatakan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe GI lebih menekankan pada pilihan kontrol siswa

daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di dalam kelas. Menurut Kunandar

(2007: 344) model pembelajaran kooperatif tipe GI melibatkan siswa sejak

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya

melalui investigasi. Selanjutnya, Huda (2014: 124) menyatakan bahwa dalam

setiap kelompok, setiap anggota berdiskusi dan menentukan informasi apa yang

akan dikumpulkan, bagaimana mengolahnya, bagaimana menyajikan hasil

penelitiannya di depan kelas.

Killen (dalam Aunurrahman, 2010: 152) menyatakan bahwa ciri-ciri model

pembelajaran kooperatif tipe GI adalah

(a) para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan memiliki
independensi terhadap guru, (b) kegiatan-kegiatan siswa terfokus pada
upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, (c)
kegiatan belajar siswa akan selalu mempersyaratkan mereka untuk
mengumpulkan sejumlah data, menganalisisnya dan mencapai beberapa
kesimpulan.

Selain siswa guru juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan model

pembelajaran kooperatif tipe GI. Menurut Setiawan (2006: 12) peranan guru

dalam pembelajaran GI sebagai berikut:

a. Memberikan informasi dan instruksi yang jelas.
b. Memberikan bimbingan seperlunya dengan menggali pengetahuan

siswa yang menunjang pada pemecahan masalah (bukan menunjukkan
cara penyelesaiannya).

c. Memberikan dorongan sehingga siswa lebih termotivasi.
d. Menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa.

Selanjutnya Slavin (2005: 218) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan

pembelajaran GI melalui enam tahap, yaitu:
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a. Tahap Pemilihan Topik dan Pengelompokkan (Grouping)
Tahap mengidentifikasi topik yang akan diinvestigasi serta membentuk
kelompok investigasi, dengan anggota tiap kelompok 6 sampai 7 orang.
Pada tahap ini:
1) Siswa mengamati sumber, memilih topik, dan menentukan kategori-

kategori topik permasalahan.
2) Siswa bergabung pada kelompok-kelompok belajar berdasarkan

topik yang mereka pilih atau menarik untuk diselidiki.
3) Guru membatasi jumlah anggota masing-masing kelompok antara 6

sampai 7 orang berdasarkan keterampilan dan keheterogenan.
b. Tahap Perencanaan kooperatif (Planning)

Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, dan tujuan
khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih pada tahap
pertama. Pada tahap ini siswa bersama-sama merencanakan tentang:
1) Apa yang mereka pelajari?
2) Bagaimana mereka belajar?
3) Siapa dan melakukan apa?
4) Untuk tujuan apa mereka menyelidiki topik tersebut.

c. Tahap Penyelidikan (Investigation)
Siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalam
tahap kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya melibatkan ragam
aktivitas dan keterampilan yang luas dan hendaknya mengarahkan
siswa kepada jenis-jenis sumber belajar yang berbeda baik di dalam
atau di luar sekolah. Guru secara ketat mengikuti kemajuan tiap
kelompok dan menawarkan bantuan bila diperlukan. Pada tahap ini,
siswa melakukan kegiatan sebagai berikut:
1) Siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data dan membuat

simpulan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diselidiki.
2) Masing-masing anggota kelompok memberikan masukan pada setiap

kegiatan kelompok.
3) Siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mempersa

tukan ide dan pendapat.
d. Tahap Pengorganisasian (Organizing)/ Analisis dan sintesis

Siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh pada
tahap ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas
dan disajikan dengan cara yang menarik sebagai bahan untuk
dipresentasikan kepada seluruh kelas. Pada tahap ini kegiatan siswa
sebagai berikut:
1) Anggota kelompok menentukan pesan-pesan penting dalam

proyeknya masing-masing.
2) Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan

dan bagaimana mempresentasikannya.
3) Wakil dari masing-masing kelompok membentuk panitia diskusi

kelas dalam presentasi investigasi.
e. Tahap Presentasi hasil final (Presenting)

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya
dengan cara yang menarik kepada seluruh kelas, dengan tujuan siswa
yang lain saling terlibat satu sama lain dalam pekerjaan mereka dan
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memperoleh perspektif luas pada topik itu. Presentasi dikoordinasi oleh
guru. Kegiatan pembelajaran di kelas pada tahap ini adalah sebagai
berikut:
1) Penyajian kelompok pada keseluruhan kelas dalam berbagai variasi

bentuk penyajian.
2) Kelompok yang tidak sebagai penyaji terlibat secara aktif sebagai

pendengar.
3) Pendengar mengevaluasi, mengklarifikasi dan mengajukan

pertanyaan atau tanggapan terhadap topik yang disajikan.
f. Tahap Evaluasi (Evaluating)

Kelompok menangani aspek yang berbeda dari topik yang sama, siswa
dan guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok terhadap kerja kelas
sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa
penilaian individual atau kelompok. Pada tahap ini, kegiatan guru atau
siswa dalam pembelajaran sebagai berikut:
1) Siswa menggabungkan masukan-masukan tentang topiknya,

pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan tentang pengalaman-
pengalaman efektifnya.

