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ABSTRAK 

 

Kemampuan komunikasi matematik siswa merupakan salah satu kemampuan yang 

perlu ditingkatkan sehingga memerlukan pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa 

untuk mengembangkan dan menujukkan kemampuan komunikasi matematik mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran koperatif tipe Investigasi Kelompok melalui 

pendekatan saintifik terhadap Kemampuan Komunikasi Matematik siswa kelas XI MIA di 

SMA N 11 Kota Jambi. Kemampuan Komunikasi Matematik yang akan diukur terdiri dari 3 

aspek yaitu kemampuan: (1) menyatakan ide matematika melalui ucapan, tulisan, 

demonstrasi, dan melukiskannya secara visual dalam tipe yang berbeda; (2) memahami, 

menafsirkan, dan menilai ide yang disajikan dalam tulisan, lisan, atau dalam bentuk visual; 

dan (3) mengkonstruk, menafsirkan, dan menghubungkan bermacam-macam representasi ide 

dan hubungannya  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain pretest-posttest control 

group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIA di SMA N 11 

Kota Jambi Tahun Ajaran 2016/2017. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 73 siswa yang 

terdiri dari 36 siswa kelompok eksperimen  dan 37 siswa kelompok kontrol. Adapun teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata dua pihak dengan menggunakan uji “t”. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa baik persentase aktivitas komunikasi 

matematik yang terjadi dalam pembelajaran maupun persentase kemampuan kemampuan 

komunikasi matematik siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda. Hal ini 

dipertegas dengan hasil uji rata-rata dua pihak uji “t” menunjukkan thitung > tabel (10,22 > 

1,994) sehingga H0 ditolak dan H1 yaitu penerapan model pembelajaran koperatif tipe 

Investigasi Kelompok melalui pendekatan saintifik memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kemampuan komunikasi matematik siswa Kelas XI MIA SMA N 11 Kota Jambi 

diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan penerapan model pembelajaran koperatif tipe 

Investigasi Kelompok melalui pendekatan saintifik memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kemampuan komunikasi matematik siswa kelas XI MIA SMA N 1 Kota Jambi.  

 

Kata Kunci: pengaruh, model pembelajaran koperatif tipe investigasi kelompok,     

kemampuan komunikasi matematik. 
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PENDAHULUAN 

Komunikasi yang secara umum 

dapat diartikan sebagai peristiwa saling 

me-nyampaikan informasi merupakan 

bagian penting dalam proses interaksi 

antar individu. Terlebih di dalam 

pembelajaran matematika yang notabene-

nya merupakan interaksi antar peserta 

didik dan guru dalam usaha untuk 

mencapai tujuan pembelajaran mate-

matika yang mengharapkan siswa agar 

dapat mengkonstruksi pengetahuan, sudah 

tentu komunikasi memegang peranan 

penting di dalam proses pembelajaran 

matematika. Komunikasi di dalam mate-

matika biasa disebut komunikasi mate-

matik. Baroody (Ansari, 2009:4) menye-

butkan sedikitnya ada dua alasan penting 

mengapa komunikasi dalam matematika 

perlu ditumbuhkembangkan di kalangan 

siswa. Pertama, mathematics as language, 

artinya matematika tidak sekedar alat 

bantu berpikir, alat untuk menemukan 

pola, menyelesaikan masalah atau meng-

ambil kesimpulan, tetapi matematika juga 

sebagai suatu alat berharga untuk meng-

komunikasikan berbagai, ide secara jelas, 

tepat, dan cermat. Kedua, mathematics 

learning as social activity, artinya, seba-

gai aktivitas sosial pembelajaran matema-

tika, matematika juga sebagai wahana 

interaksi antar siswa, juga komunikasi 

antara guru dan siswa. Oleh karena itu, 

kemampuan komunikasi matematik meru-

pakan kemampuan yang perlu dikem-

bangkan dalam diri siswa. Komunikasi 

matematik merupakan kecakapan siswa 

dalam mengungkapkan ide-ide matematika 

secara lisan, tertulis, gambar, diagram, 

menggunakan benda nyata, atau menggu-

nakan simbol matematika. 

