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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pengajaran 

dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki 

tingkat kemampuan berbeda. Selama menyelesaikan tugas kelompok, 

setiap anggota saling kerjasama dan membantu untuk memahami suatu 

bahan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima 

keberagaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Model 

pembelajaran kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar 

kooperatif kontruktivis. Hal ini terlihat pada salah satu teori Vygotsky 

yaitu penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran. Dukungan 

teori Vygotsky terhadap model pembelajaran kooperatif adalah penekanan 

belajar sebagai proses dialog interaktif dan arti penting belajar kelompok.
1
 

Vygotsky menekankan siswa mengonstruksi pengetahuan melalui interaksi 

sosial dengan orang lain.  

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih 

dipimpin/diarahkan oleh guru.
2
 Pembelajaran kooperatif tidak sama 

                                                           
1
 Agus Suprijono, Cooperatif Learning, Teori & Aplikasi PAIKEM. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 2009, h. 56 
2
Ibid., h. 54 



14 
 

dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar 

pembelajaran kooperatif yang membedakannya dengan pembagian 

kelompok yang dilakukan asal-asalan. Adapun karakteristik pembelajaran 

kooperatif menurut Agus Suprijono adalah sebagai berikut:
3
 

a. Pembelajaran secara tim 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Oleh 

karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar dan harus 

saling membantu utnuk mencapai tujuan pembelajaran.  

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif 

Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses 

pembelajaran berjalan secara efektif melalui langkah-langkah 

pembelajaran yang sudah ditentukan termasuk ketentuan-ketentuan 

yang sudah disepakati bersama. Karena itu perlu diatur tugas dan 

tanggung jawab setiap anggota kelompok. 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh 

keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip kerjasama perlu 

ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota 

bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, 

tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu. Misalkan, yang 

pintar perlu membantu yang kurang pintar. 

                                                           
3
 Ibid. 
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d. Keterampilan bekerja sama 

Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui 

aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja 

sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain untuk 

memecahkan masalah bersama-sama. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation  

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

Group Investigation merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang berasal dari zamannya John Dewey. Model ini dikembangkan  

pertama  kali oleh Thelan lalu diperluas dan  dipertajam oleh Yael 

Sharan dari Universitas  Tel  Aviv. Menurut Hamdani, model group 

investigation sering dipandang sebagai model yang paling kompleks 

dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif.
4
 

Berbeda dengan  STAD  dan Jigsaw, siswa terlibat dalam perencanaan 

baik topik yang dipelajari dan bagaimana  jalannya penyelidikan  

mereka.   

Menurut Sharan dan Sharan, group investigation adalah model 

pembelajaran yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam 

menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui 

investigasi. Model pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk 

memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam 

                                                           
4
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 90 
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keterampilan proses kelompok (group process skills). Pembelajaran 

group investigation memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir mandiri, aktif dalam mencari sumber-sumber belajar, 

menemukan sendiri konsep-konsep materi pelajaran melalui 

investigasi, berinteraksi dengan teman, dan bekerja sama di dalam 

kelompok, sedangkan guru hanya bertindak sebagai pembimbing, 

fasilitator, dan pemberi kritik yang membangun. 

Menurut M Hosnan, model pembelajaran group investigation 

dapat digunakan untuk membimbing siswa agar mampu berpikir 

sistematis, kritis, analitik, berpartisipasi aktif dalam belajar dan 

berbudaya kreatif melalui kegiatan pemecahan masalah.
5
 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, peneliti mengemukakan 

bahwa model pembelajaran group investigation merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah yang dikaji antar 

individu dalam kelompoknya untuk memperoleh kesepakatan dalam 

penyelesaian masalah yang diberikan oleh guru. Dengan melibatkan  

siswa secara aktif, diharapkan dapat menciptakan belajar yang 

bermakna dan menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar yang 

kemudian akan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. 

 

                                                           
5
 M Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, Bogor: 

Ghalia Indonesia. 2014, h. 258 
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b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Group Investigation 

Sharan, dkk dalam Alvia Hija membagi langkah-langkah  

pelaksanaan model group investigation meliputi 6 fase yaitu:
6
 

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.  

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 pertama di atas. 

3) Implementasi. Para siswa melaksanakan rencana yang telah 

dirumuskan pada langkah kedua. 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 ketiga 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.  