2) Guru dan siswa mengkolaborasi, mengevaluasi tentang pembelajaran
yang telah dilaksanakan.

3) Penilaian hasil belajar haruslah mengevaluasi tingkat pemahaman
siswa.

Adapun tahapan-tahapan siswa didalam pembelajaran yang menggunakan tipe GI.

Sharan (dalam Trianto, 2011: 80) membagi langkah-langkah model investigasi

kelompok menjadi 6 fase, yaitu:

1) Memilih topik
Siswa memilih sub topik khusus didalam suatu daerah masalah umum
yang biasanya ditetapkan oleh guru. Selanjutnya siswa diorganisasikan
menjadi enam sampai tujuh anggota, tiap kelompok menjadi kelompok-
kelompok yang berorientasi tugas, komposisi kelompok hendaknya
heterogen secara akademis maupun etnis.

2) Perencanaan kooperatif
Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas dan tujuan
khusus yang konsisten dengan sub topik yang telah dipilih pada tahap
pertama.

3) Implementasi
Siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan didalam
tahap kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya melibatkan ragam
aktivitas dan keterampilan yang luas. Guru secara ketat mengikuti
kemajuan tiap kelompok dan menawarkan bantuan bila diperlukan.

4) Analisis dan sintesis
Siswa menganalisis dan mensintesis informasi yang diperoleh pada
tahap ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas
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dan disajikan dengan cara yang menarik sebagai bahan untuk
dipresentasikan kepada seluruh kelas.

5) Presentasi hasil
Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikan dengan
cara yang menarik kepada seluruh kelas, dengan tujuan agar siswa yang
lain saling terlibat satu sama lain dalam pekerjaan mereka dan
memperoleh perspektif yang luas pada topik itu. Presentasi
dikordinasikan oleh guru.

6) Evaluasi
Dalam hal kelompok-kelompok menangani aspek yang berbeda dari
topik yang sama, siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi
kelompok terhadap kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi yang
dilakukan dapat berupa penilaian individual atau kelompok

Rusman (2012: 221) mengungkapkan bahwa langkah-langkah pelaksanaan model

pembelajaran kooperatif tipe GI dalam pembelajaran dibagi menjadi enam tahap,

yaitu: (1) mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam

kelompok, (2) merencanakan tugas-tugas belajar, (3) melaksanakan investigasi,

(4) menyiapkan laporan akhir, (5) mempresentasikan laporan akhir, dan (6)

evaluasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah pelaksanaan

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI adalah:

1. Mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok.

2. Merencanakan tugas-tugas belajar.

3. Melaksanakan investigasi.

4.  Menyiapkan laporan akhir.

5. Mempresentasikan laporan akhir.

6. Evaluasi.

Menurut Suherman (2001: 75) model pembelajaran kooperatif tipe GI memiliki

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe GI
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adalah: (a) siswa menjadi lebih aktif , (b) diskusi menjadi lebih aktif, (c) tugas

guru menjadi lebih ringan, (d) siswa yang nilainya tertinggi diberikan

penghargaan yang dapat mendorong semangat belajar siswa. Sementara itu

kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe GI adalah (a) membutuhkan

waktu yang lama, (b) siswa cenderung ribut, sebab peran seorang guru sangat

sedikit, (c) biasanya siswa mengalami kesulitan dalam menjelaskan hasil

temuannya kepada temannya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe GI

adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif sejak awal

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya

melalui investigasi dan saling bertukar pengalaman antarpeserta didik.

Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe GI yaitu mengidentifikasi suatu topik dan

mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok, merencanakan tugas-tugas belajar,

melaksanakan investigasi, menyiapkan laporan akhir, mempresentasikan laporan

akhir, dan yang terakhir evaluasi.

4. Pembelajaran Konvensional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 523) konvensional artinya

berdasarkan kebiasaan. Menurut Santyasa (dalam Widiantari, 2012) model

pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang lazim atau sudah biasa

diterapkan, seperti kegiatan sehari-hari di kelas oleh guru. Selanjutnya, Ruseffendi

(2006: 350) menyatakan bahwa umumnya pembelajaran konvensional memiliki

kekhasan tertentu, misalnya mengutamakan hafalan daripada pengertian,
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menekankan pada keterampilan berhitung, mengutamakan hasil daripada proses

dan pengajaran berpusat pada guru. Begitu pula Hamiyah dan Jauhar (2014: 166)

berpendapat pembelajaran konvensional banyak dipilih karena mudah

dilaksanakan dengan persiapan yang sederhana, hemat waktu dan tenaga.

