
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan umat manusia, karena 

melalui  proses pendidikan seseorang mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya sehingga seseorang itu mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Selain itu pendidikan juga bertujuan untuk 

mengembangkan individu baik secara jasmani maupun rohani secara optimal agar 

mampu meningkatkan hidup, kehidupan diri, keluarga dan masyarakatnya. Hal ini 

setara dengan yang diungkapkan dalam dictionary of education yang 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan sikap 

dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat, proses sosial ketika 

seseorang dihadapkan pada lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga 

seseorang itu dapat mengembangkan kemampuan sosial dan individunya secara 

optimal (Ditjen Dikti dalam Ihsan 2011:4).  Oleh karena itu pendidikan  harus 

dijalani manusia untuk kelangsungan hidupnya dalam bermasyarakat. 

 

Seiring dengan perkembangan zaman ke era lebih modern, pola pikir pendidik 

juga mengarah ke modernisasi. Hal tersebut berpengaruh pada kemajuan 

pendidikan di Indonesia. Kemajuan pendidikan ditandai dengan meningkatnya 

kualitas  pendidikan. Meningkatnya kualitas pendidikan ditentukan oleh banyak 
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faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi adalah kualitas proses pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran 

dapat ditingkatkan dengan membenahi sistem pembelajaran agar menjadi lebih 

baik, salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran yang mampu 

mengembangkan kreativitas peserta didiknya.  

  

Pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang inovatif, kreatif, 

menyenangkan dan memotivasi siswa untuk lebih mengembangkan potensi dan 

kreativitasnya. BNSP (2007:6) mengemukakan bahwa untuk menjawab tuntutan 

agar pendidikan menghasilkan lulusan yang bermutu diperlukan proses 

pembelajaran yang interaktif, inovatif, menyenangkan, menantang dan 

memotivasi siswa untuk ikut berpartisipasi secara aktif serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan minat dan 

perkembangan fisik dan psikologis siswa.  Oleh karena itu, pembelajaran untuk 

semua mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus 

dilaksanakan dengan baik, termasuk  pembelajaran matematika. Guru sebagai 

komponen yang sangat penting dalam pembelajaran berkewajiban mengupayakan 

proses pembelajaran yang baik, yakni proses pembelajaran yang fleksibel, 

bervariasi dan memenuhi standar. 

 

Ada beberapa tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika. Oleh 

sebab itu model ataupun metode pembelajaran matematika yang digunakan oleh 

guru, ikut menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran matematika. Adapun 

tujuan pembelajaran matematika  seperti yang tercantum dalam Pemendiknas 

No.20 tahun 2006 yaitu: 1) memahami konsep matematika;  2) menggunakan 
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penalaran pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, 

menyusun bukti atau menjelaskan pernyataan matematika; 3) memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4) mengkomunikasikan 

gagasan dengan simbol, gambar, diagram, tabel dan media yang lain; 5) memiliki 

sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Sesuai dengan tujuan 

matematika diatas kemampuan komunikasi matematis perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran matematika.   

 

Matematika umumnya identik dengan perhitungan angka-angka dan rumus, 

sehingga sering muncul anggapan bahwa skill komunikasi tidak dapat dibangun 

dalam pembelajaran matematika. Hal ini tentu saja tidak benar, karena menurut 

Greenes dan Schulman dalam Ansari (2004) komunikasi matematika memiliki 

beberapa peran yaitu: 1) sebagai kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan 

konsep dan strategi matematika; 2) sebagai modal keberhasilan para siswa 

terhadap pendekatan dan ekplorasi dalam investigasi matematika; 3) wadah bagi 

siswa dalam berkomunikasi dengan temannya yang memperoleh informasi, 

membagi pemikiran dan penemuan, curah pendapat, menilai dan mempertajam ide 

untuk meyakinkan yang lain.  

 

Komunikasi dalam matematika  merupakan  kemampuan siswa dalam 

menginterpretasi dan mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan proses 

matematika yang mereka pelajari. Selain itu juga, komunikasi dalam matematika 

memegang peranan penting baik sebagai representasi dalam pemahaman siswa 

terhadap konsep matematika sendiri maupun kemanfaatannya dalam ilmu  yang 



 
 

4 
 

lain. Namun pada kenyataanya masih banyak ditemukan siswa yang kemampuan 

komunikasi matematisnya  rendah. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya 

kemampuan siswa dalam mengerjakan soal uraian, seperti  menyatakan suatu 

situasi, gambar, diagram atau benda kedalam bahasa, simbol atau model 

matematika, membaca diagram atau tabel dan menjelaskan ide, situasi dan relasi 

matematikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan.  

 

Pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru,  menyebabkan terjadi 

adanya komunikasi satu arah dan mengabaikan sifat sosial dalam belajar. 

