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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Efektivitas Pembelajaran 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang 

berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat, selain itu kata efektif juga dapat 

diartikan dengan memberikan hasil yang memuaskan. Efektivitas pembelajaran 

merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang diperoleh. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengefektifkan kegiatan pembelajaran 

adalah dengan menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan keadaan 

peserta didik.  Aunurrahman (2009: 34) menyatakan sebagai berikut. 

Pembelajaran yang efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam 

diri siswa. Seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila di 

dalam dirinya telah terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. 

 

Menurut Hamalik (2002: 171), pembelajaran dikatakan efektif jika memberikan 

kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk 

belajar. Dengan menyediakan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-

luasnya diharapkan siswa dapat mengembangkan potensinya dengan baik.  Hal ini 

sejalan dengan Sutikno (2005: 7) yang mengemukakan sebagai berikut. 
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Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa 

untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran adalah 

ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa dengan siswa maupun 

antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pem-

belajaran. Dalam penelitian ini, efektivitas dikatakan tercapai bila hasil belajar 

matematika siswa pada pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation lebih 

baik daripada hasil belajar matematika siswa pada pembelajaran konvensional. 

 

2.  Model Pembelajaran Kooperatif 

 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran saat ini yang banyak 

digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada 

siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan 

guru dalam mengaktifkan siswa yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, 

siswa yang agresif dan tidak peduli pada orang lain.  Model pembelajaran ini telah 

terbukti dapat dipergunakan dalam berbagai mata pelajaran. 

 

Pembelajaran kooperatif juga diartikan sebagai suatu sikap atau prilaku bersama 

dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang 

teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keber-

hasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan setiap anggota kelompok itu 

sendiri. 
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Slavin dalam Solihatin (2007: 5) menyatakan sebagai berikut.  

Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang ang-

gotanya terdiri dari empat sampai enam orang, dengan struktur kelompok 

yang bersifat heterogen. Selanjutnya dikatakan pula, keberhasilan belajar dari 

kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik 

secara individual maupun kelompok. 

 

Berdasarkan pernyataan Slavin disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif me-

nekankan pembentukan suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah 

tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau untuk 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Dimana keber-

hasilan dalam sebuah kerja dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota 

kelompok itu sendiri. 

 

Lie (2004: 12) berpendapat bahwa sistem pengajaran yang memberikan ke-

sempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam  

tugas-tugas yang terstruktur disebut sistem pembelajaran gotong royong atau 

pembelajaran kooperatif yang secara nyata semakin meningkatkan pengembangan 

sikap sosial dan belajar dari teman sekelompoknya dalam berbagai sikap positif.  

Berdasarkan pendapat Lie tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan kepositifan sikap sosial dan kemampuan kognitif 

yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

 

Slavin (2005: 20) menyatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif, siswa 

bekerja dalam kelompok saling membantu untuk menguasai bahan ajar. Ismail 

dalam Ibrahim (2005: 2) mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan adanya kerja sama 



12 
 

antara siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran dan siswa 

dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil serta diarahkan untuk mempelajari 

materi pelajaran yang telah ditentukan.  Suherman (2003: 260) juga berpendapat 

bahwa kerja kelompok (kooperatif) artinya bekerja secara bersama-sama untuk 

mencapai hasil yang lebih baik. Pembelajaran kooperatif mencakup suatu 

kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan 

sebuah masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mengerjakan sesuatu dengan 

bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

 

Kelman dalam Uno (2007: 13) menyatakan bahwa di dalam kelompok terjadi 

saling pengaruh secara sosial. Pertama, pengaruh itu dapat diterima seseorang 

karena ia memang berharap untuk menerimanya.  Kedua, memang ia ingin meng-

adopsi atau meniru tingkah laku atau keberhasilan orang lain atau kelompok 

tersebut karena sesuai dengan salah satu sudut pandang kelompoknya.  Ketiga, 

karena pengaruh itu kongruen dengan sikap atau nilai yang ia miliki.  Ketiga hal 

ini sangat mempengaruhi sejauh mana kerja kooperatif tersebut dapat dikembang-

kan. 

 

Dari beberapa pendapat di atas model pembelajaran kooperatif dapat diartikan 

sebagai rangkaian kegiatan belajar yang meliputi semua jenis kerja kelompok 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh guru.   

 

Roger dan David dalam Suprijono (2010: 58) mengatakan bahwa tidak semua 

belajar berkelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif.  Pada hakekatnya 

pembelajaran kooperatif adalah kerja kelompok, walaupun proses pembelajaran 
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kooperatif terjadi dalam bentuk kelompok, namun tidak setiap kerja kelompok 

dikatakan pembelajaran kooperatif. 

