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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION
DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMAHAMAN

KONSEP MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 23

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/20117)

Oleh

Syawalia Fitriyani ZS

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas

pembeljaran Group Investigation ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep

matemtis siswa.  Desain yang digunakan adalah posttest only control group

design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 23

Bandar Lampung  tahun pelajaran 2016/ 2017 yang terdistribusi ke dalam 10

kelas. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIIIA dan VIIIB yang ditentukan

dengan teknik purposive sampling. Data penelitian diperoleh melalui tes uraian

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Analisis data penelitian ini

menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh

kesimpulan bahwa model pembelajaran Group Investigation tidak efektif ditinjau

dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.

Kata kunci: Efektivitas, Pemahaman konsep, Group Investigation
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal penting yang harus dipersiapkan sejak dini sebagai

bekal bagi kehidupan dimasa mendatang serta meningkatkan kualitas sumber daya

manusia di Indonesia.  Tanpa pendidikan suatu bangsa tidak dapat mengalami

perubahan, perkembangan dan kemajuan untuk menjadi lebih baik. Hal ini

tercermin dalam pembukaan UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa salah satu

tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut,  dalam UU

RI Nomor 20 tahun 2003 (Depdiknas, 2007:55) tentang Sistem Pendidikan

Nasional juga disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara

aktif mengembangkan potensi dirinya.

Perbaikan mutu pendidikan merupakan tugas semua pihak khususnya guru

sebagai tenaga pendidik. Guru sangat berperan penting dalam perbaikan mutu

pendidikan karena guru akan menciptakan anak didik yang berkualitas melalui

proses pembelajaran. Proses pembelajaran sebagai interaksi peserta didik dengan

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar merupakan sarana

untuk  membina dan  membentuk kepribadian siswa menuju kedewasaan.

Pembelajaran yang diberikan di sekolah terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang
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disampaikan melalui mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki peranan

masing-masing dalam mengembangkan potensi dan kemampuan siswa. Salah satu

mata pelajaran yang penting untuk diajarkan di sekolah adalah mata pelajaran

matematika.

Tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam 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. Untuk mencapai tujuan

pembelajaran matematika, salah satu aspek yang harus dikuasai siswa adalah

kemampuan pemahaman konsep matematis. Hal ini Sejalan dengan pendapat

Kesumawati (Ningsih, 2016) bahwa landasan penting yang harus dimiliki oleh

peserta didik dalam usaha untuk berfikir menyelesaikan permasalahan matematika

maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, adalah kemampuan dalam

memahami konsep matematika.

Pemahaman konsep matematis siswa merupakan salah satu hasil dari belajar

matematika siswa. Dalam Standar Isi Mata Pelajaran Matematika, pemahaman

konsep merupakan poin pertama pada kecakapan matematika yang menjadi tujuan

dalam belajar matematika mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas

(Depdiknas, 2006: 8). Oleh karena itu, pemahaman terhadap suatu konsep

matematika sangat penting ditinjau dari konsep-konsep matematika yang terurut

dan dibentuk atas dasar pengalaman yang sudah ada. Berdasarkan hal tersebut,
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apabila siswa memahami konsep dengan baik maka salah satu tujuan pendidikan

matematika pada pendidikan menengah akan tercapai. Namun pada kenyataannya,

masih banyak siswa yang belum memiliki kompetensi pemahaman konsep

matematis yang baik.

Dalam pembelajaran matematika, kesulitan dalam pemahaman konsep sering

dialami sebagian besar siswa di Indonesia. Kemampuan pemahaman konsep siswa

Indonesia diketahui berdasarkan dari hasil penelitian internasional seperti

Programme for International Student Assesment (PISA). Indonesia sudah

mengikuti PISA tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 dan 2015.  Pada tahun 2015

rata-rata kemampuan membaca, matematika, dan sains untuk siswa Indonesia

menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara di dunia yang ikut serta.  Skor untuk

kemampuan matematika adalah 386 dengan skor rata-rata matematika dunia

adalah 490 (OECD, 2015). Literasi matematika pada PISA tersebut fokus kepada

kemampuan siswa dalam menganalisa, memberikan alasan, dan menyampaikan

ide secara efektif, merumuskan, memecahkan, dan menginterpretasi masalah-

masalah matematika dalam berbagai bentuk dan situasi. Kemampuan-kemampuan

tersebut erat kaitannya dengan kemampuan pemahaman konsep matematis yang

baik. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih perlu mendapatkan

banyak perhatian.

Perlunya perhatian pemahaman konsep matematika juga terjadi pada siswa kelas

VIII SMP Negeri 23 Bandar Lampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran
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2016/2017. Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah menengah pertama

yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sejak tahun

2006. kemampuan pemahaman konsep matematis rata-rata nilai siswa yaitu 60,

sedangkan kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan adalah 75. Nilai rata-rata

mid semester pada mata pelajaran matematika siswa kelas VII SMP Negeri 23

Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017 yang sebagian besar mendapatkan nilai

kurang dari KKM. Berdasarkan wawancara kepada guru dan siswa, diperoleh

informasi bahwa saat proses pembelajaran siswa sering mengalami kesulitan

ketika mengerjakan soal cerita atau soal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak dapat mengaplikasikan suatu konsep

atau algoritma penyelesaian masalah. Siswa hanya hafal dengan rumus tanpa

memahami konsep-konsepnya. Berikut disajikan contoh soal ulangan harian 1

kelas VIII B pada materi persamaan linier dua variabel, 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.

“Asep membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel dan ia harus membayar Rp15.000,00,
sedangkan Intan membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan harga Rp18.000,00.
Berapakah harga 5 kg mangga dan 3 kg apel? “

Berdasarkan soal yang telah dikerjakan oleh siswa, didapatkan persentase jawaban

siswa yaitu sebanyak 32,67% dari 31 siswa menjawab benar, sebanyak 17,33%

dari 31 siswa tidak bisa menjawab, dan sebanyak 50% dari 31 siswa menjawab

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

sebanyak 32,67%.

Gambar 1.1 Hasil Pekerjaan Siswa Pertama Soal Ulangan Harian 1

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa siswa tidak paham menggunakan

konsep, sehingga siswa tidak bisa melakukan eliminasi.

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

sebanyak 17,33%.

Gambar 1.2 Hasil Pekerjaan Siswa Kedua Soal Ulangan Harian 1

Dapat dilihat pada Gambar 1.2 bahwa siswa belum memahami konsep untuk

menyelesaikannya cara mengeliminasi agar mendapatkan nilai x. sehinga siswa

salah dalam mengeliminasi nilai x.