Namun, dalam proses pembelajaran 

kemampuan komunikasi matematik belum 

sepenuhnya dikembangkan secara tegas, 

padahal sebagaimana diungkapkan oleh 

para matematikawan kemampuan 

komunikasi matematik merupakan salah 

satu kompetensi yang perlu diupayakan 

peningkatannya sebagaimana kompetensi 

lainnya, seperti bernalar dan pemecahan 

masalah (Ansari, 2009:5). 

Sebagaimana yang diungkapkan 

Ansari (2009:10), standar evaluasi untuk 

mengukur kemampuan komunikasi mate-

matik adalah: (1) menyatakan ide-ide 

matematika dengan berbicara, menulis, 

demonstrasi, dan menggambarkannya 

dalam bentuk visual; (2) memahami, 

menginterpretasi, dan menilai ide mate-

matik yang disajikan dalam tulisan, lisan, 

atau bentuk visual; (3) menggunakan 

kosa kata/bahasa, notasi dan struktur 

matematik untuk menyatakan ide, meng-

gambarkan hubungan, dan pembuatan 

model. Berdasarkan diskusi dengan guru 

di SMA N 11 Kota Jambi, kebanyakan 

siswa belum mampu mengungkapkan ide 

dan gagasan matematik mereka. Menurut 

beberapa siswa kelas XI MIA SMA N 11 

Kota Jambi, pembelajaran selama ini ku-

rang memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk mengembangkan kemampuan 

mereka. 

Untuk itu, agar kemampuan komu-

nikasi matematik siswa dapat berkem-

bang, guru perlu merancang pembelajaran 

yang memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk meningkatkan aktivitas komunikasi 

matematik yang terjadi selama pembelaja-

ran sehingga meningkatkan kemampuan 

mereka dalam mengkomunikasikan ide-

ide dan gagasan matematik. Adapun 

pembelajaran yang dirasa akan member-

kan dampak pada kemampuan komu-

nikasi matematik siswa adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe investigasi 

kelompok. Investigasi Kelompok adalah 

salah satu tipe dari model pembelajaran 

kooperatif  yang paling kompleks, siswa 

dilibatkan dalam perencanaan baik topik 

yang dipelajari dan bagaimana jalannya 

penyelidikan mereka. Model pembelaja-

ran kooperatif tipe Investigasi Kelompok 

ini mengajarkan kepada siswa komunikasi 

kelompok dan proses kelompok yang baik 

(Trianto, 2007:59).  

Dengan berjalannya kurikulum 

2013 di SMAN 11 Kota Jambi istilah 
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pendekatan saintifik menjadi fokus per-

hatian saat ini. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Istikomah dkk (2010) yai-

tu Penggunaan Model Pembelajaran In-

vestigasi Kelompok untuk menumbuhkan 

sikap ilmiah siswa, menyatakan bahwa 

model pembelajaran Investigasi Ke-

lompok mampu menumbuhkan sikap 

ilmiah siswa. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan Investigasi Kelompok juga 

berkaitan dengan pendekan saintifik kare-

na pendekatan saintifik pada dasarnya 

merupakan pendekatan yang meminjam 

konsep pendekatan ilmiah.  

Sehingga Penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Koperatif tipe Investigasi 

Kelompok  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Koperatif tipe In-

vestigasi Kelompok 

Menurut Trianto (2007:61) pendeka-

tan ini memerlukan norma dan struktur 

kelas yang lebih rumit daripada pendeka-

tan yang berpusat pada guru. Pendekatan 

ini juga memerlukan mengajar siswa ket-

erampilan komunikasi dan proses ke-

lompok yang baik. Model pembelajaran 

Investigasi Kelompok ini model merupa-

kan pembelajaran yang rumit yang 

memerlukan struktur yang jelas. Menurut 

Rusman (2012:221), kesuksesan 

implementasi model Investigasi 

Kelompok sangat tergantung dalam 

penguasaan pelatihan awal keterampilan 

komunikasi dan sosial. 