 

Ibrahim (2005:6) menyatakan adapun unsur-unsur dasar dalam pembelajaran 

kooperatif yaitu: (1) siswa dalam kelompok haruslah beranggapan bahwa mereka 

sehidup sepasang bersama; (2) siswa bertanggung jawab bersama atas segala 

sesuatu di dalam kelompoknya, seperti milik mereka sendiri; (3) siswa haruslah 

melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama; 

(4) siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara 

anggota kelompoknya; (5) siswa akan dikenakan evaluasi dan akan diberikan 

hadiah atau penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota 

kelompok; (6) siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan ke-

terampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya; dan (7) siswa akan 

diminta mempertanggung jawabkan secara individual materi yang ditangani 

dalam kelompok kooperatif. 

 

Menurut Sanjaya (2006: 241), terdapat empat unsur penting dalam pembelajaran 

kooperatif yaitu: (1) adanya peserta didik yang terbagi dalam kelompok; (2) 

adanya aturan kelompok; (3) adanya upaya belajar setiap anggota kelompok; dan 

(4) adanya tujuan yang harus dicapai.   

 

Suprijono (2010: 59) menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan model pembe-

lajaran kooperatif yang benar akan memungkinkan guru mengelola kelas lebih 

efektif.  Model pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran 

efektif yaitu yang bercirikan memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat 



14 
 

dan diakui dari perolehan pengetahuan yang di distribusikan dalam bentuk nilai 

hasil belajar.   

 

Beberapa unsur dari pembelajaran kooperatif adalah setiap anggota memiliki 

peran, terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa, setiap anggota kelom-

pok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya, 

guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelom-

pok, dan guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

 

Menurut Ibrahim (2005: 7), pembelajaran kooperatif memiliki tiga tujuan, yaitu: 

(1) hasil belajar akademik, yaitu tujuan pembelajaran kooperatif untuk meningkat-

kan kegiatan belajar siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dan me-

ningkatkan penilaian siswa dalam belajar akademik; (2) penerimaan terhadap 

perbedaan individu, yaitu tujuan pembelajaran kooperatif untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama tanpa membedakan kemampuan 

dan keahlian sehingga tercipta ketergantungan yang positif satu sama lain dan 

belajar untuk menghargai pendapat orang lain; dan (3) pengembangan keteram-

pilan sosial, yaitu tujuan pembelajaran kooperatif untuk mengajarkan kepada 

siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi berguna dalam menumbuhkan 

kemampuan kerja sama, berpikir kritis dan membantu teman dalam kegiatan 

belajar. 

 

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran kooperatif, Roger dan 

Jhonson dalam Lie (2004: 31) mengemukakan empat unsur yang harus diterapkan 

yaitu; (1) saling ketergantungan positif; (2) tanggung jawab perseorangan tatap 

muka; (3) komunikasi antar anggota; dan (4) evaluasi proses kelompok. 
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Suyatna (2008: 96) memodifikasi pendapat Arends yaitu, terdapat enam fase atau 

langkah utama dalam pembelajaran kooperatif, keenam fase atau langkah-langkah 

tesebut dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Dalam Pembelajaran Kooperatif 

Langkah Indikator Tingkah Laku Guru 

Langkah 1 
Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa. 

Guru menyampaikan tujuan pem-

belajaran dan mengomunikasikan 

kompetensi dasar yang akan di-

capai serta memotivasi siswa. 

Langkah 2 Menyajikan informasi. 
Guru menyajikan informasi ke-

pada siswa. 

Langkah 3 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok-kelompok 

belajar. 

Guru menginformasikan 

pengelompokan siswa. 

Langkah 4 
Membimbing belajar 

kelompok. 

Guru memotivasi serta mem-

fasilitasi kerja siswa untuk materi 

pembelajaran dalam kelompok-

kelompok belajar. 

Langkah 5 Evaluasi. 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Langkah 6 Pemberian Penghargaan. 
Guru memberi penghargaan hasil 

belajar individual dan kelompok. 

Suyatna (2008: 96). 