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

sebanyak 50%.
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Gambar 1.3 Hasil Pekerjaan Siswa Ketiga Soal Ulangan Harian 1

Dapat dilihat pada Gambar 1.3 bahwa siswa sudah paham mengoperasikan

persamaan linier dua variabel tetapi siswa belum paham saat menyelesaikan

jawaban yang ditanyakan sehingga jawaban siswa menjadi salah.

Dari jawaban siswa dapat dilihat bahwa kemampuan siswa dalam menggunakan

konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan

kehidupan sehari-hari masih ada yang salah. Hal ini menunjukan kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa masih kurang. Kurangnya kemampuan

pemahaman konsep tersebut dimungkinkan karena pemilihan model pembelajaran

belum tepat sehingga tujuan pembelajaran belum tercapai secara maksimal.
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Salah satu tipe pembelajaran yang dapat mendukung kemampuan memahami

konsep matematis siswa adalah Group Investigation. Hal ini sejalan dengan

pendapat Fitriana (2010:4) bahwa salah satu tipe pembelajaran yang dapat

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa adalah model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Tsoi, Goh, dan Chia (Aisyah,

2006:11) menyatakan bahwa model pembelajaran Group Investigation secara

filosofis beranjak dari paradigma konstruktivis, dimana belajar menurut

pandangan konstruktivis merupakan hasil konstruksi kognitif melalui kegiatan

seseorang. Tidak hanya itu, model pembelajaran Group Investigation juga dapat

menstimulasi siswa untuk berpikir sistematis, kritis, analitik, dalam proses

pembelajaran sehingga siswa dapat menguasai konsep dengan baik. Dalam model

pembelajaran Group Investigation melibatkan siswa sejak perencanaan, baik

dalam menentukan topik, merencanakan tugas yang akan dipelajari, melaksanakan

investigasi, menyiapkan laporan akhir, mempresentasikan laporan akhir, dan

evaluasi. Dengan demikian model pembelajaran Group Investigation diharapkan

dapat membantu siswa untuk mendukung pemahaman konsep matematisnya.

Selain pemilihan model yang tepat, perlu adanya efektivitas dalam penggunaan

model pembelajaran. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran atau tingkat

keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran dan memahami konsep tertentu

setelah melakukan aktivitas-aktivitas belajar yang mengantarkan peserta didik

mencapai tujuan yang optimal dan peran siswa yang aktif dalam proses

pembelajaran dapat mendukung tujuan pembelajaran. Sinambela (2006: 78)

mengatakan pembelajaran dikatakan efektif apabila mencapai sasaran yang
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diinginkan, baik dari tujuan pembelajaran maupun prestasi siswa yang maksimal

salah satu indikator keefektifan pembelajaran adalah  ketercapaian ketuntasan

belajar. Dalam BSNP (2006: 12) ketuntasan belajar setiap indikator yang telah

ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara kriteria ideal untuk

masing-masing indikator.

Hasil penelitian Astuti (2013) mengatakan bahwa model pembelajaran Group

Investigation efektif meningkatkan kemampuan investigasi matematika pada

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Soromandi Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal

serupa juga dilaporkan oleh Nurvazly (2015) bahwa penerapan model

pembelajaran Group Investigation efektif ditinjau dari kemampuan memahami

konsep matematis siswa pada kelas VII semester genap SMP Muhammadiyah 3

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

Berdasarkan uraian di atas, dengan pembelajaran Group Investigation diharapkan

siswa terlibat secara aktif saat pembelajaran berlangsung sehingga pemahaman

konsep yang dicapai dapat lebih baik. Untuk  itu perlu dilakukan penelitian

mengenai efektivitas model pembelajaran Group Investigation ditinjau dari

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII semester genap SMP

Negeri 23 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Apakah model pembelajaran Group Investigation efektif ditinjau dari
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pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 23 Bandar

Lampung?”

Dari rumusan masalah di atas dapat dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai

berikut.

1. Apakah rata-rata pemahaman konsep matematis pada siswa yang mengikuti

pembelajaran Group Investigation lebih tinggi daripada rata-rata pemahaman

konsep matematis pada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional?

2. Apakah persentase nilai siswa terkategori baik lebih dari 60% jumlah siswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan model

pembelajaran Group Investigation ditinjau dari pemahaman konsep matematis

siswa di SMP Negeri 23 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

D. Manfaat  Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pendidikan

matematika yang berkaitan dengan model pembelajaran Group Investigation

serta hubungannya dengan pemahaman konsep matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

bagi guru untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Selain itu,
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hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut

tentang penerapan model pembelajaran Group Investigation serta pemahaman

konsep matematis siswa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

1. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran atau tingkat keberhasilan siswa yang

diwujudkan dari hasil belajar setelah menerima pelajaran dan memahami

konsep tertentu setelah melakukan aktivitas-aktivitas belajar. Hasil belajar

dalam hal ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.

Dalam penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila proporsi siswa

yang memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis dengan baik men-

capai lebih dari 60%.  Kriteria siswa yang memiliki kemampuan pemahaman

konsep dengan baik adalah siswa yang mendapat nilai sekurang-kurangnya

75.

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation hampir sama dengan

model pembelajaran kooperatif lainnya yang cara belajarnya dengan diskusi

kelompok heterogen, bedanya adalah dalam model pembelajaran Group

Investigation materi yang dipelajari merupakan materi yang bersifat

penemuan yaitu siswa mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan

dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran

atau siswa dapat mencari melalui internet. Siswa dilibatkan sejak

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk

mempelajarinya melalui kegiatan investigasi.
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3. Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa dalam

memahami materi atau konsep matematika sehingga siswa dapat

menguraikan kembali materi tersebut secara jelas dan rinci dengan

menggunakan bahasa mereka sendiri. Adapun indikator pemahaman konsep

matematis yang digunakan untuk menentukan tercapai atau tidaknya konsep

yang telah diajarkan kepada siswa selama kegiatan pembelajaran dalam

penelitian ini adalah:

a. Menyatakan ulang suatu konsep adalah kemampuan siswa untuk

mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya.

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu adalah

kemampuan siswa mengelompokkan suatu objek menurut jenisnya

berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam materi.

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep adalah kemampuan siswa

untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi.

d. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu

adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan

prosedur.

e. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis adalah

kemampuan siswa memaparkan konsep secara berurutan yang bersifat

matematis.

f. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah adalah

kemampuan siswa menggunakan konsep serta prosedur dalam

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
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g. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep adalah

kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat cukup

terkait dalam suatu konsep materi lingkaran.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas Pembelajaran

Kata efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 352), diartikan

berhasil guna. Warsita (2008: 287) menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran

sering kali diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran, atau dapat pula

diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola situasi. Menurut Whardani (2008:

8), tujuan yang diharapkan pada mata pelajaran matematika adalah agar siswa

memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis, menggunakan penalaran,

memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan, dan memiliki sikap

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.