 

 

 

 

 

                                                           
6
Alvia Hija, Resi Nirawati dan Nindy Citroresmi Prihatiningtyas, Pengaruh Model 

Pembelajaran Group Investigation (GI) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Siswa Pada Materi Peluang Kelas X MIPA, Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia Vol.1, No.1, 

2016 
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Menurut Hanafiah, langkah-langkah pembelajaran group investigation 

adalah:
7
 

1) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok secara heterogen, 

yaitu membagi kelompok dengan tingkat kemampuan yang 

berbeda-beda. 

2) Guru menjelaskan maksud pembelajaran dengan tugas kelompok. 

3) Guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi tugas sehingga satu 

kelompok mendapat tugas satu materi/tugas yang berbeda dari 

kelompok lain. 

4) Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara 

kooperatif berisi penemuan. 

5) Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan hasil 

pembahasan kelompok. 

6) Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberikan 

kesimpulan. 

7) Evaluasi. 

8) Penutup. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka langkah-langkah 

pembelajaran model group investigation yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru mengucapkan salam pembuka, absensi dan 

mengkondisikan siswa dalam situasi belajar. 

b) Guru  menyampaikan  tujuan pembelajaran. 

c) Guru memberikan apersepsi dan motivasi dengan 

menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

d) Guru menyampaikan kepada siswa bahwa pembelajaran yang 

akan diterapkan menggunakan model pembelajaran group 

investigation. 

                                                           
7
Hanafiah, Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, Bandung: PT. Refika Aditama, 

2010, h. 48 
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e) Guru menjelaskah langkah-langkah model pembelajaran group 

investigation. 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Tahap I: Seleksi Topik 

a) Guru menyampaikan informasi singkat mengenai materi yang 

akan dijadikan topik dalam investigasi. 

b) Siswa diorganisasikan ke dalam beberapa kelompok belajar 

secara heterogen, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 

5-6 orang. 

c) Masing-masing kelompok memilih subtopik yang telah tersedia 

untuk diinvestigasi bersama kelompok. 

d) Masing-masing ketua kelompok diminta untuk dapat 

membagikan tugas kepada anggota kelompok tentang apa yang 

akan diinvestigasi. 

e) Guru membagikan LKS kepada setiap siswa yang berisikan 

masalah. 

Tahap II: Perencanaan Kooperatif 

Siswa merencanakan prosedur pembelajaran, tugas yang akan 

dipelajari serta melakukan pembagian tugas secara merata untuk 

setiap anggota kelompok. 
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Tahap III: Implementasi 

Siswa melakukan proses penyelidikan dengan mengidentifikasi 

masalah yang ada pada LKS, mencari dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber. 

Elaborasi 

Tahap IV: Analisis dan sintesis 

a) Siswa menganalisis data dan membuat kesimpulan dari LKS 

yang dikerjakan. 

b) Guru memantau aktivitas siswa dan membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan saat melakukan penyelidikan. 

Tahap V: Presentasi hasil final 

Guru meminta beberapa perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya dan memberi kesempatan 

kepada kelompok lain untuk menanggapi. 

3) Kegiatan Akhir 

Konfirmasi 

Tahap IV: Evaluasi 

a) Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari. 

b) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 

telah dilakukan dengan cara menanyakan pada siswa tentang 

materi yang belum dipahami. 
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c) Guru melakukan penilaian terhadap hasil kerja kelompok 

berupa latihan soal yang ada pada LKS. 

d) Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

e) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Group Investigation 

Imas Kurniasih dan Berlin mengungkapkan kelebihan model 

pembelajaran group investigation sebagai berikut:
8
 

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. 

 

Namun demikian, pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation ini juga memiliki kekurangan. Model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation merupakan model pembelajaran 

yang paling kompleks dan paling sulit dilakukan dalam pembelajaran 

kooperatif serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, guru 

harus mampu memaksimalkan waktu sebaik mungkin agar 

pembelajaran tipe group investigation dapat berjalan dengan baik. 

                                                           
8
Imas Kurniasih, Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk 

Peningkatan Profesionalitas Guru,  Jakarta: Kata Pena, 2015, h. 73 
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Menurut Istarani, kekurangan model pembelajaran group investigation 

ini adalah:
9
 

1) Dalam berdiskusi sering sekali yang aktif hanya sebagian siswa 

saja. 