Pembelajaran konvensional ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut

Apriyani (2013: 17) kelebihan dari pembelajaran konvensional ini adalah waktu

yang diperlukan cukup singkat dalam proses pembelajaran karena waktu dan

materi pelajaran dapat diatur secara langsung oleh guru, sedangkan kelemahan

dari pembelajaran konvensional ini adalah tidak semua siswa memiliki cara

belajar terbaik dengan mendengarkan dan hanya memperhatikan penjelasan dari

guru.

Berdasarkan uraian diatas pembelajaran konvensional adalah pembelajaran sudah

biasa diterapkan yang memiliki kekhasan tertentu, misalnya mengutamakan

hafalan daripada pengertian, menekankan pada keterampilan berhitung,

mengutamakan hasil daripada proses, dan pengajaran berpusat pada guru.

Kemudian pembelajaran konvensional ini juga mudah dilaksanakan dengan

persiapan yang sederhana, hemat waktu dan tenaga.

5. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1002-1003) menyebutkan bahwa

pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat: pikiran,

aliran: haluan; pandangan, mengerti benar; tahu benar; pandai dan mengerti benar

(tentang suatu hal). Menurut Mulyasa (2005: 78), pemahaman adalah kedalaman
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kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.

Ruseffendi (2006: 221) membedakan pemahaman menjadi tiga bagian,

diantaranya:

(1) pemahaman translasi (terjemahan) digunakan untuk menyampaikan
informasi dengan bahasa dan bentuk yang lain serta menyangkut
pemberian makna dari suatu informasi yang bervariasi, (2) pemahaman
interpretasi (penjelasan) digunakan untuk menafsirkan maksud dari
bacaan, tidak hanya dengan kata-kata dan frase, tetapi juga mencakup
pemahaman suatu informasi dari sebuah ide, (3) ekstrapolasi (perluasan)
mencakup etimasi dan prediksi yang didasarkan pada sebuah pemikiran,
gambaran dari suatu informasi, juga mencakup pembuatan kesimpulan
dengan konsekuensi yang sesuai dengan informasi jenjang kognitif.

Konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008) diartikan

sebagai rancangan. Soedjadi (2000: 14) mengungkapkan bahwa konsep adalah ide

abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasikan sekumpulan objek yang

biasanya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Lebih lanjut,

Hamalik (2009) menyatakan bahwa konsep adalah suatu kelas stimuli yang

memiliki sifat-sifat (atribut-atribut) umum.

Sanjaya (2007) mengemukakan bahwa kemampuan pemahaman konsep adalah

kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, siswa tidak

sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi

mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti,

memberikan interpretasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai

dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Hal ini menyatakan bahwa materi

pelajaran yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sekedar mengetahui atau

mengingat konsep yang dipelajari melainkan mampu menyatakan ulang konsep

yang sudah dipelajari. Dengan kemampuan pemahaman konsep siswa dapat lebih
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mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri.

Menurut Depdiknas (2003: 2), kemampuan pemahaman konsep merupakan salah

satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam

belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika

yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan

konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan

masalah. Hamalik (2009: 46) menyatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep

merupakan salah satu aspek dalam prinsip-prinsip belajar teori kognitif.

Selanjutnya, Jihad dan Haris (2012: 149) menyatakan bahwa kemampuan

pemahaman konsep merupakan suatu kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam

memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara tetap.

Adapun indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa mengacu

pada Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004, yaitu:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep, yaitu kemampuan siswa untuk
menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya.

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan
konsepnya, yaitu kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek-
objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk
konsep tersebut.

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep, yaitu kemampuan siswa
dalam memberikan contah dan kontra contoh dari konsep yang sedang
dipelajari.

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis,
adalah kemampuan siswa untuk menyajikan situasi matematika
kedalam berbagai cara serta dapat mengetahui perbedaan objek-objek
matematika satu dengan yang lain.

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, adalah
kemampuan untuk mengembangkan konsep yang telah dipelajari.

f. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi
tertentu, adalah kemampuan siswa untuk menghubungkan konsep
dengan prosedur.
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g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah,
merupakan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep untuk
memecahkan masalah matematika yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa merupakan kemampuan siswa dalam menerjemah,

menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika yang berdasarkan

pembentukan pengetahuannya. Dalam penelitian ini, kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa tersebut berupa nilai siswa yang diperoleh berdasarkan

hasil tes uraian. Tes tersebut dibuat sesuai indikator kemampuan emahaman

konsep matematis. Indikator yang diteliti antara lain adalah mengklasifikasikan

objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan

non contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi

matematis, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi

tertentu, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah.