Rohmawati (2015) menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran adalah tingkat

keberhasilan dari suatu proses interaksi antara siswa dan guru dalam situasi

edukatif yaitu respon siswa terhadap pembelajaran dan penguasaan konsep siswa

dapat  mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya menurut Starawaji (Mawardi,

2010) efektivitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha

dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Dengan demikian

efektivitas pembelajaran menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan

pembelajaran.
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Mulyasa (2006: 193), menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika

pembelajaran mampu memberikan pengalaman baru, dan membentuk kompetensi

peserta didik, serta mengantarkan mereka kepada tujuan yang ingin dicapai secara

optimal. Pasaribu dan Simanjuntak (Suryosubroto, 2006: 9) menyatakan bahwa

efektivitas dalam pembelajaran dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari guru

mengajar dan kegiatan belajar siswa. Mengajar disini menyangkut sejauh mana

rencana kegiatan pembelajaran terlaksana. Belajar disini menyangkut sejauh mana

hasil pembelajaran tercapai melalui kegiatan pembelajaran.

Sinambela (2006: 78) berpendapat bahwa suatu kegiatan pembelajaran dikatakan

efektif apabila mencapai sasaran yang diinginkan, baik dari segi tujuan

pembelajaran maupun prestasi siswa yang maksimal. Indikator keefektifan

pembelajaran antara lain: (1) Ketercapaian tujuan pembelajaran; (2) Ketercapaian

keefektifan aktivitas siswa, yaitu pencapaian waktu ideal yang digunakan siswa

untuk melakukan setiap kegiatan yang termuat dalam rencana pembelajaran; dan

(3) respon siswa terhadap pembelajaran yang positif. Menurut Uno (2011:29),

pada dasarnya efektivitas ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh

tujuan pembelajaran telah dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk mengukur

seberapa efektif dari suatu pembelajaran yang telah dicapai dapat diukur dari

seberapa jauh konsep yang dapat di aplikasikan ke materi pelajaran selanjutnya

dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan

(Warsita, 2008: 287) dan (Sinambela, 2006: 78) yang menyatakan efektivitas

pembelajaran diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Terkait efektivitas

pembelajaran, Hamalik (2008: 171) berpendapat bahwa pembelajaran dikatakan
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efektif apabila pembelajaran tersebut menyediakan kesempatan belajar sendiri

atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar.

Berdasarkan pendapat para ahli yaitu efektivitas pembelajaran adalah ukuran atau

tingkat keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran dan memahami konsep

tertentu setelah melakukan aktivitas-aktivitas belajar. Keberhasilan siswa tersebut

diwujudkan dalam hasil belajar, apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan

atau tidak. Depdiknas (2004: 14) menyatakan bahwa siswa tuntas dalam belajar

apabila siswa telah menguasai sekurang-kurangnya 75% dari kemampuan mate-

matis siswa, salah satunya adalah kemampuan pemahaman konsep.  75% dari ke-

mampuan matematis siswa, 60% di antaranya merupakan kemampuan pemaham-

an konsep matematis siswa.

B. Model Pembelajaran Group Investigation

Model pembelajaran Group Investigation pertama kali dirancang oleh Hebert

Thellen yang disempurnakan oleh Sharan dan rekan sejawatnya di Tel Aviv

University (Abidin, 2014: 258). Pembelajaran ini melibatkan siswa sejak

perencanaan, baik mengidentifikasi topik, maupun cara untuk mempelajarinya

melalui investigasi di kelompok. Di dalam melakukan investigasi kelompok,

siswa diberikan tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka, baik secara individu,

berpasangan maupun dalam kelompok. Setiap kelompok investigasi terdiri dari 4-

5 orang, dan akhirnya siswa dapat menggabungkan, mempersentasikan dan

merangkum jawaban mereka.

Model Group Investigation adalah salah satu tipe dari model pembelajaran koo-

peratif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok secara heterogen dilihat dari
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kemampuan dan latar belakang, baik dari segi jenis kelamin, suku, dan agama,

untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik tertentu. Siswa pada model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dituntut untuk lebih aktif dalam

mengembangkan sikap dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri (Eggen dan

Kauchak dalam Hobri dan Susanto, 2006).

Model Pembelajaran Group Investigation menekankan pada proses pencarian

pengetahuan dari pada transfer pengetahuan (Primarinda, 2012). Menurut Hosnan

(2014: 314) dalam model pembelajaran tipe Group Investigation. siswa

diharuskan untuk merencanakan suatu penelitian serta perencanaan pemecahan

masalah yang dihadapi. Setiap anggota kelompok menentukan apa saja yang akan

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya serta merencanakan penyajian hasil

diskusi di depan kelas. Pendapat Hosnan (2014: 314) sejalan dengan yang

dikemukakan oleh Huda (2014: 124) yang menyatakan bahwa dalam setiap

kelompok, setiap anggota berdiskusi dan menentukan informasi apa yang akan

dikumpulkan, bagaimana mengolahnya, bagaimana menelitinya, dan bagaimana

menyajikan hasil penelitiannya di depan kelas.

Ciri-ciri model pembelajaran tipe Group Investigation menurut Aunurrahman

(2010: 152) sebagi berikut.

(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, dan (d) siswa akan menggunakan pendekatan yang beragam
di dalam belajar.
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Selain ciri-ciri Aunurrahman (2010:152), mengungkapkan beberapa kelebihan dari

model investigasi kelompok Group Investigation yaitu sebagai berikut.

Model ini juga akan mampu menumbuhkan kehangatan hubungan antar
pribadi, kepercayaan, rasa hormat terhadap aturan dan kebijakan,
kemandirian dalam belajar serta hormat terhadap harkat dan martabat orang
lain. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa model investigasi kelompok
dapat dipergunakan pada seluruh areal subyek yang mencakup semua anak
pada segala tingkatan usia dan peristiwa sebagai model inti untuk semua
sekolah.