2) Adanya pertentangan di antara siswa yang sulit disatukan karena 

dalam kelompok sering berbeda pendapat. 

3) Sulit bagi siswa untuk menemukan hal yang baru sebab ia belum 

terbiasa untuk melakukan hal itu. 

4) Bahan yang tersedia untuk melakukan penemuan kurang lengkap. 

 

Mengacu pada kekurangan tersebut, maka peneliti 

mempertimbangkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk 

meminimalisirnya. Adapun upaya yang akan peneliti lakukan adalah: 

(1) Menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan 

cara memberikan reward (penghargaan) kepada siswa yang aktif 

dalam pembelajaran, (2) Membimbing kelompok/individu yang 

mengalami kesulitan. 

3. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Masalah merupakan suatu pertanyaan yang harus dijawab. Namun 

tidak semua pertanyaan merupakan suatu masalah.  Menurut Herman 

Hudojo yang dikutip oleh Melly Andriani mengemukakan bahwa suatu 

pertanyaan merupakan suatu masalah apabila pertanyaan tersebut 

menantang untuk dijawab yang jawabannya tidak dapat dilakukan secara 

rutin saja.
10

 Suatu soal akan merupakan masalah jika seorang tidak 

mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk 

menemukan jawaban soal tersebut.  

                                                           
9
  Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif,  Medan: Media Persada,  2014, h. 87-88 

10
 Melly Andriani, Mimi Hariyanti, Pembelajaran Matematika SD/MI, Pekanbaru: Benteng 

Media, 2013, h. 36 
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Masalah matematika berbeda dengan soal matematika.
11

 Soal 

matematika tidak selamanya merupakan masalah. Soal matematika yang 

dapat dikerjakan secara langsung dengan aturan/hukum tertentu tidak 

dapat disebut masalah. Suatu masalah biasanya memuat situasi yang 

mendorong seseorang untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu 

secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. 

Menurut kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa masalah adalah 

sesuatu yang memerlukan penyelesaian. Akan tetapi, masalah dalam 

matematika tersebut merupakan suatu persoalan yang siswa sendiri mampu 

menyelesaikan tanpa menggunakan cara atau algoritma yang rutin. 

Soal yang dikatakan mengandung masalah sehingga diperlukan 

kemampuan pemecahan masalah untuk menyelesaikannya memiliki ciri-

ciri/karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut menurut Olkin dan 

Schoenfeld dalam Heris Hendriana, dkk adalah: (1) Dapat diakses tanpa 

bantuan alat hitung. Ini berarti masalah yang terlibat bukan karena 

perhitungan yang sulit, (2) Dapat diselesaikan dengan beberapa cara, 

misalnya bentuk soal open ended, (3) Melukiskan idea matematik yang 

penting (matematika yang esensial), (4) Tidak memuat solusi dengan trik, 

(5) Dapat diperluas dan digeneralisasi (untuk memperkaya eksplorasi).12  

Setiap individu memerlukan waktu yang berbeda dalam 

memecahkan masalah. Hal ini disebabkan oleh motivasi dan strategi yang 

digunakan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. 

                                                           
11

 Ibid. 
12

 Heris Hendriana, Utari Soemarmo, Penilaian Pembelajaran Matematika, Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2014, h. 25 



24 
 

Menurut Siswono yang dikutip oleh Ana Ari Wahyu Suci, dkk terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu:
13

 

a. Pengalaman awal 

Pengalaman terhadap tugas-tugas dan menyelesaikan soal cerita atau 

soal aplikasi mempengaruhi kemampuan memecahkan masalah 

siswa. Begitu juga siswa dengan pengalaman awal seperti ketakutan 

terhadap matematika dapat menghambat kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. 

b. Latar belakang matematika  

Kemampuan siswa terhadap konsep-konsep matematika yang 

berbeda-beda dapat memicu perbedaan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. 

c. Keinginan dan motivasi  

Dorongan yang kuat dari dalam (internal) diri ataupun dari luar 

(eksternal) dapat mempengaruhi hasil pemecahan masalah. 

d. Struktur masalah  

 

Struktur masalah yang diberikan kepada siswa, seperti format secara 

verbal atau gambar, kompleksitas (tingkat kesulitan soal), konteks 

(latar belakang cerita atau tema), bahasa soal, maupun pola masalah 

satu dengan masalah lain dapat mengganggu kemampuan siswa 

memecahkan masalah. Apabila masalah disajikan secara verbal, 

                                                           
13

Ana Ari Wahyu Suci dan Abdul Haris Rosyidi, “Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa pada Pembelajaran Problem Posing Berkelompok”, Jurnal FMIPA Unesa Vol.1 

