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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Teoretis

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Pemecahan masalah membutuhkan keterampilan pengetahuan dan

pengalaman untuk dapat memperoleh hal-hal baru, menghadapi dan

mengatasi hambatan, untuk mencapai tujuan dan solusi yang kongkrit dari

permasalahan. Keterampilan dan pengetahuan dalam penyelesaian masalah

dapat dilalui dengan tahap berikut: mengemukakan metode dan solusi,

fokus terhadap permasalahan, melakukan pengamatan yang cermat,

membuat hubungan, mengidentifikasi, mengeksplorasi pola, dan

mengajukan atau membuat pertanyaan dari masalah serta pemahaman

terhadap masalah yang akan diselesaikan. Pemahaman terhadap masalah

yang harus dilakukan sebelum mencari penyelesaian atau pemecahan

masalah adalah membuat rencana, melaksanakan rencana yang telah

dibuat dan melihat kembali apa yang seharusnya dilakukan sesudah

penyelesaian.

Untuk memahami apa itu pemecahan masalah, perlu dikemukakan

terlebih dahulu pengertian masalah dalam matematika. Suatu soal

matematika dapat dikategorikan sebagai suatu latihan (exercise) atau

masalah (problem). Sebuah soal matematika disebut latihan jika prosedur

untuk menyelesaikan soal tersebut sudah diketahui, atau soal tersebut

dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan satu atau beberapa prosedur

perhitungan. Suatu soal matematika yang tidak memiliki suatu “tantangan”
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dan dapat diselesaikan hanya dengan prosedur yang sudah biasa atau rutin

(meskipun prosedurnya sukar atau kompleks), itu hanya merupakan

sebuah latihan.

Mimi Haryani dkk mengutip dari Hudoyo yang mengatakan bahwa

suatu soal akan merupakan masalah jika seorang tidak mempunyai

aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan

jawaban soal tersebut.1 Sebuah soal matematika yang dikategorikan

sebagai masalah memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, sehingga

strategi untuk menyelesaikannya tidak memungkinkan siswa untuk secara

langsung menerapkan prosedur perhitungan yang sudah dikuasai. Suatu

masalah biasanya memuat situasi yang mendorong siswa untuk

menyelesaikannya, akan tetapi siswa tidak tahu secara langsung apa yang

harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Terkait dengan subyek yang

memecahkannya, suatu masalah hendaklah memenuhi kriteria berikut:

a. Siswa mengkonfrontasi keinginan dan kebutuhannya untuk

menyelesaikan masalah

b. Siswa tidak mempunyai prosedur baku atau pengetahuan siap pakai

untuk menemukan solusi masalah

c. Siswa perlu melakukan usaha tertentu untuk menemukan solusi

masalah.

Pemecahan masalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam

pembelajaran matematika. Aspek ini terus menerus menjadi topik

1 Mimi Hariani dan Melly Andriani, Pembelajaran Matematika SD/MI, (Pekanbaru:
Benteng Media, 2013), h.36
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pembicaraan di kalangan peneliti maupun pendidik matematika. Berbagai

kalangan merekomendasikan agar pemecahan masalah menjadi fokus

utama dalam pembelajaran matematika. Hal ini beralasan karena pada

hakekatnya belajar matematika adalah pemecahan masalah. Adapun

indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut NCTM

adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan
kecukupan unsur yang diperlukan.

b. Merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika.
c. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis

dan masalah baru) dalam atau di luar matemaika.
d. Menjelasakan atau menginterprestasikan hasil sesuai permasalahan

asal.
e. Menggunakan matematika secara bermakna.

Dalam pemecahan masalah matematika, siswa harus menguasai cara

mengaplikasikan konsep-konsep dan menggunakan keterampilan dalam

berbagai situasi baru yang berbeda-beda. Abdurrahman mengutip dari

Kenedy yang menyarankan empat langkah proses pemecahan masalah

matematika, yaitu:2

a. Memahami masalah
b. Merencanakan pemecahan masalah
c. Melaksanakan pemecahan masalah
d. Memeriksa kembali.