B. Kerangka Berpikir

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe GI ditinjau dari

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa terdiri dari satu variabel bebas

dan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah

pembelajaran sedangkan variabel terikat adalah kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa.

Pemahaman konsep adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap

siswa, dalam pembelajaran siswa memanfaatkan segala potensi yang ada pada

dirinya sehingga dapat menjelaskan kembali konsep dengan kata-kata sendiri
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sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya.

Pemahaman konsep matematis juga merupakan landasan penting untuk

menyelesaikan persoalan-persoalan matematika maupun persoalan dalam

kehidupan sehari-hari. Jadi, pemahaman konsep matematis adalah kemampuan

siswa dalam menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep

matematika berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri, bukan sekedar

menghafal.

Akan tetapi, sekarang ini banyak siswa yang memiliki kemampuan pemahaman

konsep yang rendah. Hal ini karena pembelajaran masih berpusat pada guru

sehingga membuat siswa menjadi pasif dan tidak berkembang dalam

pemikirannya. Salah satu alternatif yang diduga efektif mengasah kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa adalah melalui model pembelajaran. Dalam

pemilihan model pembelajaran, guru harus mempertimbangkan keefektifan model

pembelajaran yang dipilih. Keefektifan model pembelajaran tersebut berdasarkan

tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan pembelajaran. Suatu tujuan dari

pembelajaran yang dicapai adalah ketercapaian kompetensi. Menurut Sutikno

(2005: 7) pembelajaran efektif merupakan suatu pembelajaran yang

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah dan dapat mencapai

tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas pembelajaran

dapat dicapai jika siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Salah satu alternatif yang diduga efektif mengasah kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe GI. Model pembelajaran kooperatif tipe GI adalah model
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pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif sejak awal perencanaan, baik

dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi

dan saling bertukar pengalaman antarpeserta didik. Selain itu juga, setiap anggota

kelompok dalam pembelajaran saling berdiskusi dalam menentukan informasi

yang dikumpulkan, mengolah data, dan menyajikan hasil penelitiannya di depan

kelas.

Model pembelajaran kooperatif tipe GI mempunyai enam tahapan. Pada tahap

pertama, siswa secara berkelompok belajar memahami masalah, mengenal apa

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari topik yang telah disediakan oleh

guru. Pada langkah ini, siswa dapat mengembangkan aspek dari menyatakan

ulang suatu konsep. Artinya, siswa dapat menyebutkan definisi berdasarkan

konsep yang dimiliki dan konsep baru yang diberikan oleh guru.

Selanjutnya pada tahap kedua, siswa bersama kelompok belajar merencanakan

dan merumuskan masalah yang telah dipilih pada tahap sebelumnya, menentukan

langkah-langkah penyelidikan, dan menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan

dalam penyelidikan. Pada langkah ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan

dalam aspek syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Artinya, siswa dapat

menganalisis suatu objek dengan asspek syarat perlu dan syarat cukup suatu

konsep.

Kemudian pada tahap ketiga, melaksanakan investigasi dalam tahap ini siswa

mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi informasi, membuat kesimpulan-

kesimpulan, dan mengaplikasikan masalah yang diteliti kelompok. Siswa belajar

memproses data dengan rencana yang telah dipilih pada tahap sebelumnya
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kemudian membuat jawaban penyelesaian. Dari langkah tersebut, siswa dapat

mengembangkan kemampuan dari aspek menggunakan, memanfaatkan, memilih

prosedur tertentu dan dapat mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah.

Pada tahap keempat siswa berdiskusi menyimpulkan hasil penyelidikan dan

mempersiapkan laporan. Dari langkah tersebut siswa akan mendapatkan

pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu

mendapat pembuktian secara logis. Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan

kepada siswa menyimpulkan hasil investigasinya. Hal ini, siswa dapat

mengembangkan kemampuan dari aspek menyajikan konsep dalam berbagai

bentuk representasi matematis.

Tahap kelima masing-masing kelompok melakukan presentasi. Pada tahapan ini,

mengembangkan kemampuan dari aspek menyatakan ulang suatu konsep dan

siswa dapat menggunakan, memanfaatkan, memilih prosedur tertentu.

Selanjutnya tahap keenam, siswa dan guru secara bersama-sama menyimpulkan

seluruh materi yang telah dipelajari sebelumnya dan guru memberikan penegasan

tentang konsep-konsep. Tahap menarik kesimpulan ini peserta didik dapat

menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dalam suatu

masalah yang sama dengan memperhatikan hasil pembuktian. Dalam hal ini,

siswa dapat mengembangkan kemampuan dari aspek contoh dan non contoh dari

konsep dan menyatakan ulang suatu konsep.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe GI merupakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa



29

menjadi aktif dalam proses pembelajaran dikelompoknya sehingga dapat

mengasah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa terhadap materi yang

diajarkan. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe GI ini diduga

efektif jika ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di kelas

VII SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar, yaitu:

1. Semua siswa kelas VII SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017 memperoleh materi pelajaran matematika yang sama dan sesuai

dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut.