No.2, 2012 
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maka masalah harus jelas, tidak ambigu dan ringkas. Tingkat 

kesulitan masalah atau soal hendaknya diawali dari yang sederhana 

hingga yang sulit agar siswa lebih termotivasi. Masalah satu dan 

masalah berikutnya memiliki pola hubungan masalah sumber dan 

masalah target, sehingga masalah pertama dapat menjadi 

pengalaman untuk menyelesaikan masalah berikutnya. 

Pemecahan masalah merupakan kompetensi dasar yang ditunjukkan 

siswa dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, dan 

menyelesaikan model matematika untuk menyelesaikan masalah. 

Pemecahan masalah merupakan komponen yang sangat penting dalam 

matematika, karena tujuan belajar yang ingin dicapai dalam pemecahan 

masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

Demikian pula pentingnya pemilikan kemampuan pemecahan 

masalah sejalan dengan pendapat beberapa pakar. Menurut Cooney 

sebagaimana yang dikutip oleh Heris Hendriana, dkk mengemukakan 

bahwa pemilikan kemampuan pemecahan masalah membantu siswa 

berpikir analitik dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari 

dan membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam 

menghadapi situasi baru.
14

 NCTM juga mengemukakan bahwa pemecahan 

masalah merupakan proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh 

siswa sebelumnya kedalam situasi yang baru.  

                                                           
14

Heris Hendriana, Utari Soemarmo, Op. Cit, h. 23 
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Tujuan atau kemampuan yang harus dicapai dalam pembelajaran 

kemampuan pemecahan masalah dirinci dalam indikator berikut:
15

 

1) Mengidentifikasi kecukupan data untuk pemecahan masalah. 

2) Membuat model matematik dari situasi atau masalah sehari-hari dan 

menyelesaikannya. 

3) Memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah 

matematika atau di luar matematika. 

4) Menjelasakan atau menginterprestasikan hasil sesuai permasalahan 

asal serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. 

5) Menerapkan matematika secara bermakna.  
 

Badan Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa indikator 

yang menunjukkan pemecahan masalah matematis, yakni sebagai 

berikut:16
 

a) Menunjukkan pemahaman masalah. 

b) Mengorganisasi data dan menulis informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah. 

c) Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. 

d) Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 

e) Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

f) Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 

g) Menyelesaikan masalah matematika yang tidak rutin. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka indikator kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Memahami masalahnya. 

b. Membuat rencana penyelesaian. 

c. Melaksanakan rencana penyelesaian. 

d. Memeriksa kembali, mengecek hasilnya. 

                                                           
15

Noviarni, Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya, Pekanbaru: Benteng 

Media,  2014, h. 18 
16

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, Jakarta: Depdiknas,  

2006, h. 59-60 
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4. Hubungan Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

terhadap Kemampuan Pemecahan masalah Matematis Siswa 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan hal penting yang harus 

dimiliki dan dikembangkan oleh siswa, khususnya pembelajaran 

matematika. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan mampu 

mengaplikasikan ide-ide mereka dalam proses belajar di kelas. 

Pembelajaran dengan model kooperatif tipe group investigation 

merupakan pembelajaran yang menekankan siswa untuk memperoleh 

pengetahuannya melalui pengalaman-pengalaman belajar. Pengetahuan 

baru yang diperoleh siswa dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi. Model pembelajaran group investigation dapat digunakan 

untuk membimbing siswa agar mampu berpikir sistematis, kritis, analitik, 

berpartisipasi aktif dalam belajar dan berbudaya kreatif melalui kegiatan 

pemecahan masalah.
17

  Oleh karena itu model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

5. Motivasi Belajar Siswa 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai 

daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk melakukan 
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 M Hosnan, Op. Cit, h. 258 
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aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Motif tidak dapat 

diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah 

lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga 

munculnya tingkah laku tertentu.
18

 Berawal dari motif, maka motivasi 

dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif 

menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk 

mencapai tujuan sangat dirasakan atau sangat mendesak. 