Dalam Group Investigation, siswa diorganisir ke dalam kelompok-kelompok

kecil. Seperti yang diungkapkan oleh Sharan (Huda, 2011: 17) bahwa.

performa siswa lebih efektif justru ketika mereka berada dalam kelompok-
kelompok kecil (seperti, peer tutoring dan investigasi kelompok)
dibandingkan dengan mereka yang bekerja dalam suasana tradisional ruang
kelas yang mengikutsertakan seluruh anggotanya. Dalam kelompok-kelompok
kecil terdapat hubungan interpersonal yang  lebih  intens  dan  lebih  kom-
pleks.  Selanjutnya  siswa-siswa  yang  bekerja dalam kelompok-kelompok
kecil memiliki rasa tanggung jawab lebih besar untuk membantu  siswa  lain.
Selain  itu,  siswa  berada  dalam  kelompok  kecil  lebih komunikatif satu
sama lain.

(Setiawan, 2006:9) mengungkapkan Kelebihan dari pembelajaran Group

Investigation dapat dilihat melalui dua aspek yaitu sebagai berikut.

Aspek yang pertama dilihat dari segi pribadi, yaitu dalam proses belajarnya
dapat bekerja secara bebas, memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan
aktif, rasa percaya diri dapat lebih meningkat, dan dapat belajar untuk me-
mecahkan suatu masalah. Aspek yang kedua dilihat dari segi sosial/
kelompok, diantaranya meningkatkan belajar bekerja sama, belajar ber-
komunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru, belajar berkomunikasi
yang baik secara sistematis, belajar menghargai pendapat orang lain, dan
meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan.

Slavin (2011: 218) menjabarkan model Group Investigation menjadi enam tahap,

yaitu sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi topik dan mengatur peserta didik ke dalam kelompok
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a) Siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik, dan
mengkategorikan saran-saran.

b) Siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik yang
mereka pilih.

c) Guru membantu pengumpulan informasi/memfasilitasi pengaturan.
2. Merencanakan tugas yang akan dipelajari

Siswa merencanakan bersama mengenai: Apa yang kita pelajari?
Bagaimana mempelajarinya? Siapa melakukan apa? (pembagian tugas)

3. Melaksanakan investigasi
a) Siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat ke-

simpulan kelompok.
b) Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan

untuk kelompoknya.
c) Siswa saling bertukar pikiran, berdiskusi, mengklarifikasi, dan men-

sintesis semua gagasan.
4. Menyiapkan laporan akhir

a) Anggota kelompok menentukan pesan esensial dan investigasi mereka.

b) Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan
bagaimana mereka secara kelompok akan membuat presentasi mereka.

c) Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk meng-
koordinasikan rencana-rencana presentasi.

5. Mempresentasikan laporan akhir
a) Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam

bentuk.
b) Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengaran secara

aktif.
c) Para pendengar tersebut mengevaluasi presentasi.

6) Evaluasi
a) Para peserta didik saling memberikan umpan balik mengenai topik

tersebut, mengenai tugas yang telah mereka kerjakan, mengenai ke-
efektifan pengalaman-pengalaman mereka.

Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation berbeda dengan model

kooperatif lainnya karena dalam model pembelajaran Group Investigation materi

yang dipelajari merupakan materi yang bersifat penemuan yaitu siswa mencari

sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan

yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui

internet. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik
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maupun cara untuk mempelajarinya melalui kegiatan investigasi. Sedangkan pada

pembelajaran kooperatif lainnya materi disampaikan oleh guru.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

tipe Group Investigation merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa

secara aktif dan memberikan kebebasan diskusi kepada siswa selama kegiatan

pembelajaran. Dimulainya keterlibatan siswa mulai dari tahap pertama sampai

tahap akhir pembelajaran akan menumbuhkan kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa.

C. Model Pembelajaran Konvensional

Menurut Sanjaya (2009:177) pembelajaran konvensional merupakan bentuk dari

pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Pada model pembelajaran

konvensional ini guru menjelaskan semua materi yang ada pada siswa, siswa

mencatat hal-hal penting, dan bertanya apabila ada materi yang belum dipahami.

Selanjutnya Wallace (dalam Sunarto,2009)menyatakan:

Suatu pembelajaran dikatakan mengggunakan pendekatan konvensional
apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. (1) Otoritas seorang guru lebih
diutamakan dan berperan sebagai contoh bagi peserta didiknya. (2)
Perhatian kepada masing-masing individu atau minat sangat kecil. (3)
Pembelajaran di sekolah lebih banyak dilihat sebagai persiapan akan masa
depan, bukan sebagai peningkatan kompetensi peserta didik di saat ini. (4)
Penekanan yang mendasar adala pada bagaimana pengetahuan dapat diserap
oleh peserta didik dan penguasaan pengetahuan tersebutlah yang menjadi
tolak ukur keberhasilan tujuan, sementara pengembangan potensi peserta
didik terabaikan.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa model pembelajaran

konvensional merupakan model pembelajaran terpusat pada guru, dan guru

dianggap sebagai seseorang yang serba tahu. Guru menjelaskan materi dan siswa
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mendengarkan, kemudian siswa mengerjakan latihan soal sendiri, bertanya, atau

disuruh mengerjakan di papan tulis.

D. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Skemp (Muaddab, 2010) membedakan pemahaman menjadi dua, yaitu.

a) pemahaman instruksional (instructional understanding) dimana siswa
hanya sekedar tahu mengenai suatu konsep namun belum memahami
mengapa hal itu bisa terjadi. Siswa pada tahapan ini belum bisa
menerapkan hal tersebut pada keadaan baru;

b) pemahaman reliasional (relational understanding) dimana siswa telah
memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi. Siswa pada tahapan ini
sudah dapat menggunakan konsep dalam memecahkan masalah-
masalah sesuai dengan kondisi yang ada.

Nasution (2006: 26) mengatakan bahwa konsep sangat penting bagi manusia,

karena digunakan dalam komunikasi dengan orang lain, dalam berpikir, dalam

belajar, membaca dan lain-lain. Tanpa adanya konsep belajar akan sangat

terhambat. Pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan dasar yang

sangat penting dimiliki oleh setiap siswa, karena pada matematika rumus tidak

untuk menjadi hapalan melainkan dengan memahami rumus siswa dapat lebih

mengerti konsep dari rumus itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Hudoyo (dalam

Herdian, 2010: 4) yang menyatakan tujuan mengajar adalah agar pengetahuan

yang disampaikan dapat dipahami peserta didik.