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa selain model pembelajaran dikontrol sehingga memberikan pengaruh

yang sangat kecil.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Umum

Model pembelajaran kooperatif tipe GI efektif ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMP Negeri 5 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/ 2017.

2. Hipotesis Khusus

a. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model

pembelajaran kooperatif tipe GI lebih baik daripada kemampuan
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pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

b. Persentase siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep

matematis yang terkategori baik (dengan nilai ≥ 72, skala 100) pada model

pembelajaran kooperatif tipe GI lebih dari 60% dari jumlah siswa.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Populasi dalam

penelitian adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 5 Bandar Lampung

2016/2017 yang terdistribusi dalam 12 kelas dari VII A hingga VII L.

Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Random Sampling yaitu

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, pemilihan sampel

tersebut ialah kelas yang diajar oleh guru yang sama dan dilihat berdasarkan

karakteristik kemampuan siswa yang homogen sehingga dapat mewakili seluruh

kelas lainnya. Dari 12 kelas tersebut dipilih dua kelas sebagai sampel penelitian.

Terpilih kelas VII C sebagai kelas eksperimen dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe GI dan kelas VII D dengan menerapkan

pembelajaran konvensional.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experiment).

Menurut Azam (2006) untuk penelitian yang berhubungan dengan peningkatan

kualitas pembelajaran, direkomendasikan penggunaan penelitian eksperimen

semu. Desain yang digunakan adalah posttest only control group design. Menurut

Furchan (2007: 368) desain pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Desain Penelitian Posttest Only Control Group Design

Kelompok
Perlakuan

Perlakuan Posttest
E X O
P C O

Keterangan:
E : kelas eksperimen
P : kelas kontrol
X : model pembelajaran kooperatif tipe GI
C : model pembelajaran konvensional
O : posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

C. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa berupa data kuantitatif yang diperoleh melalui posttest. Posttest diberikan

kepada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran

kooperatif tipe GI dan pembelajaran konvensional.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik tes.

Tes diberikan diakhir pembelajaran (posttest) yang bertujuan untuk mengukur

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti

pembelajaran.

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Adapun prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Menghubungi pihak-pihak yang terkait di sekolah, yaitu kepala sekolah

untuk meminta izin melaksanakan penelitian di sekolah tersebut.
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b. Observasi untuk melihat kondisi lapangan atau tempat penelitian, seperti

banyak kelas, jumlah siswa, cara guru mengajar, dan karakteristik siswa.

c. Menentukan populasi dan sampel, yaitu memilih kelas VII sebagai populasi

dan menetapkan penentuan sampel dengan teknik Purposive Random

Sampling.

d. Menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk

kelas eksperimen dan kelas kontrol.

e. Membuat lembar kerja kelompok untuk kelas eksperimen yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI.

f. Membuat instrumen penelitian berupa tes kemampuan pemahaman konsep

matematis dengan terlebih dahulu membuat kisi-kisi soal posttest sesuai

dengan indikator pembelajaran dan indikator kemampuan pemahaman

konsep matematis serta aturan penskorannya.

g. Melakukan validasi instrumen tes.

h. Melakukan uji coba instrumen tes.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kedua kelas. Pada kelas

eksperimen pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe GI, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran

konvensional.

b. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Tahap Akhir

a. Mengumpulkan data kuantitatif.

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.
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c. Membuat laporan hasil penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat tes kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa dengan butir soal berbentuk uraian. Materi

yang diujikan adalah pokok bahasan himpunan. Dalam penyusunan soal, terlebih

dahulu membuat kisi-kisi tes yang disesuaikan dengan indikator kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa. Tes ini diberikan kepada siswa secara

individual yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa. Adapun pedoman penskoran tes kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa diadopsi dari Sartika (2011: 22) dan disajikan dalam

Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemahaman Konsep
Matematis Siswa

No Indikator Keterangan Skor

1. Mengklasifikasi objek
menurut sifat-sifat tertentu
sesuai dengan konsepnya

a. Tidak menjawab 0

b. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-
sifat tertentu tetapi jawaban salah

1

c. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-
sifat tertentu tetapi kurang lengkap

2

d. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-
sifat tertentu sesuai dengan benar dan lengkap

3

2. Memberi contoh dan non
contoh dari konsep

a. Tidak menjawab 0

b. Memberi contoh dan non contoh tetapi
jawaban salah

1

c. Memberi contoh dan non contoh tetapi kurang
lengkap

2

d. Memberi contoh dan non contoh dengan benar
dan lengkap

3

3. Menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk
representasi matematis

a. Tidak menjawab 0

b. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi
matematis tetapi jawaban salah