Istilah motivasi menunjuk kepada semua gejala yang terkandung 

dalam stimulasi tindakan ke arah tujuan tertentu dimana sebelumnya 

tidak ada gerakan menuju ke arah tersebut.
19

 Menurut Mc. Donald yang 

dikutip oleh Oemar Hamalik, motivasi adalah suatu perubahan energi 

diri di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif 

dan reaksi untuk mencapai tujuan.
20

  

Pendapat Mc. Donald ini mengandung tiga unsur yang saling 

berkaitan yaitu:  

1) Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. 

Perubahan-perubahan dalam motivasi timbul dari perubahan-

perubahan tertentu di dalam sistem neurofisiologis dalam organisme 

manusia, misalnya adanya perubahan dalam sistem pencernaan akan 

menimbulkan motif lapar. Akan tetapi, ada juga perubahan energi 

yang tidak diketahui.  

                                                           
18

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 3 
19

Oemar Hamalik, Psikologi Belajar & Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, h. 

173 
20

 Ibid. 
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2) Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan (affective arousal). 

Hal ini relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3) Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan.  

Pribadi yang bermotivasi mengadakan respon-respon yang tertuju 

ke arah suatu tujuan. Misalnya si A ingin mendapat hadiah, maka ia 

akan belajar, mengikuti ceramah, bertanya, membaca buku, 

mengikuti tes, dan sebagainya. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi yakni tujuan. Motivasi 

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi munculnya karena 

terangsang atau terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini 

adalah tujuan.  

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

motivasi itu sebagai suatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan 

terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga 

akan berpengaruh dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan 

emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Motivasi diterapkan dalam berbagai kegiatan, termasuk 

dalam belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif dan 

permanen serta secara potensial yang terjadi sebagai hasil dari sebuah 

praktek atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi tujuan 
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untuk mencapai tujuan tertentu.
21

 Oleh sebab itu, dalam proses belajar 

haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat 

belajar dengan baik. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor instrinsik dan faktor 

ekstrinsik. Menurut Sardiman, motivasi intrinsik ini adalah motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, 

karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu.
22

 Di dalam proses belajar, motivasi intrinsik memiliki 

pengaruh yang lebih efektif, karena motivasi intrinsik relatif lebih lama. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar seperti penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik.  

Berdasarkan uraian tersebut, motivasi belajar dalam tulisan ini 

berarti keseluruhan daya penggerak atau dorongan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar 

dalam arti usaha yang dilakukan individu dalam rangka memperoleh 

perubahan tingkah laku. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada individu yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada 

umumnya dengan beberapa indikator unsur yang mendukung. 

 

                                                           
21

Hamzah B. Uno, Op. Cit, h. 23 
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 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004, h. 89 



31 
 

Indikator motivasi belajar pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
23

 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

d. Adanya penghargaan dalam belajar. 

e. Adanya kegitan yang menarik dalam belajar. 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seorang siswa belajar dengan baik. 

 

b. Fungsi Motivasi 

Adapun fungsi motivasi menurut Wina Sanyaja adalah:
 24

 

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 

motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. 

2) Mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. 

Tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

3) Sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan.  

B. Penelitian 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 yang relevan dengan 

penelitian ini adalah: 
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Hamzah B. Uno, Op. Cit, h. 23 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Alvia Hija, Resi Nirawati dan Nindy 

Citroresmi Prihatiningtyas tentang pengaruh model pembelajaran Group 

Investigation (GI) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa pada materi peluang pada kelas X MIPA.
25

 Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran GI berpengaruh besar terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi peluang 

kelas X MIPA SMA Negeri 1 Singkawang. Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran Group 

Investigation (GI) dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

yang diberi perlakuan dengan pembelajaran konvensional.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ramon Muhandaz tentang pengaruh model 

pembelajaran investigasi kelompok terhadap kemampuan representasi dan 

pemecahan masalah siswa.
26

 Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa group 

investigation dapat meningkatkan kemampuan representasi dan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII MTs Kota Padang. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Idha Novianti dengan judul 

“Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dan Jigsaw 

Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel  Ditinjau 

                                                           
25

Alvia Hija, Resi Nirawati dan Nindy Citroresmi Prihatiningtyas, Pengaruh Model 

Pembelajaran Group Investigation (GI) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Siswa Pada Materi Peluang Kelas X MIPA, Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia Vol.1, No.1, 

2016 
26

Ramon Muhandaz, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok 

Terhadap Kemampuan Representasi dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VIII MTs 

Kota Padang, Suska Journal of Mathematics Education Vol.1, No.1, 2015 
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Dari Motivasi Belajar”.
27

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika, sehingga perbedaan motivasi 

pada setiap model pembelajaran memberikan prestasi belajar yang sama. 