Jihad dan Haris (2012: 149) menyatakan bahwa pemahaman konsep merupakan

suatu kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam

melakukan prosedur (algoritma) secara tepat. Jadi kemampuan pemahaman

konsep merupakan suatu kemampuan yang dimiliki siswa untuk memahami suatu

konsep yang ditunjukkan indikator pemahaman konsep. Depdiknas (dalam
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Jannah, 2007: 18) menjelaskan ”Penilaian perkembangan anak didik dicantumkan

dalam indikator dari kemampuan pemahaman konsep sebagai hasil belajar

matematika”. Indikator tersebut adalah sebagai berikut.

a. Menyatakan ulang suatu konsep.
b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu.
c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep.
d. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi

tertentu.
e. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
f. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep adalah

kemampuan
g. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika

Pedoman pemberian skor disajikan Sartika (2011: 22) pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pedoman Pemberian Skor Tes Pemahaman Konsep

No Indikator Ketentuan Skor
1 Menyatakan ulang

suatu konsep
Tidak menjawab 0
Menyataka ulang suatu kosep tetapi salah 1
Menyatakan suatu konsep dengan benar 2

2 Mengklarifikasi objek
menurut sifat tertentu
sesuai dengan
konsepnya

Tidak menjawab 0
Mengklarifikasi objek menurut sifat tertentu tetapi
tidak sesuai dengan konsepnya

1

Mengklarifikasi objek menurut sifat tertentu sesuai
dengan konsepnya

2

3 Memberi contoh dan
non contoh

Tidak menjawab 0
Memberi contoh dan contoh tetapi salah 1
Memberi contoh dan non contoh dengan benar 2

4 Menggunakan,
memanfaatkan dan
memilih prosedur atau
operasi tertetu

Tidak menjawab 0
Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur
tetapi salah

1

Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur
tetapi benar

2

5 Mengaplikasikan
konsep

Tidak menjawab 0
Mengaplikasikan konsep tetapi tidak tepat 1
Mengaplikasikan konsep dengan benar 2

6 Mengembangkan
syarat perlu dan
syarat cukup suatu
konsep

Tidak menjawab 0
Mengembangkan syarat perlu atau cukup dari suatu
konsep tetapi salah

1

Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari
suatu konsep tetapi salah

2

7 Menyatakan konsep
dalam berbagai
bentuk representasi
matematika

Tidak menjawab 0
Menyajikan konsep dalam bentuk representasi
matematika tetapi salah

1

Menyajikan konsep dalam bentuk representasi
matematika tetapi benar

2
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep merupakan salah

satu indikator untuk menentukan tercapai atau tidaknya konsep yang telah

diajarkan kepada siswa selama kegiatan pembelajaran. Kemampuan pemahaman

konsep matematis adalah kemampuan siswa dalam memahami materi atau konsep

matematika sehingga siswa dapat menguraikan kembali materi tersebut secara

jelas dan rinci dengan menggunakan bahasa mereka sendiri.

E. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran Group Investigation terhadap

pemahaman konsep matematis siswa terdiri dari satu variabel bebas dan dan satu

variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah model

pembelajaran dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep

matematis siswa.

Pemahaman konsep merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh setiap

siswa dimana siswa mampu memahami konsep, situasi, dan fakta yang diketahui

serta dapat menjelaskan kembali konsep tersebut dengan kata-kata sendiri sesuai

dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya. Dengan

demikian, siswa dapat menemukan dan menjelaskan kaitan suatu konsep dengan

konsep lainnya.

Model pembelajaran Group Investigation adalah model pembelajaran yang

berpusat pada siswa. Model pembelajaran Group Investigation adalah model

pembelajaran kooperatif yang memiliki beberapa tahap, yaitu: mengidetifikasi

topik dan membentuk kelompok, merencanakan tugas yang akan dipelajari,
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melaksanakan investigasi, menyiapkan laporan akhir, mempresentasikan laporan

akhir, evaluasi.

Tahap pertama mengidentifikasi topik dan membentuk kelompok. Tahap ini siswa

meneliti beberapa sumber, memberi usulan sejumlah topik, dan membuat katagori

saran-saran kemudian setelah itu siswa bergabung besama kelompoknya untuk

mempelajari topik yang mereka pilih. Setiap kelompok beranggotakan 4-6 siswa.

Guru membantu pengumpulan informasi/memfasilitasi pengaturan. Tahap ini

dapat mengembangkan aspek menyatakan ulang suatu konsep. Artinya,

kemampuan siswa mengungkapkan kembali topik yang telah diteliti sebelumnya.

Tahap kedua merencanakan tugas yang akan dipelajari. Pada tahap ini siswa

merencanakan bersama mengenai: Apa yang kita pelajari? Bagaimana kita

mempelajari? Siapa melakukan apa? (pembagian tugas). Pada tahap ini siswa

dapat mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup. Artinya, kemampuan siswa

mengkaji mana syarat perlu dan syarat cukup terkait dalam suatu konsep materi.

Tahap ketiga melaksanakan investigasi. Siswa mengumpulkan informasi,

menganalisis data, dan membuat kesimpulan kelompok. Kemudian tiap anggota

kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan untuk kelompoknya.

Selanjutnya siswa saling bertukar pikiran, berdiskusi, mengklarifikasi, dan men-

sintesis semua gagasan. Hal ini menggunakan, memanfaatkan dan memilih

prosedur atau operasi. Artinya, kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan

tepat sesuai dengan prosedur.

Tahap keempat menyiapkan laporan akhir. Pada tahap ini anggota kelompok

menentukan pesan esensial dan investigasi mereka. Masing-masing Anggota
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kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka

secara kelompok akan membuat presentasi mereka. Kemudian wakil-wakil

kelompok mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi. Pada tahap ini

menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Artinya

siswa membuat laporan akhir dengan tepat dan sesuai prosedur.

Tahap kelima mempresentasikan laporan akhir. Pada tahap ini presentasi yang

dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam bentuk. Bagian presentasi

tersebut harus dapat melibatkan pendengar secara aktif. Para pendengar tersebut

mengevaluasi presentasi. Pada tahap ini siswa menyajikan konsep dalam berbagai

bentuk representasi matematis karena kemampuan siswa memaparkan konsep

secara berurutan yang bersifat matematis.

Tahap keenam Evaluasi. Pada tahap ini para peserta didik saling memberikan

umpan balik mengenai topik tersebut, mengenai tugas yang telah mereka

kerjakan, mengenai keefektifan pengalaman-pengalaman mereka. Dalam hal ini,

siswa dapat mengembangkan kemampuan dari menyatakan ulang suatu konsep

dan memberikan contoh dan non contoh dari konsep .