Pembelajaran ini masih banyak digunakan oleh guru SMP di provinsi Lampung, 

seperti terjadi di SMP Negeri 2 Pringsewu. Ini merupakan faktor yang 

menyebabkan minimnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Pembelajaran 

konvensional cenderung tidak memerlukan pemikiran yang kritis dan 

menganggap cara belajar siswa semua sama. Maka bagi siswa yang tidak dapat 

menggunakan metode pembelajaran ini akan terjadi kesulitan memecahkan 

masalah dalam pembelajaran. Selain itu, pembelajaran ini juga cenderung tidak 

memberikan peluang kepada siswa untuk melatih kemampuan komunikasi 

matematisnya secara maksimal. Oleh karena itu, menjadi tugas besar bagi guru 

matematika untuk memperbaiki sistem pembelajaran  agar  terjadi  peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

Paradigma baru pendidikan menuntut pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang mampu membangun kreativitas, kemandirian dan komunikasi 

antar siswa  untuk membangun pengetahuan dengan aktifitas belajar 



 
 

5 
 

berkelompok. Model pembelajaran seperti ini disebut model pembelajaran 

kooperatif.  Pembelajaran  kooperatif  adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerja sama saling membantu memecahkan persoalan. 

Menurut teori agar kelompok kohesif tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang 

siswa heterogen (kemampuan, gender dan karakter) ada kontrol dan fasilitas, dan 

meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi.  

 

Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak variasi salah satunya adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation adalah model pembelajaran yang menekankan 

pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi pelajaran yang 

akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia misalnya buku paket, atau 

siswa dapat mencari melalui internet. Model pembelajaran ini menuntut siswa 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam 

ketrampilan proses kelompok, sehingga akan menumbuhkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Model ini juga dapat melatih siswa menumbuhkan 

kemampuan berpikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat dilihat mulai 

dari tahap pertama hingga akhir pembelajaran. Model pembelajaran Group 

investigation memiliki enam tahapan pembelajaran yaitu, diawali dengan 

mengidentifikasi topik.  Siswa dilibatkan dalam menentukan topik yang akan 

dipelajarinya dengan memilih topik yang menurutnya menarik untuk dipelajari. 

Selanjutnya tahap merencanakan tugas, yaitu siswa membagi subtopik yang akan 

dipelajari kepada anggota kelompoknya. Tahap ketiga adalah membuat 

penyelidikan, masing-masing siswa menyelidiki proyeknya sesuai dengan yang 

telah ditugaskan. Tahap keempat adalah mempersiapkan tugas akhir yaitu, siswa 
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menyatukan hasil investigasi dan pendapat dan mempersiapkan materi yang akan 

dipresentasikan. Tahap kelima, siswa mempresentasikan hasil kegiatan 

kelompoknya kedepan kelas dan kegiatan terakhir adalah evaluasi 

(Kiranawati:2007). Selain enam tahapan tersebut, dalam model pembelajaran ini 

juga terdapat  tiga konsep utama dalam pelaksanaan pembelajarannya  yaitu 

penelitian atau inquiri, pengetahuan atau knowledge dan dinamika kelompok atau 

the dinamicof the learning group (Winataputra, 2001: 75) 

 

B. Rumusan  Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

”Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation berpengaruh 

terhadap komunikasi matematis siswa?” 

Dari masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut; ”Apakah 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya mengikuti  

model  kooperatif tipe Group Investigation lebih baik daripada kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional?” 

C. Tujuan  Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah  yang  dikemukakan di atas, tujuan  penelitian  ini  

adalah untuk mengetahui pengaruh model pemebelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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D. Manfaat  Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis : 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan terhadap perkembangan pembelajaran matematika terkait dengan 

variabel komunikasi matematis siwa dan pembelajaran Group Investigation. 

2. Manfaat Praktis : 

Hasil  penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak  lain  yang 

memiliki kepentingan diantaranya sebagai berikut : 

a. Bagi guru matematika  

Penggunaan model pembelajaran Group Investigation dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran pada guru mengenai 

pembelajaran Group Investigation sebagai salah satu alternatif  

pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. 

b. Bagi peneliti lainnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti 

lain yang ingin meneliti lebih mendalam mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation. 

 

3. Ruang  Lingkup  Penelitian 

 

Dengan memperhatikan judul penelitian ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan 

agar tidak terjadi perbedaan presepsi antara peneliti dan pembaca : 

1. Pengaruh diartikan daya atau dampak yang timbul dari sesuatu yang 

berkekuatan atau dominan. Sesuatu yang berkekuatan atau dominan dalam 
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penelitian ini adalah  model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation.  

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation adalah model 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas 

siswa untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari 

melalui bahan-bahan yang tersedia. Pembelajaran ini diawali dengan 

mengidentifikasi topik, merencanakan tugas, selanjutnya siswa membuat 

penyelidikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi dari topik yang 

mereka pelajari. Selanjutnya siswa membuat kesimpulan dan 

mempresentasikan hasil investigasi kelompok. Kegiatan pembelajaran 

diakhiri dengan evaluasi.  

3. Kemampuan komunikasi matematis siswa adalah kemampuan siswa dalam 

bentuk mengeksperikan dan merepresentasikan pemehaman konsepnya 

dengan menggunakan gambar, diagram, tabel, symbol, notasi dan sistuasi 

matematika untuk memecahkan permasalahan matematika yang ia pelajari. 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematika yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a. Menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, dan secara 

aljabar/menggambar (drawing). 

b. Menjelaskan ide-ide, gagasan matematis baik secara lisan, tulisan, 

maupun dalam bentuk visual (mathematical expression) 

c. Menggunakan simbol, istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide dalam bentuk 

tulisan/menulis (written text). 