1
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c. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi
matematis tetapi kurang lengkap

2

d. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi
matematis dengan benar dan lengkap

3

4. Menggunakan dan
memanfaatkan serta
memilih prosedur atau
operasi tertentu

a. Tidak menjawab 0

b. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih
prosedur atau operasi tertentu tetapi jawaban
salah

1

c. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih
prosedur atau operasi tertentu tetapi kurang
lengkap

2

d. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih
prosedur atau operasi tertentu dengan benar
dan lengkap

3

5. Mengaplikasikan konsep
atau algoritma ke
pemecahan masalah

a. Tidak menjawab 0

b. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke
pemecahan masalah tetapi jawaban salah

1

c. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke
pemecahan masalah tetapi kurang lengkap

2

d. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke
pemecahan masalah tedengan benar dan
lengkap

3

G. Analisis Instrumen

Sebelum digunakan, instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematis

dilakukan analisis kualitas. Agar tes memenuhi kriteria soal yang baik. Sesuai

dengan pendapat Matondang (2009: 1) bahwa suatu tes dikatakan baik apabila

memenuhi syarat yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran.

1. Validitas

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini validitas isi. Validitas isi dari tes

kemampuan pemahaman konsep matematis dapat diketahui dengan cara

membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan pemahaman konsep

matematis dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Suatu tes
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dikatakan valid jika butir-butir soal tes sesuai dengan standar kompetensi,

kompetensi dasar dan indikator yang diukur berdasarkan penilaian guru mitra.

Penilaian terhadap kesesuaian isi instrumen tes dengan kisi-kisi instrumen tes

yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam instrumen tes dengan

bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar checklist (√) oleh guru mitra.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa instrumen tes yang digunakan untuk

mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa telah memenuhi

validitas isi (Lampiran B.5 dan B.6).

Langkah selanjutnya dilakukan uji coba instrumen tes yang dilakukan di luar

sampel penelitian yaitu kelas VIII B. Kemudian menghitung dan menganalisis

hasil uji coba dengan menggunakan software Microsoft Excel untuk mengetahui

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda.

2. Reliabilitas

Sebelum menghitung nilai reliabilitas, dilakukan uji coba soal terlebih dahulu.

Nilai reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach’s sebagai

berikut.
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i : jumlah varians dari tiap-tiap item tes

: varians total
N : banyaknya data∑ : jumlah semua data∑ : jumlah kuadrat semua data

2
t



37

Koefisien reliabilitas yang didapat dari 11r dibandingkan dengan kriteria

interpretasi koefisien reliabilitas yang berlaku. Menurut Arikunto (2006: 195)

interpretasi koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas Interpretasi0,80 ≤ ≤ 1,00 Sangat Tinggi0,60 ≤ < 0,80 Tinggi0,40 ≤ < 0,60 Sedang0,20 ≤ < 0,40 Rendah0,00 ≤ < 0,20 Sangat Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh koefisien

reliabilitas tes adalah 0,79. Hal ini menunjukan bahwa instrumen tes yang

digunakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Rekapitulasi hasil perhitungan

reliabilitas tes uji coba soal dapat dilihat pada tabel 3.6 dan hasil perhitungan lebih

lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2.

3. Daya Pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang

mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah.

Daya pembeda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya daya

pembeda. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa

yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memeperoleh nial terendah.

Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok

atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah).

Menurut Arikunto (2011: 213) rumus untuk menghitung daya pembeda sebagai
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berikut.

= −
Keterangan :
DP : Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu
JA : Rata-rata skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB : Rata-rata skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA : Skor maksimum butir soal yang diolah

Adapun interpretasi koefisien daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai

berikut.

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Daya Pembeda

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa koefisien

daya pembeda tes berkisar antara 0,30 dan 0,64. Hal ini menunjukkan bahwa

instrumen tes yang diujicobakan ada yang memiliki daya pembeda baik dan

sangat baik. Rekapitulasi hasil perhitungan daya pembeda uji coba soal dapat

dilihat pada Tabel 3.6 dan hasil perhitungan lebih lengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.3.

4. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah perbandingan antara banyaknya penjawab pilihan

benar dengan banyaknya penjawab pilihan lain yang digunakan. Hal ini dilakukan

Koefisien Daya Pembeda Interpretasi

Negatif ≤ ≤ 0,10 Sangat buruk0,10 ≤ ≤ 0,19 Buruk0,20 ≤ ≤ 0,29 Agak baik0,30 ≤ ≤ 0,49 Baik≥ 0,50 Sangat baik
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untuk menentukan seberapa besar derajat kesukaran yang dimiliki suatu butir soal.