Selama pembelajaran, guru bertindak sebagai pembimbing dan pengarah,

sedangkan siswa dituntut untuk lebih mandiri dalam melakukan investigasi. Hal

ini berbeda dengan model pembelajaran kooperatif lainnya materi biasanya

disampaikan oleh guru. model pembelajaran Group Investigation juga dapat

menstimulasi siswa untuk berpikir sistematis, kritis, analitik, dalam proses

pembelajaran sehingga siswa dapat menguasai konsep dengan baik.
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Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, model pembelajaran Group

Investigation lebih melibatkan siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa

ditantang untuk menyelesaikan masalah dan menyajikan didepan kelas serta

besama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran bersama dengan guru. Sehingga

pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran

Group Investigation lebih baik karena membuat siswa mandiri, berfikir akif, dan

kreatif dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Dalam

Efektivitas pembelajaran hasil belajar menjadi tolak ukur, apakah sesuai dengan

tujuan yang diharapkan atau tidak. Tujuan yang dimaksud adalah meningkatkan

rata-rata kemampuan  kosep matematis siswa menggunakan model pembelajaran

Group Investigation.

F. Anggapan Dasar

Penelitian ini bertolak pada anggapan dasar sebagai berikut:

1. Setiap peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 23 Bandar Lampung pada

semester genap tahun pelajaran 2016/2017 memperoleh materi ajar dan

kurikulum yang sama.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa selain pembelajaran yang menggunakan tipe Group

Investigation tidak diperhatikan.

G. Hipotesis

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan suatu

hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:
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1. Hipotesis Umum

Pembelajaran yang menggunakan tipe Group Investigation efektif ditinjau dari

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.

2. Hipotesis Kerja

1. Rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan tipe Group Investigation lebih tinggi daripada rata-

rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

2. Persentase siswa terkategori baik lebih dari 60% jumlah siswa.



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester genap 

SMP Negeri 23 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi 

dalam 10 kelas, yaitu  kelas VIII-A sampai VIII-J. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, mula-

mula ditetapkan 6 kelas dari 10 kelas yang sama yaitu, kelas-kelsa yang diasuh 

oleh guru yang sama. Dari 6 kelas tersebut dipilih 2 kelas yang mempunyai nilai 

dari kelas relatif sama yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Rata-rata Nilai UTS Matematika Kelas VIII   

Kelas Jumlah siswa  Rata-rata nilai Kode Guru 

VIII-A 31 51,16 19 

VIII-B 31 50.19 19 

VIII-C 32 40.16 19 

VIII-D 32 49,52 19 

VIII-E 31 56,19 19 

VIII-F 31 48,72 19 

VIII-G 32 77,19 24 

VIII-H 32 77,81 24 

VIII-I 31 86,50 24 

VIII-J 31 87,67 24 

 

 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel, terpilihlah kelas VIII-A sebagai kelas 

kontrol yaitu kelas yang mendapatkan pembelajaran konvensional dan kelas VIII-

B yaitu kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran Group Investigation. 
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B.   Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu varia-

bel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran 

sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest only control 

group design yang melibatkan dua kelas. Setelah dilakukan pembelajaran, 

kemudian dilakukan posttest untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. Adapun posttest only control group design menurut Furchan 

(2007:368) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Desain Penelitian  

Kelompok Perlakuam Posttest 

E X O 

P C O 

       

Keterangan : 

 

E = kelas eksperimen 

P = kelas kontrol 

X = Pembelajaran matematika menggunakan model Group Investigation 

C = Pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional 

O = Posttest 

 

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: 

 

1. Tahap Perencanaan 

a. Melihat kondisi lapangan, seperti terdapat berapa kelas, jumlah siswa. 

b. Menentukan sampel penelitian. 
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c. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation dan RPP dengan pembelajaran konvensional serta Lembar 

Kerja Kelompok (LKK) untuk pembelajaran yang menggunakan tipe 

Group Investigation. 

d. Mempersiapkan perangkat untuk instrumen tes. 

e. Menguji validitas instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation pada kelas eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 

b. Mengadakan posttest di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Mengumpulkan data kuantitatif, mengolah dan menganalisis data 

penelitian, mengambil kesimpulan. 

 

D. Data Penelitian 

 

 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa yang dicerminkan oleh nilai post-test. Data ini berupa 

data kuantitatif. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes, 

baik dalam pembelajaran Group Investigation maupun pembelajaran konven-
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sional. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis yang berbentuk uraian yang terdiri dari lima butir 

soal. Pemberian tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa. Tes diberikan setelah materi pembelajaran selesai pada 

kelas yang mengikuti model pembelajaran group Investigation dan kelas yang 

mengikuti pembelajaran konvesnsional. 

F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uraian yang terdiri dari lima soal. Materi yang diujikan adalah pokok 

bahasan lingkaran. Tes yang diberikan pada kelas yang menggunakan model 

pembelajaran Group Investigation maupun pembelajaran konvensional untuk 

posttest adalah soal yang sama. Sebelum dilakukannya penyusunan tes 

pemahaman konsep matematis siswa, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi tes yang 

sesuai dengan indikator pembelajaran dan indikator pemahaman konsep 

matematis beserta penyelesaian dan aturan penskoran. Indikator pemahaman 

konsep matematis antara lain adalah menyatakan ulang suatu konsep, 

mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, memberi contoh dan 

non contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, serta 

mengaplikasikan konsep. Adapun pedoman penskoran tes kemampuan 
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pemahaman konsep matematis siswa diadopsi dari Sartika (2011: 22) yang 

disajikan pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Rubrik Penilaian Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

No Indikator Ketentuan Skor 

1 Menyatakan ulang    

suatu konsep 

Tidak menjawab 0 

Menyataka ulang suatu kosep tetapi salah 1 

Menyatakan suatu konsep dengan benar  2 

2 Mengklarifikasi 

objek menurut sifat 

tertentu sesuai 

dengan konsepnya 

Tidak menjawab 0 

Mengklarifikasi objek menurut sifat tertentu 

tetapi tidak sesuai dengan konsepnya 

1 

Mengklarifikasi objek menurut sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya 

2 

3 Memberi contoh dan 

non contoh  

Tidak menjawab 0 

Memberi contoh dan contoh tetapi salah  1 

Memberi contoh dan non contoh dengan benar 2 

4 Menggunakan, 

memanfaatkan dan 

memilih prosedur 

atau operasi tertetu 

Tidak menjawab 0 

Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur tetapi salah 

1 

Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur tetapi benar 

2 

5 Mengaplikasikan 

konsep 

Tidak menjawab 0 

Mengaplikasikan konsep tetapi tidak tepat 1 

Mengaplikasikan konsep dengan benar 2 

6 Mengembangka
n syarat perlu 
dan syarat 
cukup suatu 
konsep 
 

Tidak menjawab 0 

Mengembangkan syarat perlu atau cukup 
dari suatu konsep tetapi salah 

1 

Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup 

dari suatu konsep tetapi salah 

2 

7 Menyatakan 
konsep dalam 
berbagai bentuk 
representasi 
matematika 

Tidak menjawab 0 

Menyajikan konsep dalam bentuk 
representasi matematika tetapi salah 

1 

Menyajikan konsep dalam bentuk 
representasi matematika tetapi benar 

2 

 

 

G. Analisis Instrumen Tes 

Untuk memperoleh data yang akurat, maka akan digunakan intrumen yang 

memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, 

daya pembeda dan tingkat kesukaran. Sejalan dengan pendapat Matondang  
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(2009: 1) bahwa suatu tes dikatakan baik apabila memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. 