 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

sangat memungkinkan siswa untuk bertukar pikiran atau pendapat yang tercipta di 

dalam suatu kerja sama, sehingga siswa terlatih dalam menghargai pendapat orang 

lain. Tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk 

meningkatkan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun 

secara kelompok. 
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3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation merupakan salah satu 

dari tipe model pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam 

kelompok secara heterogen dilihat dari kemampuan dan latar belakang, baik dari 

segi jenis kelamin, suku, dan agama, untuk melakukan investigasi terhadap suatu 

topik tertentu.  Pada model pembelajaran tipe Group Investigation, guru bertugas 

mengarahkan, membantu menemukan informasi, dan berperan sebagai salah satu 

sumber belajar yang mampu menciptakan lingkungan sosial yang dicirikan oleh 

lingkungan demokrasi dan proses ilmiah. 

 

Menurut Sutikno (2005: 27) tujuan atau misi dari metode Group Investigation ini 

adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam rangka berpartisipasi 

dalam proses sosial demokratik dengan mengkombinasikan perhatian-perhatian 

pada kemampuan antar personal (kelompok) dan kemampuan rasa ingin tau 

akademis.  Berdasarkan pendapat Sutikno tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat 

demokrasi dalam model pembelajaran tipe Group Investigation ditandai dengan 

keputusan-keputusan yang dikembangkan atau setidaknya diperkuat dengan 

pengalaman kelompok dalam konteks masalah yang menjadi titik sentral kegiatan 

belajar.  Sehingga aspek-aspek dari pengembangan diri inilah yang menjadi hal 

utama sebagai hasil perkembangan dari model pembelajaran ini. 

 

Guru dan siswa mempunyai status yang sama di hadapan masalah yang di-

pecahkan dengan peranan berbeda. Jadi tanggung jawab utama guru adalah 

memotivasi siswa untuk bekerja secara kooperatif dan memikirkan masalah-

masalah sosial yang berlangsung dalam pembelajaran serta membantu siswa 
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mempersiapkan sarana pendukung.  Sarana pendukung yang dipergunakan untuk 

melaksanakan model ini adalah segala sesuatu yang menyentuh kebutuhan para 

pelajar untuk dapat menggali berbagai informasi yang sesuai untuk pemecahan 

masalah kelompok. 

 

Ibrahim, dkk. (2000: 23) menyatakan dalam model Group Investigation guru 

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota empat sampai enam 

siswa yang heterogen dengan mempertimbangkan minat yang sama dalam topik 

tertentu. Siswa memilih sendiri topik yang akan dipelajari, dan kelompok me-

rumuskan penyelidikan dan menyepakati pembagian kerja untuk menangani 

konsep-konsep yang telah dirumuskan. Dalam proses diskusi kelas pada model 

pembelajaran ini yang diutamakan adalah keterlibatan siswa dalam pertukaran 

pemikiran antar siswa. 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation adalah suatu model pembelajaran yang di-

rancang oleh guru agar siswa dapat belajar dalam kelompok-kelompok yang  

bertujuan untuk melakukan investigai dengan cara memecahkan suatu per-

masalahan dan mengerti akan meteri yang sedang dipelajari dengan langkah-

langkah tertentu. 

 

Menurut Slavin (2005: 218-220) dalam model pembelajaran Group Investigation, 

para murid bekerja melalui enam tahap. Tahapan-tahapan itu dan komponen-

komponennya yaitu sebagai berikut. 

Tahap 1: Mengidentifikasi topik dan mengatur peserta didik ke dalam kelompok, 

pada tahap ini yang dilakukan para siswa yaitu, meneliti beberapa 
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sumber, mengusulkan sejumlah topik, dan mengkategorikan saran-

saran, kemudian para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk 

mempelajari topik yang telah mereka pilih. Dengan komposisi kelom-

pok didasarkan pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen, 

dimana pada tahap ini peran guru membantu pengumpulan informasi 

dan memfasilitasi pengaturan. 

Tahap 2: Merencanakan tugas yang akan dipelajari, pada tahap ini yang dilaku-

kan para siswa yaitu merencanakan bersama mengenai: a) apa yang kita 

pelajari?; b) bagaimana kita mempelajari?; dan c) siapa melakukan apa? 

(pembagian tugas). 

Tahap 3: Melaksanakan investigasi, pada tahap ini yang dilakukan para siswa 

yaitu, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat ke-

simpulan kelompok, kemudian tiap anggota kelompok berkontribusi 

untuk usaha-usaha yang dilakukan untuk kelompoknya, dimana para 

siswa dapat saling bertukar pikiran, berdiskusi, mengklarifikasi, dan 

mensintesis semua gagasan. 