Menurut Polya ada empat langkah dalam menyelesaikan soal

pemecahan masalah, yaitu:

a. Memahami masalah, menyangkut apa yang diketahui dan yang ditanya
b. Menyusun rencana penyelesaiannya, yang dapat diwujudkan dengan

menuliskan kalimat matematikanya.

2 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1999), h.257
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c. Melaksanakan penyelesaiannya. Setelah siswa mengumpulkan data-
data yang ada kemudian siswa melaksanakan strategi yang sesuai
untuk mendapatkan hasil

d. Melihat kembali, yang meliputi membuktikan jawaban itu benar dan
menyimpulkan hasil jawaban.

Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah yang

dijelaskan oleh Polya di atas lebih rincinya akan dijelaskan melalui

langkah-langkah menurut Fauzan dalam modul evaluasi pembelajaran

matematika. Langkah-langkah tersebut adalah memahami masalah,

menterjemahkan masalah, memvisualisasikan hubungan antar sub

masalah, membuat dugaan solusi masalah sekaligus memprediksi

jawabannya dan menghitung secara aritmatika dan membandingkan hasil

dengan prediksi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka indikator kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa pada penelitian ini adalah:

a. Memahami masalah/mangajukan masalah,

b. Membuat rencana penyelesaian,

c. Melaksanakan penyelesaian dan perhitungan,

d. Menyimpulkan jawaban.

2. Model Pembelajaran Investigasi Kelompok

a. Pengertian Model Pembelajaran Investigasi Kelompok

Model pembelajaran Investigasi kelompok merupakan sebuah

bentuk pembelajaran kooperatif yang berasal dari zamannya John

Dewey. Kemudian dikembangkan oleh Thelan dan diperluas serta

dipertajam oleh Shlomo, Yael Sharan, dan Rachel Lazarowitz. Peran
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guru dalam investigasi kelompok adalah sebagai narasumber dan

fasilitator. Dalam model ini guru berkeliling di antara kelompok–

kelompok dan melihat sejauh mana pengelolaan tugasnya. Selain itu,

guru pun membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam interaksi

kelompok, termasuk dalam kinerja terhadap tugas-tugas khusus yang

berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.3

Menurut Hamdani, model investigasi kelompok sering dipandang

sebagai model yang paling kompleks dan paling sulit untuk

dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif. Model ini melibatkan

siswa sejak perencanaan materi, baik dalam menentukan topik maupun

cara untuk mempelajarinya melalui investigasi.4 Model investigasi

kelompok merupakan pembelajaran kooperatif yang melibatkan

kelompok kecil dimana siswa bekerja menggunakan inquiri kooperatif,

perencanaan, proyek, dan diskusi kelompok, dan kemudian

mempresentasikan penemuan mereka kepada kelas. Metode ini paling

komplek dan paling sulit diterapkan dibandingkan metode kooperatif

yang lain.5

Model pembelajaran investigasi kelompok dapat digunakan untuk

membimbing siswa agar mampu berpikir sistematis, kritis, analitik,

berpartisipasi aktif dalam belajar dan berbudaya kreatif melalui

3 Meningkatkan Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation, Prestasi Belajar,
dan Keterampilan Proses Sains, hlm.10 dalam http://repository.upi.edu/operator/upload/s_d025_
060097_chapter2.pdf (Diakses pada tanggal 15 Maret 2016)

4 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.90
5 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka,

2009), h.56
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kegiatan pemecahan masalah.6 Investigasi Kelompok adalah kegiatan

belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk

menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini

menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam

berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok (group

process skills). Hasil akhir dari kelompok adalah sumbangan ide dari

tiap anggota serta pembelajaran kelompok yang notabene lebih

mengasah kemampuan intelektual siswa dibandingkan belajar secara

individual.

Berdasarkan teori-teori tersebut, penulis dapat menyimpulkan

bahwa model investigasi kelompok adalah strategi belajar kooperatif

yang dipandang sebagai model yang paling kompleks dan paling sulit

untuk dilaksanakan dalam pembelajaran karena model ini melibatkan

siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara

untuk mempelajarinya melalui investigasi serta menekankan pada

partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi (informasi)

pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia.

b. Langkah–Langkah Penerapan Pembelajaran Investigasi Kelompok

Pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran tentunya harus

berdasarkan prinsip pengelolaan atau reaksi dari model investigasi

kelompok. Pada model investigasi kelompok, pengajar berperan

sebagai konselor, konsultan, dan pemberi kritik yang bersahabat.