1. Validitas 

 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi (content validi-

ty). Validitas isi melihat apakah isi tes mewakili keseluruhan materi atau bahan 

ajar, indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. soal tes ini 

dikonsultasikan dengan guru mitra kelas VIII. Berdasarkan penilaian guru mitra, 

instrumen tes yang digunakan sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan 

indikator pemahaman konsep sehingga soal tes tersebut dinyatakan valid. 

Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan kisi-kisi tes yang diukur dan 

kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes tersebut dengan menggunakan daftar 

ceklis (√) oleh guru. 

 

Hasil penilaian tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan telah memenuhi 

validitas isi (Lampiran B.5 dan B.6). Setelah dinyatakan valid maka selanjutnya 

tes tersebut diuji cobakan kepada siswa di luar sampel yaitu kelas VIII B. Data 

yang didapat kemudian diolah dengan menggunakan bantuan Software Microsoft 

Excel untuk mengetahui reliabilitas tes kemampuan pemahaman konsep 

matematis, daya pembeda dan tingkat kesukarannya. 

 

2. Reliabilitas 

 

Bentuk soal tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal tes tipe uraian. Da-

lam Arikunto (2011: 109) untuk mencari koefisien reliabilitas (r11) soal tipe uraian 

menggunakan rumus Alpha yang dirumuskan sebagai berikut. 
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r11  = (
 

   
) (  

∑  
 

  
 ) 

 

Keterangan: 

r 11 =  koefisien reliabilitas alat evaluasi  

  =  banyaknya butir soal  

 ∑  
 
 =  jumlah varians skor tiap soal   

  
  = varians skor total   

 

Interpretasi koefisien  reliabilitas suatu tes menurut Arikunto (2011:195) disajikan 

padaTabel 3.2 berikut:  

 

Tabel 3.4 Kriteria Koefisien Reliabilitas 

 

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria 

0,00 ≤ r11≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,40 < r11≤ 0,60 Sedang 

0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi 

0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh koefisien 

reliabilitas tes adalah 0,74 yang berarti bahwa soal-soal yang digunakan 

mempunyai reliabilitas yang tinggi. Hasil perhitungan reliabilitas tes uji coba soal 

dapat dilihat pada Lampiran C.2. 

 

3. Tingkat kesukaran 

 

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran setiap butir 

soal. Sudijono (2008:  372) mengungkapkan untuk menghitung tingkat kesukaran 

suatu butir soal digunakan rumus berikut. 

    
  

  
   

Keterangan: 

 

TK : indeks tingkat kesukaran butir soal 
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JT   : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh 

IT   : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal. 

Kemudian untuk menginterpretasikan indeks tingkat kesukaran tiap butir soal 

dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

Tabel  3.5 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran 

 

Indeks Tingkat Kesukaran Interpretasi 

             Sangat Sukar 

             Sukar 

             Sedang 

             Mudah 

             Sangat Mudah 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa koefisien 

tingkat kesukaran tes berkisar antara 0,61 dan 0,69. Hal ini menunjukkan bahwa 

instrumen tes yang diuji cobakan memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Hasil 

perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal dapat dilihat pada Lampiran C.3 

 

4. Daya Pembeda 

 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa 

yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai kemampuan 

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

yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memeperoleh nilai 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 adalah: 

     
     

  
  

Keterangan : 

DP : Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

JA : Rata-rata kelompok atas pada butir soal yang diolah 

JB : Rata-rata kelompok bawah pada butir soal yang diolah 
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IA : Skor maksimum butir soal yang diolah 

 

Adapun interpretasi indeks daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel  3.6 Interpretasi Indeks Daya Pembeda 

 

Indeks Daya Pembeda Interpretasi 

                Sangat Buruk 

             Buruk 

             Agak baik 

             Baik 

        Sangat Baik 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa koefisien 

daya pembeda tes berkisar antara 0,33 dan 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa 

instrumen tes yang diuji cobakan memiliki daya pembeda baik. Hasil perhitungan 

daya pembeda uji coba soal dapat dilihat pada Lampiran C.3.   

 

Selanjutnya diperoleh rekapitulasi hasil tes uji coba dan kesimpulan kemampuan 

pemahaman konsep matematis yang disajikan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba. 

No 

Soal 
Reliabilitas Daya Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 

Kesimpulan 

1a 

0,74 

(Reliabilitas 

tinggi) 

0,46 (baik) 0,66 (sedang) Dipakai 

1b 0,44 (baik) 0,65 (sedang) Dipakai 

1c 0,33 (baik) 0,68 (sedang) Dipakai 

1d 0,44 (baik) 0,60 (sedang) Dipakai 

1e 0.44 (baik) 0,63 (sedang) Dipakai 

2a 0,39 (baik) 0,65 (sedang) Dipakai 

2b 0,41 (baik) 0,68 (sedang) Dipakai 

3a 0,48 (baik) 0,66 (sedang) Dipakai 

3b 0,44 (baik) 0,69 (sedang) Dipakai 

4 0,48 (baik) 0,69 (sedang) Dipakai 

5a 0,44 (baik) 0,63 (sedang) Dipakai 

5b 0.39 (baik) 0,61 (sedang) Dipakai 

5c 0.47 (baik) 0,68 (sedang) Dipakai 

 

Dari Tabel 3.7 terlihat bahwa koefisien reliabilitas soal adalah 0,74 yang berarti 

soal memiliki reliabilitas yang tinggi.  Instrumen pemahaman konsep sudah valid 
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dan sudah memenuhi kriteria reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran 

yang sudah ditentukan maka soal tes pemahaman konsep matematis yang disusun 

layak digunakan untuk mengumpulkan data pemahaman konsep matematis. 

 

5. Teknik Analisis Data  

 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari posttest dianalisis menggunakan uji 

statistik induktif.  Sebelum melakukan analisis uji statistik perlu dilakukan uji 

prasyarat, terhadap data kuantitatif dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pen-

gujian prasyarat ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari 

data populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. 