Menurut Sudijono (2008: 372), indeks tingkat kesukaran butir soal dapat dihitung

dengan menggunakan rumus berikut:

=
Keterangan:
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal

Untuk menginterpretasi koefisien tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan

koefisien tingkat kesukaran menurut Sudijono (2008: 372) tertera pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interpretasi Koefisien Tingkat Kesukaran

Koefisien Tingkat Kesukaran Interpretasi

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat Sukar

0,16 <TK ≤ 0,30 Sukar

0,31 <TK ≤ 0,70 Sedang

0,71 <TK ≤ 0,85 Mudah

0,86 <TK ≤ 1,00 Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa koefisien

tingkat kesukaran tes berkisar antara 0,31 dan 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa

instrumen tes yang diujicobakan memiliki tingkat kesukaran yang sedang.

Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal dapat dilihat pada

Tabel 3.6 dan hasil perhitungan lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

C.3.

Setelah dilakukan analisis reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal

tes kemampuan pemahaman konsep matematis diperoleh rekapitulasi hasil tes uji
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coba dan kesimpulan yang disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No
Soal

Reliabilitas Daya Pembeda
Tingkat

Kesukaran
Kesimpulan

1a

0,79
(Reliabilitas

tinggi)

0,30 (baik) 0,50 (sedang) Dipakai

1b 0,33 (baik) 0,39 (sedang) Dipakai

1c 0,33 (baik) 0,31 (sedang) Dipakai

1d 0,36 (baik) 0,34 (sedang) Dipakai

1e 0,39 (baik) 0,37 (sedang) Dipakai

2a 0,52 (sangat baik) 0,44 (sedang) Dipakai

2b 0,48 (baik) 0,42 (sedang) Dipakai

2c 0,58 (sangat baik) 0,35 (sedang) Dipakai

2d 0,52 (sangat baik) 0,39 (sedang) Dipakai

3a 0,39 (baik) 0,41 (sedang) Dipakai
3b 0,64 (sangat baik) 0,35 (sedang) Dipakai

4a 0,39 ( baik) 0,31 (sedang) Dipakai
4b 0,39 (baik) 0,31 (sedang) Dipakai
5a 0,58 (sangat baik) 0,45 (sedang) Dipakai

5b 0,39 (baik) 0,38 (sedang) Dipakai

5c 0,33 (baik) 0,33 (sedang) Dipakai

5d 0,61 (sangat baik) 0,36 (sedang) Dipakai

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa koefisien reliabilitas soal adalah 0,79 yang berarti

soal memiliki reliabilitas yang tinggi. Daya pembeda untuk soal nomor 2a, 2c, 2d,

3b, 5a, dan 5d dikategorikan sangat baik dan soal lainnya dikategorikan baik

sedangkan tingkat kesukaran untuk semua soal dikategorikan sedang. Karena

instrumen tes kemampuan pemahaman konsep sudah valid dan sudah memenuhi

kriteria reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran yang sudah ditentukan

maka soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis yang disusun layak

digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan pemahaman konsep matematis.

H. Teknik Analisis Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes

kemampuan pemahaman konsep matematis setelah dilakukan pembelajaran
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(posttest) pada kedua kelas. Dari hasil tes tersebut diperoleh data yang digunakan

sebagai dasar menguji hipotesis penelitian. Sebelum melakukan uji hipotesis dan

uji proporsi maka dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji

homogenitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel penelitian

berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang

homogen.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang

berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan uji Chi-Kuadrat (Sudjana, 2009: 273). Rumusan hipotesis untuk uji

normalitas adalah:

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Taraf signifikan yang digunakan adalah α = 0,05 dan statistik uji yang digunakan

untuk menghitung uji Chi-Kuadrat sebagai berikut.

= ( )
Keterangan:

: harga Chi-Kuadrat
Oi : frekuensi observasi
Ei : frekuensi harapan
k : banyaknya kelas interval

Selanjutnya keputusan uji yang digunakan dalam penelitian ini dengan kriteria uji

yaitu diterima jika < ( )( ) maka data berdistribusi normal.
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ditolak jika ≥ ( )( ) maka data tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan perhitungan uji normalitas data kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa pada kelas yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe

GI maupun pembelajaran konvensional diperoleh bahwa < . Hasil

perhitungan uji normalitas disajikan pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Pemahaman Konsep

Matematis Siswa

Kelas Keputusan Uji

GI 5,79 9,49 diterima

Konvensional 4,68 9,49 diterima

Karena < dalam data kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa pada kelas yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe GI maupun

pembelajaran konvensional sehingga keputusan ujinya diterima. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

C.6 dan Lampiran C.7.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah data kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

memiliki variansi yang homogen atau tidak homogen. Rumusan hipotesis untuk

uji ini adalah:



43

H0: = (variansi kedua populasi homogen)

H1:  (variansi kedua populasi tidak homogen)

Taraf signifikan yang digunakan adalah α = 0,05 dan statistik uji yang digunakan

menurut Sudjana (2009: 249) untuk menguji hipotesis di atas menggunakan rumus

sebagai berikut.