6 M Hosnan, Pendekatan saintifik dan konstektual dalam pembelajaran abad 21, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2014), h.258
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Dalam hal ini, pengajar membimbing dan mengarahkan kelompok

menjadi tiga tahap:

1) Tahap pemecahan masalah,

2) Tahap pengelolaan kelas,

3) Tahap pemaknaan secara perseorangan.

Tahap pemecahan masalah berkenaan dengan proses menjawab

pertanyaan, apa yang menjadi hakikat masalah, dan apa yang menjadi

fokus masalah. Tahap pengelolaan kelas berkenaan dengan proses

menjawab pertanyaan, informasi apa saja yang diperlukan, bagaimana

mengorganisasikan kelompok untuk memperoleh informasi itu. Tahap

pemaknaan perseorangan berkenaan dengan proses pengkajian

bagaimana kelompok menghayati kesimpulan yang dibuatnya, dan apa

yeng membedakan seseorang sebagai hasil dari mengikuti proses

tersebut. Dengan ketiga tahap tersebut, diharapkan proses

pembelajaran dapat menghasilkan proses belajar yang lebih baik dan

siswa dapat lebih mendalami materi yang disampaikan oleh guru.

Berkenaan dengan tahapan model pembelajaran investigasi

kelompok, Slavin mendeskripsikan dan menjelaskan langkah-langkah

pelaksanaan model ini sebagai berikut:

1) Seleksi Topik. Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu
wilayah masalah umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu
oleh guru. Para siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi
kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas (task oriented
groups) yang beranggotakan 2 hingga 6 orang. Komposisi
kelompok heterogen baik dalam jenis kelamin, etnik maupun
kemampuan akademik.
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2) Perencanaan Kooperatif (kerjasama). Para siswa beserta guru
merencanakan berbagai prosedur belajar khusus, tugas dan tujuan
umum yang konsisten dengan berbagai topik dan subtopik yang
telah dipilih dari Langkah 1) di atas.

3) Implementasi. Para siswa melaksanakan rencana yang telah
dirumuskan pada Langkah 2). Pembelajaran harus melibatkan
berbagai aktivitas dan ketrampilan dengan variasi yang luas dan
mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai sumber baik
yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. Guru secara terus-
menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan
bantuan jika diperlukan

4) Analisis dan Sintesis. Para siswa menganalisis dan mensintesis
berbagai informasi yang diperoleh pada Langkah 3) dan
merencanakan agar dapat diringkaskan dalam suatu penyajian yang
menarik di depan kelas.

5) Presentasi Hasil Final. Beberapa atau semua kelompok menyajikan
suatu presentasi yang menarik dari berbagai topik yang telah
dipelajari agar semua siswa dalam kelas saling terlibat dan
mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut.
Presentasi kelompok dikoordinir oleh guru.

6) Evaluasi. Guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok terhadap
kerja kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan
dapat berupa penilaian individual atau kelompok.

Sharan dalam Supandi mengemukakan langkah-langkah dalam

pembelajaran model pembelajaran investigasi kelompok adalah

sebagai berikut:

1) Guru kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen.
2) Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang

harus dikerjakan.
3) Guru membagi memanggil ketua-ketua kelompok untuk

memanggil materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya.
4) Masing-masing kelompok membahas materi tugaas secara

kooperatif dalam kelompoknya.
5) Setelah selesai, masing-masing kelompok diminta menyampaikan

hasil pembahasannya.
6) Kelompok yang lain dapat memberikan tanggapan-tanggapan

terhadap hasil pembahasannya.
7) Guru memberikan penjelasan singkat (klarifikasi) bila terjadi

kesalahan konsep dan memberikan kesimpulan.
8) Evaluasi.
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengungkapkan langkah-

langkah pembelajaran dalam setting model pembelajaran investigasi

kelompok adalah:

1) Siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 5-6 orang,

kemudian siswa diminta mengidentifikasi topik yang telah

disediakan,

2) Siswa membaca, menganalisis, eksperimen, dan mendiskusikan

tugas dalam kelompok,

3) Siswa menulis dan menyiapkan laporan berupa LKS atau LKK

yang telah dibagikan,

4) Kelompok tertentu mempresentasikan hasil diskusinya sementara

siswa-siswa dalam kelompok lain bertanya, menanggapi, merevisi

hasil laporannya,

5) Masing-masing siswa dalam kelompok melaporkan secara tertulis

hasil diskusinya, dan Mengevaluasi.

c. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Model Pembelajaran Investigasi

Kelompok

Model Pembelajaran investigasi kelompok dianggap sebagai

metode yang mampu menumbuhkan kehangatan hubungan antar siswa,

kepercayaan, rasa hormat terhadap aturan dan kebijakan, kemandirian

belajar, serta hormat pada harkat dan martabat orang tua. Metode ini

juga dapat digunakan pada seluruh subyek yang mencakup semua anak

di segala tingkatan usia. Model ini membuat performa siswa lebih

efektif ketika mereka berada dalam kelompok-kelompok kecil
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dibandingkan dalam suasana tradisional ruang kelas yang

mengikutsertakan seluruh anggotanya. Investigasi kelompok memiliki

kelebihan dan komprehensivitas dimana metode ini memadukan

penelitian akademik, integrasi sosial, dan proses belajar sosial. Imas

dan Berlin mengungkapkan kelebihan Model Pembelajaran Investigasi

Kelompok sebagai berikut: 7

1) Memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi siswa
2) Penerapannya mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat

meningkatkan motivasi belajar siswa.
3) Pembelajaran yang dilakukan membuat suasana pembelajaran

saling bekerjasama dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok
tanpa memandang latar belakang.

4) Melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam
berkomunikasi dan mengemukakan pendapatnya.

5) Memotivasi dan mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar
mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran.

Di samping memiliki kelebihan, setiap model pembelajaran

memiliki kekurangan dalam penerapannya. Begitu pula dengan model

ini. Aris Shoimin mengungkapkan kekurangan Model Pembelajaran

Investigasi Kelompok adalah sebagai berikut: 8

1) Sedikitnya materi yang disampaikan pada satu kali pertemuan.
2) Sulitnya memberikan penilaian secara personal.
3) Tidak semua topik yang cocok dengan model ini.
4) Mengalami kendala apabila diskusi berjalan kurang efektif.
5) Siswa yang tidak tuntas memahami materi prasyarat (KAM) akan

mengalami kesulitan saat menggunakan model ini.

3. Kemampuan Awal Matematika

Kemampuan awal matematika adalah pengetahuan dan keterampilan

yang telah dimiliki siswa sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya.

7 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk
Peningkatan Profesionalitas Guru, (Jakarta: Kata Pena, 2015), h.73

8 Aris Shoimin, 68 Model pembelajaran INOVATIF dan Kurikulum 2013, (Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2014), h.82
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Kemampuan awal mempunyai karakteristik, yaitu merupakan prasyarat

yang diperlukan untuk mengikuti pelajaran berikutnya, mempunyai

hubungan yang relevan dengan tujuan hasil belajar yang dicapai. Pada

dasarnya setiap siswa telah memiliki berbagai pengalaman, pengetahuan,

sikap, keterampilan, serta potensi yang dimiliki dapat dijadikan tolak ukur

lebih lanjut.

Dewi Salma Prawiradilaga mengatakan bahwa kemampuan awal

merupakan hasil belajar yang didapat sebelum kemampuan yang lebih

tinggi.9 Davis dkk menjelaskan bahwa, “kemampuan awal adalah

pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki siswa pada saat akan

mempelajari sesuatu pengetahuan dan keterampilan baru.” Selanjutnya

Robert M. Gagne dalam Dewi Salma Prawiradilaga menyatakan bahwa,

“Kemampuan tertinggi dalam belajar bisa tercapai karena adanya tahapan

yang lebih tinggi dalam belajar. Tahapan yang lebih tinggi tersebut bisa

tercapai karena adanya tahapan yang lebih rendah, lebih mudah, dan yang

telah dilalui”.10 Jadi, seorang siswa yang mempunyai kemampuan awal

yang baik akan lebih cepat memahami materi dibandingkan dengan siswa

yang tidak mempunyai kemampuan awal dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan

awal merupakan prasyarat dalam mempelajari materi lanjutan.