 Sharan dkk (Trianto, 2007:59-61) 

membagi langkah-langkah pelaksanaan 

model investigasi kelompok meliputi 6 

(enam) fase yaitu: 

1. Memilih Topik 

Siswa memilih subtopik khusus di 

dalam suatu daerah masalah umum yang 

biasanya diterapkan oleh guru. Selanjutnya 

siswa di organisasikan menjadi dua sampai 

enam anggota tiap kelompok menjadi ke-

lompok-kelompok yang berorientai tugas. 

Komposisi kelompok hendaknya heterogen 

secara akademis maupun etnis. 

2. Perencanaan Kooperatif 

Siswa dan guru merencanakan 

prosedur pembelajaran, tugas dan tujuan 

khusus yang konsisten dengan subopik 

yang telah dipilih pada tahap pertama. 

3. Implementasi 

Siswa menerapkan rencana yang te-

lah mereka kembangkan di dalam tahap 

kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya 

melibatkan ragam aktivitas dan kete-

rampilan yang luas dan hendaknya 

mengarahkan siswa kepada jenis-jenis 

sumber belajar yang berbeda baik di dalam 

atau di luar sekolah. Guru secara ketat 

mengikuti kemajuan tiap kelompok dan 

menawarkan bantuan bila diperlukan. 

4. Analisis dan Sintesis 

Siswa menganalisis dan mensintesis 

informasi yang diperoleh pada tahap ketiga 

dan merencanakan bagaimana informasi 

tersebut diringkas dan disajikan dengan 

cara yang menarik sebagai bahan untuk 

dipresentasikan kepada seluruh kelas. 

5. Presentasi hasil final 

Beberapa atau semua kelompok 

menyajikan hasil penyelidikan dengan cara 

yang menarik kepada seluruh kelas, 

dengan tujuan agar siswa yang lain saling 

terlibat satu sama lain dalam pekerjaan 

mereka dan memperoleh perspektif luas  

pada topik itu. Presentasi di koordinasi 

oleh guru. 

6. Evaluasi  

Dalam hal kelompok-kelompok me-

nangani aspek yang berbeda dari topik 

yang sama, siswa dan guru mengevaluasi 

tiap kontribusi kelompok terhadap kerja 

kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi 

yang dilakukan dapat berupa penilaian in-

dividual atau kelompok. 

Pembelajaran Langsung 

Pengetahuan yang bersifat informasi 

dan prosedural yang menjurus pada 

keterampilan dasar akan lebih efektif jika 

disampaikan dengan cara pembelajaran 

langsung. Cara ini sering disebut dengan 

Model ceramah atau ekspositori. menurut 
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Suprijono (2013:50) pembelajaran lang-

sung dimaksudkan untuk menuntaskan dua 

hasil belajar yaitu penguasaan penge-

tahuan yang distrukturkan dengan baik dan 

penugasan keterampilan. Kardi & Nur 

(Trianto, 2007:31) membagi sintaks pem-

belajaran langsung menjadi lima fase yai-

tu: (a) menyampaikan tujuan dan memper-

siapkan siswa; (b) mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilan; (c) 

membimbing pelatihan; (d) mengecek 

pemahaman dan memberikan umpan ba-

lik; dan (d) memberikan kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan dan penerapan. 