F =

Keterangan:
:varians terbesar
:varians terkecil

Selanjutnya keputusan uji yang digunakan dalam penelitian ini dengan kriteria uji

yaitu terima H0 jika < ( , )dengan ( , ) didapat dari

daftar distribusi F dan derajat kebebasan masing-masing sesuai dk pembilang dan

penyebut. Hasil perhitungan uji homogenitas disajikan pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Hasil Uji Homogenitas

Kelas Varians Keputusan Uji

GI 189,07

1,12 1,69 diterima

Konvensional 169,14

Karena < ( , ) dalam data kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa pada kelas yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe

GI maupun pembelajaran konvensional sehingga keputusan ujinya diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki varians yang

homogen. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.8.
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3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diperoleh data bahwa

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berasal dari populasi yang

berdistribusi normal dan kelompok data memiliki varians yang homogen. Oleh

karena itu, dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-

rata yaitu uji t sebagai berikut.

H0: μ1= μ2, (tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe GI

dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional)

H1: μ1>μ2, (kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

model pembelajaran kooperatif tipe GI lebih baik daripada

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional)

Taraf signifikan yang digunakan adalah α = 0,05 dan statistik uji dengan

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata (Uji t) seperti dalam Sudjana (2009:

243) sebagai berikut.= ̅ ̅
dengan

Keterangan :̅ : rata-rata kemampuan pemahaman konsep siswa pada model
pembelajaran kooperatif tipe GI̅ : rata-rata kemampuan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran
konvensional

n1 : banyaknya subyek pada model pembelajaran kooperatif tipe GI
n2 : banyaknya subyek pada pembelajaran konvensional

: varians model pembelajaran kooperatif tipe GI
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: varianspembelajaran konvensional
: varians gabungan

Selanjutnya keputusan uji yang digunakan dalam penelitian ini dengan kriteria uji

yaitu terima H0 jika < ( )( ), dengan taraf signifikan = 0,05
dimana ( )( ) dari distribusi t dengan = ( + − 2) dan peluang(1 − ).
Berdasarkan hasil uji kesamaan dua rata-rata diperoleh bahwa tidak ada perbedaan

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model

pembelajaran kooperatif tipe GI dengan kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.9.

Karena data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berasal dari

populasi yang berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji proporsi. Untuk

mengetahui besarnya persentase siswa yang memahami konsep dalam

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran GI lebih dari 60%.

Rumusan hipotesis sebagai berikut.

H0 : = 0,60 (persentase siswa yang memiliki kemampuan pemahaman

konsep matematis yang terkategori baik = 60%)

H1 : > 0,6 (persentase siswa yang memiliki kemampuan pemahaman

konsep matematis terkategori baik > 60%)

Kemudian statistik uji yang digunakan sebagai berikut.

= ⁄ − 0,60,6 ( 1 − 0,6)
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Keterangan:
x : banyaknya siswa yang berkemampuan pemahaman konsep matematis

terkategori baik
n : jumlah sampel
0,60 :persentase siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep

matematis terkategori baik

Dalam penelitian ini keputusan uji yang digunakan dengan kriteria uji yaitu terima

H0 jika < ( . ) diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang

( . )dengan taraf signifikan: α = 0,05. Untuk ≥ ( , ) hipotesis

ditolak.

Hasil perhitungan uji proporsi diperoleh bahwa persentase siswa yang memiliki

kemampuan pemahaman konsep matematis terkategori baik tidak lebih dari 60%

dari jumlah siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe GI.

Perhitungan uji proporsi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.10.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe GI tidak efektif ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil

uji kesamaan rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa diperoleh

bahwa tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe GI dengan kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional

dan pada uji proporsi persentase kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe GI tidak lebih dari 60% dari

jumlah siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis mengemukakan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada guru yang ingin menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI

untuk mengasah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, disarankan

dalam pembelajaran guru harus membuat suasana belajar siswa yang kondusif

dan aktif dalam kegiatan investigasi dan presentasi.
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2. Kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian tentang

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe GI, hendaknya dalam pelaksanaan

pembelajarannya siswa dikondisikan terlebih dahulu agar lebih siap untuk

belajar sehingga dalam kegiatan pembelajaran siswa lebih aktif dan antusias.

3. Kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe GI disarankan penelitian dalam jangka waktu

yang lebih lama agar mendapatkan hasil yang optimal.
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