 

1. Uji Normalitas  

 

Untuk mengetahui apakah data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

dari sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

sebaliknya dilakukan uji normalitas terhadap data tersebut. Uji Normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Chi Kuadrat Sudjana (2009: 273). Rumusan 

hipotesis untuk uji ini adalah. 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : adalah data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.  

Kemudian taraf signifikan yang digunakan α = 0,05 dan Statistik uji yang 

digunakan untuk Chi-Kuadrat adalah sebagai berikut. 

       
  ∑

       
 

  

 

   

       

Keterangan : 

  :  frekuensi pengamatan 
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  :  frekuensi yang diharapkan 

  :  banyaknya pengamatan 

 

 

Dalam penelitian ini, terima H0 jika        
         

  dengan   
                

Sudjana (2009: 273). Rekaptulasi uji normalitas kemampuan pemahaman konsep 

matematis disajikan pada tabel 3.8. perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C6 dan C7. 

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Pemahaman Konsep 

     Matematis Siswa  

 

Kelas   
         

      Keputusan Uji 

Group Investigation 6,81 7,81    diterima 

Konvensional 3,14 7,81    diterima 

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas data pemahaman konsep matematis siswa 

pada kelas yang mengikuti pembelajaran Group Investigation maupun pembelaja-

ran konvensional diperoleh bahwa        
        

   Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

2. Uji Homogenitas  

 

Jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok data memiliki varians yang homogen atau tidak. Rumusan hipo-

tesis untuk uji ini adalah.  

H0:    
     

   (kedua kelompok data memiliki varians yang homogen) 

H1:    
     

   (kedua kelompok data memiliki varians yang tidak homogen) 

Untuk menjawab hipotesis tersebut menggunakan taraf signifikan α = 0,05 dan 

statistik uji yang digunakan adalah uji-F.  
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Keterangan : 

s1
2
 : varians terbesar 

s2
2
 : varians terkecil. 

 

 

Dalam penelitian ini kriterian pengujian adalah terima H0 jika Fhitung <  F⅟₂α (n1 - 1 , 

n2 – 1) dimana F⅟₂α (n1 - 1 , n2 – 1) didapat dari daftar distribusi F dengan peluang ⅟₂α , 

dk pembilang = n1 – 1 dan dk penyebut = n2 – 1. Dalam hal lainnya, H0 ditolak. 

Hasil uji homogenitas pemahaman konsep matematis disajikan pada Tabel 3.9.  

 

Tabel 3.9 Hasil Uji Homogenitas Varians Data 

 

Kelas Varians                Keputusan Uji 

Eksperimen 161,87 
1,36 1,85    diterima 

Kontrol 92,86 

 

Berdasarkan tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki varians 

yang homogen. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.8 

 

3. Uji Hipotesis 

 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, diperoleh data berdistribusi 

normal dan homogen, maka statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis 

adalah uji-t untuk menguji kesamaan dua rata-rata. Rumusan hipotesis untuk uji 

ini adalah: 

H0 : µ1 = µ2  (rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah 

mengikuti pembelajaran Group Investigation tidak berbeda secara 
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signifikan dengan rata-rata kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa setelah pembelajaran konvensional). 

H1 : µ1 µ2 (rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah 

mengikuti pembelajaran Group Investigation lebih tinggi daripada 

rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah 

mengikuti pembelajaran konvensional). 

 

Statistik yang digunakan untuk uji-t dalam Sudjana (2009:243) adalah:  

   
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 
  

  
 
  

 

dengan  

   
        

          
 

       
 

 

Keterangan: 

 ̅ =rata-rata skor kelas pembelajaran Group Investigation 

 ̅ = rata-rata skor kelas pembelajaran konvensional 

n1 = banyaknya subyek kelas pembelajaran Group Investigation 

n2 = banyaknya subyek kelas pembelajaran konvensional 

  
 = varians kelompok pembelajaran Group Investigation 

  
 = varians kelompok pembelajaran konvensional 

  = varians gabungan 

 

 

Dengan kriteria pengujian adalah terima H0 jika              dengan derajat 

kebebasan dk = (n1+ n2 – 2) dan peluang       dengan taraf signifikan   

    .  Untuk harga t lainnya H0 ditolak.  

 

4.   Uji Proporsi 

 

 
Karena data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berasal dari popu-

lasi yang berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji proporsi. Untuk menge-
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tahui besarnya persentase siswa yang memahami konsep dalam pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran Group Investigation lebih dari 60%. Rumu-

san hipotesis sebagai berikut. 

H0 :        (proporsi siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep 

matematis terkatagori baik sama dengan 60%) 

H1 :       (proporsi siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep 

matematis terkatagori baik lebih dari 60%) 

Dengan taraf signifikan       .  Statistik Uji yang digunakan dalam Sudjana 

(2009: 235) adalah : 

        

 
    

√        
 

 

Keterangan : 

x  : Banyaknya siswa tuntas belajar 

n   : Jumlah sampel 

    : Proporsi siswa siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep   

matematis terkategori baik 

 

Kriteria pengujian adalah tolak    jika               , dimana        didapat 

dari daftar normal baku dengan peluang        .  
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diketahui bahwa kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model

pembelajaran Group Investigation tidak berbeda secara signifikan dengan

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional. Sedangkan hasil uji hipotesis pada uji proporsi, diketahui bahwa

proporsi siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis

terkatagori baik lebih dari 60%. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa model

pembelajaran Group Investigation tidak efektif ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat diberikan sebagai

berikut.

1. Dalam menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran Group

Investigation hendaknya guru memperhatikan pelaksanaan pengelolaan kelas

dengan baik. Khususnya ketika kegiatan diskusi berlangsung dan presentasi

hasil diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok guru harus membiasakan

siswa aktif secara personal dalam menginvestigasi penemuan-penemuan yang
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didapat dalam mengerjakan LKK. Kemudian Guru harus membiasakan siswa

untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka pelajari. Hal ini dapat

dilakukan dengan membiasakan siswa aktif dalam memberikan petanyaan dan

menjawab pertanyaan.

2. Kepada peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian tentang

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa melalui model pembelajaran

Group Investigation hendaknya melakukan pengkajian lebih mendalam, seperti

pendalaman mengenai langkah pelaksanaan Group Investigation yang benar,

pengelolaan waktu sebaik mungkin, dan disarankan melakukan penelitian lebih

lama, agar siswa dapat secara optimal beradaptasi terlebih dahulu terhadap

model pembelajaran Group Investigation. Kemudian saat kegiatan pra

penelitian hendaknya melakukan kegiatan yang membangun kerjasama siswa,

melakukan kegiatan investigatif, serta membiasakan siswa mempresentasikan

hasil kegiatan.
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