Kemampuan awal matematika adalah kemampuan kognitif yang dimiliki

siswa sebelum ia mengikuti pelajaran matematika yang akan diberikan.

9 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,
2008), h.20

10 Ibid, h.111
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Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel

moderator adalah untuk melihat model pembelajaran kooperatif tipe

Investigasi Kelompok lebih baik digunakan pada kelompok siswa

berkemampuan awal rendah, kemampuan awal sedang atau siswa yang

memiliki kemampuan awal tinggi. Untuk itu peneliti mengambil suatu

kriteria untuk menentukan kemampuan awal siswa yang dapat dilihat pada

Tabel berikut ini. 11

Tabel II.1

Kriteria Pengelompokan Kemampuan Awal

B. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel, dimana konsep operasional dari

masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika sebagai variabel

terikat

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dapat diketahui

dari hasil tes yang dilakukan setelah menggunakan model investigasi

kelompok. Soal tes kemampuan pemecahan masalah matematika yang

menggunakan model investigasi kelompok sama dengan soal tes

11 Ramon Muhandaz, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi
Kelompok Terhadap Kemampuan Representasi dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas
VIII MTs Kota Padang, Tesis Pendidikan Matematika
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kemampuan pemecahan masalah matematika dengan menggunakan

pembelajaran langsung. Berikut adalah pedoman pemberian skor pada soal

kemampuan pemecahan masalah yang dapat dilihat pada Tabel II.2 :

Tabel II.2
Pedoman Pemberian Skor Kemampuan Pemecahan Masalah 12

Skor
Memahami Masalah

/ Mengajukan
Masalah

Membuat
Rencana

Penyelesaian

Melaksanakan
Penyelesaian

Menarik
Kesimpulan

0

Salah
menginterprestasi
kan/tidak
memahami
soal/tidak ada
jawaban

Tidak ada
rencana
penyelesaian

Tidak ada
penyelesaian
sama sekali

Tidak ada
kesimpulan

1

Interprestasi soal
kurang tepat/salah
menginterpretasi
soal

Merencanakan
penyelesaian
kurang relevan

Melaksanakan
prosedur yang
benar tetapi
penyelesaian
tidak lengkap
serta hasil tidak
benar

Ada
kesimpulan
tetapi tidak
tuntas/tidak
benar

2

Memahami masalah
soal dengan
baik/dapat
mengajukan
masalah

Membuat
rencana
penyelesaian
yang relevan
tetapi tidak
lengkap

Melaksanakan
prosedur yang
benar tetapi
penyelesaian
tidak lengkap
dan hasil benar

Kesimpulan
sesuai
dengan
proses/
prosedur

3

Membuat
perencanaan
yang relevan
dan mengarah
kepada
jawaban yang
benar

Melaksanakan
prosedur yang
benar dan
penyelesaian
lengkap dan
hasil benar

Skor
Maks

.
2 3 3 2

12 Zakaria Efendi, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik., (Kuala Lumpur:
Perpustakaan Negara Malaysia, 2007), h.124.
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Soal yang dikatakan mengandung masalah sehingga diperlukannya

kemampuan pemecahan masalah memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu :

a. Soal bersifat tidak rutin (non-routine problem),

b. Soal open ended (open-ended problem),

c. Soal atau masalah kontekstual (contextual problem). Akan tetapi

tingkat kesulitannya tetap memperhatikan kemampuan anak.