Tahap 4: Menyiapkan laporan akhir, pada tahap ini yang dilakukan para siswa 

yaitu, tiap kelompok menentukan pesan esensial dan investigasi 

mereka, setelah itu tiap kelompok merencanakan apa yang akan mereka 

laporkan dan bagaimana mereka secara kelompok akan membuat pre-

sentasi mereka, kemudian perwakilan dari tiap kelompok membentuk 

sebuah panitia acara untuk mengkoordinasikan rencana-rencana pre-

sentasi. 
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Tahap 5: Mempresentasikan laporan akhir, pada tahap ini yang dilakukan para 

siswa yaitu, membuat presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam 

berbagai macam bentuk, dimana bagian presentasi tersebut harus dapat 

melibatkan pendengaran secara aktif, kemudian para pendengar tersebut 

mengevaluasi presentasi. 

Tahap 6:  Evaluasi, pada tahap ini yang dilakukan para siswa yaitu, saling mem-

berikan umpan balik mengenai topik tersebut, mengenai tugas yang 

telah mereka kerjakan, dan mengenai keefektifan pengalaman-

pengalaman mereka, setelah itu guru dan siswa berkolaborasi dalam 

mengevaluasi pembelajaran siswa. 

 

4. Pembelajaran Konvensional 

 

Pembelajaran konvensional yang dimaksud secara umum adalah pembelajaran 

yang diawali dengan cara menerangkan materi menggunakan metode ceramah, 

kemudian guru memberikan contoh-contoh soal latihan dan penyelesaiannya, 

selanjutnya guru memberikan tugas berupa latihan soal atau Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) untuk dikerjakan oleh siswa secara individu ataupun ber-

kelompok dengan teman sekelasnya. 

 

Institute of Computer Technology dalam Sunartombs (2009) menyebutnya dengan 

istilah “pembelajaran tradisional”.  Dijelaskan bahwa pengajaran tradisional yang 

berpusat pada guru adalah perilaku pengajaran yang paling umum yang diterapkan 

di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Pengajaran model ini dipandang efektif, 

terutama untuk berbagai informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain, 
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menyampaikan informasi dengan cepat, membangkitkan minat akan informasi, 

dan mengajari siswa cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan. 

 

Selain itu Roestiyah (2008: 115) menyatakan bahwa peran guru dalam metode 

ceramah lebih aktif dalam hal menyampaikan bahan pelajaran, sedangkan peserta 

didik hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan-penjelasan yang diberikan 

oleh guru.  

 

Metode pengajaran dengan pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru 

adalah perilaku pengajaran yang paling umum yang diterapkan di sekolah-sekolah 

saat ini. Pengajaran model ini dipandang efektif, terutama untuk berbagai 

informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain, menyampaikan informasi 

dengan cepat, membangkitkan minat akan informasi, mengajari siswa cara belajar 

terbaiknya dengan mendengarkan. 

 

Salah satu ciri kelas dengan pembelajaran tradisional ini yaitu para siswa tidak 

mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu.  Sumber belajar dalam pem-

belajaran konvensional lebih banyak berupa informasi verbal yang diperoleh dari 

buku dan penjelasan guru. Sumber-sumber inilah yang sangat mempengaruhi 

proses belajar siswa.  Oleh karena itu, sumber belajar (informasi) harus tersusun 

secara sistematis mengikuti urutan dari komponen-komponen yang kecil sampai 

keseluruhan dan biasanya bersifat deduktif. 

 

Jadi kegiatan guru yang utama adalah menerangkan dan siswa mendengarkan atau 

mencatat apa yang disampaikan guru.  Salah satu ciri kelas dengan pembelajaran 
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secara biasa yaitu para siswa tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada 

hari itu. 

 

Pembelajaran dengan cara tradisional ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dari pembelajaran tradisional ini adalah waktu yang diperlukan cukup 

singkat dalam proses pembelajaran karena waktu dan materi pelajaran dapat diatur 

secara langsung oleh guru yang bersangkutan, sedangkan kelemahan dari pem-

belajaran tradisional ini adalah tidak semua siswa memiliki cara belajar terbaik 

dengan mendengarkan dan hanya memperhatikan penjelasan dari guru.  Dalam 

pembelajaran ini, siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

materi yang diajarkan dan kurang tertarik untuk belajar, selain itu pembelajaran 

ini cenderug tidak memerlukan pemikiran yang kritis dan mengasumsikan bahwa 

cara belajar siswa itu sama sehingga siswa kurang berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional 

adalah suatu pembelajaran yang bersifat klasikal, dimana pemahaman siswa di-

bangun berdasarkan hapalan, dengan proses pembelajaran yang lebih cenderung 

hanya mengantarkan siswa untuk mencapai target kurikulum seperti konsep-

konsep penting, latihan soal dan tes tanpa melibatkan siswa secara aktif.  Hal itu 