Siswa yang diberi pembelajaran dengan model pembelajaran STAD 

memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang 

diberi pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw dan konvensional. 

Prestasi belajar matematika siswa yang diberi pembelajaran dengan model 

pembelajaran Jigsaw dan konvensional sama untuk setiap kategori 

motivasi belajar siswa baik motivasi belajar rendah, sedang, maupun 

tinggi. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini 

menggunakan model pembelajaran yang sama dengan penelitian Alvia Hija 

dan Ramon Muhandaz yaitu model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation. Perbedaannya, pada penelitian Alvia Hija hanya terdapat satu 

variabel bebas dan satu variabel terikat, sedangkan peneliti menambahkan 

variabel  moderat yakni motivasi belajar siswa. 

Jika pada penelitian Ramon Muhandaz memiliki dua variabel terikat 

yakni kemampuan representasi dan pemecahan masalah matematis, maka 

penelitian ini hanya mengkhususkan pada satu variabel terikat yakni 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

                                                           
27

Idha Novianti, Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dan Jigsaw 

Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear dua Variabel Ditinjau Dari Motivasi Belajar, 

Jurnal Pendidikan Vol.13, No.1, 2012 
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 Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Idha Novianti, yaitu memperhatikan motivasi belajar siswa 

sebagai variabel moderator. Perbedaannya terletak pada model pembelajaran 

yang digunakan dan kemampuan yang diukur. Penelitian Idha Novianti 

menggunakan model STAD dan Jigsaw terhadap prestasi belajar sedangkan 

peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation terhadap kemampuan pemecahan masalah. 

C. Konsep Operasional 

Konsep yang di operasionalkan dalam penelitian ini meliputi penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation sebagai variabel bebas 

dan pemecahan masalah matematis siswa sebagai variabel terikat dan motivasi 

belajar siswa sebagai variabel moderator. 

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation sebagai 

Variabel Bebas 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

merupakan variabel bebas yang mempengaruhi kemampuan  pemecahan 

masalah matematis siswa. Adapun langkah-langkah pembelajaran group 

investigation pada penelitian ini adalah:  

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini guru menyiapkan materi yang akan diajarkan, 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

materi pokok yang akan disajikan dalam pembelajaran, membuat 



35 
 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan diberikan kepada siswa dan 

menyiapkan instrumen pengumpulan data. 

b. Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru mengucapkan salam pembuka, absensi dan 

mengkondisikan siswa dalam situasi belajar. 

b) Guru  menyampaikan  tujuan pembelajaran. 

c) Guru memberikan apersepsi dan motivasi dengan 

menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

d) Guru menyampaikan kepada siswa bahwa pembelajaran yang 

akan diterapkan menggunakan model pembelajaran group 

investigation. 

e) Guru menjelaskah langkah-langkah model pembelajaran group 

investigation. 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Tahap I: Seleksi Topik 

a) Guru menyampaikan informasi singkat mengenai materi yang 

akan dijadikan topik dalam investigasi. 

b) Siswa diorganisasikan ke dalam beberapa kelompok belajar 

secara heterogen, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 

5-6 orang. 
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c) Masing-masing kelompok memilih subtopik yang telah tersedia 

untuk diinvestigasi bersama kelompok. 

d) Masing-masing ketua kelompok diminta untuk dapat 

membagikan tugas kepada anggota kelompok tentang apa yang 

akan diinvestigasi. 

e) Guru membagikan LKS kepada setiap siswa yang berisikan 

masalah. 

Tahap II: Perencanaan Kooperatif 

Siswa merencanakan prosedur pembelajaran, tugas yang akan 

dipelajari serta melakukan pembagian tugas secara merata untuk 

setiap anggota kelompok. 

Tahap III: Implementasi 

Siswa melakukan proses penyelidikan dengan mengidentifikasi 

masalah yang ada pada LKS, mencari dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber. 