2. Model Pembelajaran Investigasi Kelompok sebagai Variabel Bebas

Model investigasi kelompok lebih praktis dapat diadaptasi dalam

bentuk kerangka operasional sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Operasional Model Pembelajaran
Investigasi Kelompok
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Berdasarkan kerangka operasional pada Gambar II.1 dapat kita ketahui

alur pembelajaran investigasi kelompok, yaitu:

a. Siswa dihadapkan dengan situasi bermasalah

b. Siswa melakukan eksplorasi sebagai respon terhadap situasi yang

problematis.

c. Siswa merumuskan tugas-tugas belajar atau learning taks dan

mengorganisasikan untuk membangun suatu proses penelitian.

d. Siswa melakukan kegiatan belajar individual dan kelompok.

e. Siswa menganalisis kemajuan dan proses yang dilakukan dalam proses

penelitian kelompok.

f. Melakukan proses pengulangan kegiatan atau Recycle Activities.

Pada penelitian ini langkah-langkah dalam menerapkan model

pembelajaran investigasi kelompok adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1) Kegiatan awal yang dilakukan adalah mempersiapkan perangkat

pembelajaran seperti silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan soal evaluasi.

2) Mempersiapkan dan menyusun instrumen pengumpulan data yaitu

kisi-kisi tes kemampuan awal, soal tes kemampuan awal, kunci

jawaban tes kemampuan awal, kisi-kisi tes akhir, soal tes akhir,

kunci jawaban tes akhir. Tes kemampuan awalnya berupa tes

materi yang akan dipelajari.
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3) Menentukan siswa yang mempunyai kemampauan awal tinggi,

sedang, dan rendah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

melalui tes kemampuan awal.

b. Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1) Kegiatan Awal

a) Guru masuk kekelas dengan mengucapkan salam

b) Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa

c) Guru menanyakan kehadiran siswa/i

d) Guru memberikan motivasi kepada siswa

e) Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang

ingin dicapai.

f) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran model investigasi

kelompok

2) Kegiatan Inti

a) Guru menyampaikan informasi singkat mengenai materi yang

akan dipelajari

b) Siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 5-6 orang,

kemudian siswa diminta mengidentifikasi topik yang telah

disediakan,

c) Siswa membaca, menganalisis, eksperimen, dan mendiskusikan

tugas dalam kelompok,

d) Siswa menulis dan menyiapkan laporan berupa LKS yang telah

dibagikan,
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e) Kelompok tertentu mempresentasikan hasil diskusinya

sementara siswa-siswa dalam kelompok lain bertanya,

menanggapi, merevisi hasil laporannya,

f) Masing-masing siswa dalam kelompok melaporkan secara

tertulis hasil diskusinya.

3) Kegiatan Akhir

a) Guru bersama siswa membahas kesimpulan hasil belajar.

b) Guru mengevaluasi siswa dengan memberikan kuis.

c) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi dengan cara memberikan

ulangan/posttest diakhir pembelajaran, tujuan disini untuk melihat

bagaimana kemampuan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran

setelah mengikuti penerapan model investigasi kelompok.

Penilaian tingkat keberhasilan penerapan model investigasi kelompok

dinilai pada saat tahap pelaksanaan. Penilaian tersebut dapat dilihat pada

Lampiran F1 halaman 177-180 dan Lampiran F2 halaman 181-205.

3. Kemampuan Awal

Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan prasyarat yang harus

dimiliki siswa dengan cara melakukan tes materi yang berhubungan

dengan materi yang akan diajarkan. Hasilnya berupa nilai 0-100 dan

membagi kemampuan awal siswa yang terdiri dari tiga kelompok yaitu

kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah.



30

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan urutan sistematis tentang hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan ada

hubungannya dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian relevan

dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ramon Muhandaz

tentang pengaruh model pembelajaran investigasi kelompok terhadap

kemampuan representasi dan pemecahan masalah siswa.13 Penelitian ini

penerapannya dilakukan terhadap siswa kelas VIII MTs kota Padang, dan

materi yang diujicobakan adalah materi lingkaran. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa kemampuan representatif dan kemampuan pemecahan

masalah matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran

kooperatif tipe investigasi kelompok lebih baik secara signifikan daripada

siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvesional.

Selanjutnya penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Nur Asni.14 Penelitian ini penerapannya

dilakukan terhadap Kelas VII SMP Negeri 24 Medan, dan materi yang

diujicobakan adalah materi aritmatika sosial. Hasil dari penelitian ini

menyimpulkan bahwa model investigasi kelompok dapat mengatasi kesulitan

belajar siswa.