dikarenakan selain guru menyampaikan materi dengan pola ceramah, peran guru 

dalam diskusi kelompok juga lebih mendominasi sehingga siswa hanya menjadi 

pendengar, kemudian guru memberikan latihan soal dan tugas. Sehingga siswa 

tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran karena seluruh kegiatan pem-

belajaran selalu didominasi oleh guru. 
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5. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku peserta didik yang diperoleh setelah 

mengikuti pembelajaran selama kurun waktu tertentu yang relatif sama.  Dimyati 

(2002: 3) menyatakan pengertian hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 

proses evaluasi belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya dan 

puncak proses belajar. 

 

Salah satu upaya mengukur pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa.  

Bukti dari usaha yang dilakukan dalam pembelajaran adalah hasil belajar yang 

biasa diukur melalui tes. Hamalik (2002: 146) menyatakan hasil belajar 

(achievement) dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan murid dalam mem-

pelajari materi pelajaran sekolah, yang dinyatakan dalam bentuk skor yang di-

peroleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu 

gambaran kemampuan yang diperoleh anak setelah mengikuti kegiatan belajar.  

Hasil belajar dapat diimplementasikan dengan nilai setelah menerima pem-

belajaran kooperatif tipe Group Investigation. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

 

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian dari Anita Nurhidayati (2012) menunjukkan  bahwa Pem-

belajaran kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Bantul tahun pelajaran 2010/2011 terdapat pengaruh yang positif 
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terhadap aktivitas pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran 

Group Investigation siswa dapat mengemukakan pendapat, menerima pen-

dapat orang lain, bekerja sama dalam kelompok, dan membuat catatan materi 

yang disampaikan kelompok lain. 

2. Hasil penelitian Nura (2008) menunjukkan bahwa minat dan prestasi belajar 

siswa yang pembelajarannya dengan strategi kooperatif Group Investigation 

lebih baik daripada yang pembelajarannya dengan strategi konvensional. Hal 

ini dikarenakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigationsiswa 

lebih menunjukkan keaktifan mencari sumber belajar, keaktifan diskusi, dan 

keaktifan bertanya. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika, karena mereka meng-

anggap matematika adalah mata pelajaran yang sulit untuk dipahami atau di-

mengerti.  Indikasinya dapat dilihat dari nilai hasil belajar matematika siswa yang 

belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah penerapan model pembelajaran 

yang kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

 

Penerapkan pendekatan konvensional dalam pembelajaran matematika me-

nempatkan guru sebagai center stage performance, yaitu guru menjadi pusat 

dalam pembelajaran.  Dominasi peran guru sangat terlihat dari awal hingga akhir 

pembelajaran.  Pembelajaran lebih menekankan memorisasi terhadap materi yang 

dipelajari daripada struktur yang terdapat di dalam materi itu.  Pembelajaran 

seperti ini melelahkan dan tidak efektif. 
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Penerapan model kooperatif menurut penelitian yang selama ini dilakukan 

terbukti efektif  untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  Seperti yang 

kita ketahui model kooperatif mempunyai banyak tipe yang masing-masing 

mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation mengelompokkan siswa 

menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari empat sampai enam siswa.  

Kesulitan memahami materi secara individual dapat dipecahkan bersama-sama 

dalam kelompok dengan bimbingan guru, setelah materi dipahami maka siswa 

membagikan hasil diskusi kelompok di depan kelas hal ini guna melihat kesamaan 

konsep yang diungkapkan dengan cara berbeda. 

 

Kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dapat me-

ngembangkan pemikiran siswa secara individu karena adanya waktu berpikir, 

sehingga kualitas jawaban juga dapat meningkat.  Selain itu, dalam kegiatan pem-

belajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan karena banyak siswa yang 

terlihat antusias saat proses belajar mengajar berlangsung. 

 

Hasil belajar dapat diimplementasikan dengan nilai setelah menerima materi 

pelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.  Hasil 

belajar tergantung pada apa yang telah diketahui dari subyek belajar, tujuan, dan 

motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang di-

pelajari. 
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Dari uraian di atas, diduga penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation efektif terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 8 Bandar Lampung semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

 

D. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah faktor lain yang mempengaruhi hasil 

belajar matematika siswa selain model pembelajaran tidak diperhatikan. 

 

E. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “hasil belajar matematika siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation lebih baik 

dibandingkan dengan hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran konvensional. 