Elaborasi 

Tahap IV: Analisis dan sintesis 

a) Siswa menganalisis data dan membuat kesimpulan dari LKS 

yang dikerjakan. 

b) Guru memantau aktivitas siswa dan membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan saat melakukan penyelidikan. 
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Tahap V: Presentasi hasil final 

Guru meminta beberapa perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya dan memberi kesempatan 

kepada kelompok lain untuk menanggapi. 

3) Kegiatan Akhir 

Konfirmasi 

Tahap IV: Evaluasi 

a) Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari. 

b) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 

telah dilakukan dengan cara menanyakan pada siswa tentang 

materi yang belum dipahami. 

c) Guru melakukan penilaian terhadap hasil kerja kelompok 

berupa latihan soal yang ada pada LKS. 

d) Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

e) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis sebagai Variabel 

Terikat 

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa akan dilihat dari 

hasil tes yang dilakukan sesudah menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation. Penelitian ini dilakukan di dua kelas 

yang salah satu kelas digunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 
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investigation. Soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

sama dengan soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis dengan 

menggunakan pembelajaran langsung. 

Penelitian ini tidak hanya membutuhkan indikator kemampuan 

pemecahan masalah tetapi juga membutuhkan rubrik penskoran sebagai 

pedoman menentukan level kemampuan pemacahan masalah siswa. 

Rubrik penskoran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel II.1.
28
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TABEL II.1 

KRITERIA SKOR KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIS 

Skor Memahami 

Masalah 

Merencakanan 

penyelesaian 

Melaksanakan 

penyelesaian 

Memeriksa 

kembali 

0 

Salah 

menginterperta

si soal/salah 

sama sekali 

Tidak ada 

rencana 

penyelesaian 

Tidak ada 

penyelesaian  

Tidak ada 

keterangan 

1 

Tidak 

mengindahkan 

kondisi soal/ 

interprestasi 

soal kurang 

tepat 

Membuat 

rencana strategi 

yang tidak 

relevan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

mengarah pada 

jawaban benar 

tapi salah dalam 

penyelesaian 

Pemeriksaan 

hanya pada 

hasil 

perhitungan 

2 

Memahami 

soal 

Membuat 

rencana strategi 

penyelesaian 

yang kurang 

relevan sehingga 

tidak dapat 

dilaksanakan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

benar dan 

mendapatkan 

hasil yang benar 

Pemeriksaan 

kebenaran 

prosedur 

(keseluruhan) 

3  

Membuat 

rencana strategi 

penyelesaian 

yang benar tapi 

tidak lengkap 

  

4  

Membuat 

rencana strategi 

penyelesaian 

yang benar 

mengarah pada 

jawaban 

  

 Skor maks = 2 Skor maks = 4 Skor maks = 2 Skor maks = 

2 

 

3. Motivasi belajar siswa sebagai Variabel Moderator 

Motivasi belajar siswa merupakan variabel yang mempengaruhi 

hubungan antara pembelajaran kooperatif tipe group investigation dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematis sebagai prasyarat yang harus 
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dimiliki siswa dengan cara mengisi angket yang diberikan sebelum 

pembelajaran. Hasilnya berupa nilai yang membagi motivasi belajar siswa 

menjadi tiga kelompok yaitu motivasi tinggi, sedang, dan rendah. 

Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

motivasi siswa. Kriteria pengelompokkan motivasi belajar bisa dilihat 

pada tabel II.2.
29

 

TABEL II.2 

KRITERIA PENGELOMPOKAN MOTIVASI BELAJAR 
 

Kriteria Motivasi Belajar Keterangan 

𝑥 ≥ (�̃� +𝑆𝐷) Tinggi 

(�̃� −𝑆𝐷) < 𝑥 < (�̃� +𝑆𝐷) Sedang 

𝑥 ≤ (�̃� −𝑆𝐷) Rendah 

 

 Keterangan: 

𝑥 : Total skor angket motivasi belajar masing-masing siswa 

�̃�     : Rata-rata skor angket motivasi belajar siswa 

𝑆𝐷 : Simpangan baku skor angket motivasi belajar siswa 

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang 

telah dikemukakan. Dikatakan sementara karena 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 perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

                                                           
29

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,  Jakarta: Bumi Aksara, 2013,  h. 
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group investigation dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran 

langsung. 

H0 =  Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation  dengan siswa yang diajar 

dengan pembelajaran langsung. 

2. Ha =  Terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dengan motivasi belajar terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. 

H0 =  Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation dengan motivasi belajar terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. 

  

 

 