13 Ramon Muhandaz, 2012, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi
Kelompok Terhadap Kemampuan Representasi dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas
VIII MTs Kota Padang, Tesis Pendidikan Matematika

14 Nur Asni, 2011, Penerapan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok untuk
Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada Materi Aritmatika Sosial di Kelas VII SMP Negeri 24
Medan, Skripsi Pendidikan Matematika
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Kharisma Ilyyana juga melakukan penelitian eksperimen pada model

yang sama.15 Penelitian ini menekankan pada keefektifan model investigasi

kelompok berbasis karakter terhadap hasil belajar peserta didik. Hasil belajar

peserta didik yang diajarkan dengan model pembelajaran investigasi

kelompok berbasis pendidikan karakter dapat mencapai ketuntasan belajar

secara individual sebesar ≥ 68% dan dapat mencapai ketuntasan belajar secara

klasikal sebesar ≥ 75% dari jumlah peserta didik.

Berdasarkan penelitian relevan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa

penerapan model investigasi kelompok dapat meningkatkan hasil belajar,

meningkatkan kemampuan representatif dan kemampuan pemecahan masalah

matematis, dan dapat mengatasi kesulitan belajar siswa. Penelitian-penelitian

tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam melihat

pengaruh penerapan model investigasi kelompok terhadap kemampuan

pemecahan masalah pada Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru.

Penelitian sebelumnya diterapkan pada MTs kota Padang, SMP Medan

dan MTs Salatiga, maka sangat dimungkinkan bila model pembelajaran

investigasi kelompok juga dapat diterapkan pada salah satu MTs di

Pekanbaru. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini adalah

sama-sama menerapkan model investigasi kelompok pada pembelajaran

matematika. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti dengan penelitian relevan adalah penelitian yang dilakukan pada

populasi siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru dengan

15 Kharisma Ilyyana, 2013, Keefektifan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok
Berbasis Pendidikan Karakter terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VII di MTs Negeri
Salatiga, Skripsi Pendidikan Matematika.
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materi yang berbeda. Selain itu, perbedaan penelitian ini adalah menambahkan

kemampuan awal sebagai variabel moderat didalam variabel bebas.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang

telah dikemukakan. Dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris

yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka hipotesis dalam penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ha = Terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa yang berkemampuan awal tinggi yang mengikuti

penerapan model pembelajaran investigasi kelompok dan siswa

berkemampuan awal tinggi yang mengikuti penerapan model

pembelajaran langsung.

H0 = Tidak terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa yang berkemampuan awal tinggi yang

mengikuti penerapan model pembelajaran investigasi kelompok

dan siswa berkemampuan awal tinggi yang mengikuti penerapan

model pembelajaran langsung.

2. Ha = Terdapat perbedaan pengaruh pemecahan masalah matematika

siswa yang berkemampuan awal sedang yang mengikuti

penerapan model pembelajaran investigasi kelompok dan siswa

berkemampuan awal sedang yang mengikuti penerapan model

pembelajaran langsung.
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H0 = Tidak terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa yang berkemampuan awal sedang yang

mengikuti penerapan model pembelajaran investigasi kelompok

dan siswa berkemampuan awal sedang yang mengikuti

penerapan model pembelajaran langsung.

3. Ha = Terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa yang berkemampuan awal rendah yang mengikuti

penerapan model pembelajaran investigasi kelompok dan siswa

berkemampuan awal rendah yang mengikuti penerapan model

pembelajaran langsung.

H0 = Tidak terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa yang berkemampuan awal rendah yang

mengikuti penerapan model pembelajaran investigasi kelompok

dan siswa berkemampuan awal rendah yang mengikuti penerapan

model pembelajaran langsung.

4. Ha = Terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa yang mengikuti penerapan model pembelajaran investigasi

kelompok dan siswa yang mengikuti penerapan model

pembelajaran langsung.

H0 = Tidak terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa yang mengikuti penerapan model

pembelajaran investigasi kelompok dan siswa yang mengikuti

penerapan model pembelajaran langsung.