Pendekatan saintifik 
Pendekatan saintifik pada dasarnya 

adalah model pembelajaran yang dilandasi 
pendekatan ilmiah dalam pembelajaran 
yang diorientasikan guna membina ke-
mampuan siswa memecahkan masalah me-
lalui serangkaian aktivitas inkuiri yang 
menuntut kemampuan berpikir kritis, ber-
pikir kreatif, dan berkomunikasi dalam 
upaya meningkatkan pemahaman siswa 
(Yunus, 2014:127). pendekatan saintifik 
proses juga dikembangkan untuk membina 
kemampuan siswa dalam berkomunikasi 
dan berargumentasi. Kemampuan ini akan 
terbina selama proses pembelajaran, sebab 
siswa akan senantiasa dibiasakan untuk  
mengkomunikasikan  hasil  penelitiannya  
dan akan dibiasakan  mempertahankan 
hasilnya ketika mendapatkan bantahan-

bantahan dari temannya. 

Kemampuan Komunikasi Matematik 

Sullivan & Mousley (Ansari, 
2009:10-11) mempertegas bahwa komu-
nikasi matematik bukan hanya sekedar 
menyatakan ide melalui tulisan tetapi lebih 
luas lagi yaitu kemampuan siswa dalam hal 
bercakap, menjelaskan, menggambarkan, 
mendengar, menanyakan, klarifikasi, 
bekerja sama (sharing), menulis, dan 
akhirnya melaporkan apa yang telah di-
pelajari. 

Adapun standar evaluasi untuk men-
gukur kemampuan komunikasi matematik 
menurut Ansari (2009:10) adalah: (a) 
menyatakan ide-ide matematika dengan 

berbicara, menulis, demonstrasi, dan 
menggambarkannya dalam bentuk visual; 
(b) memahami, menginterpretasi, dan 
menilai ide matematik yang disajikan da-
lam tulisan, lisan, atau bentuk visual; dan 
(c) menggunakan kosa kata/bahasa, notasi 
dan struktur matematik untuk menyatakan 
ide, menggambarkan hubungan, dan pem-

buatan model. 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Jenis  penelitian yang diguna-

kan adalah penelitian eksperimen. Desain 

penelitian eksperimen akan digunakan 

untuk meneliti masalah Pengaruh 

penerapan model pembelejaran koperatif 

tipe Investigasi Kelompok melalui pen-

dekatan saintifik terhadap kemampuan 

komunikasi matematik siswa kelas XI IPA 

adalah Pretest-Posttes Control Group 

Design. Dengan instrumen tes essay dan 

lembar observasi yang akan diolah secara 

statistik 

 

Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI MIA SMA N 11 
Kota Jambi yang terdaftar pada semester 
ganjil tahun ajaran 2016 /2017 yang 
terdiri dari 4 kelas dengan jumlah siswa 
149 orang. Sedangkan kelas sampel meng-
gunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. Pengambilan kedua 
kelas diambil   secara   acak   dengan   
teknik “simple random sampling”. 
 
Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini berupa 
data kuantitatif yang diperoleh dari lembar 
observasi dan tes kemampuan komunikasi 
matematik siswa. Instrument adalah alat 
ukur yang digunakan  untuk  mengukur  
dalam rangka pengumpulan data. Dalam 
penelitian ini instrumen yang digunakan 
adalah lembar observasi dan tes kemam-
puan komunikasi matematik yang telah 
melalui proses validasi dengan 2 dosen 
Pendidikan Matematika Universitas Jambi. 
Tes dengan tipe uraian berjumlah 2 soal 



Sepry Andrie Juansyah | MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS JAMBI 
 

6 

 

yang  sebelumnya telah diujicobakan 
kepada satu kelas diluar kelas sampel dan 
didapatkan kedua soal memenuhi uji 
reabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. 

Analisis Data 

Setelah diberikan perlakuan, kedua 
kelas sampel diberikan posttest. Data post-
test yang telah diperoleh terlebih dahulu di 
uji normalitas dan di uji homogenitas. Se-
lanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. 
Dalam hal ini hipotesis statistik yang akan 
diuji adalah: 
 H0 :µ1 = µ2 

 H1 :µ1 µ2 

Dengan H0 adalah model pembelaja-
ran  koperatif tipe  Investigasi Kelompok 
melalui pendekatan saintifik tidak mem-
berikan pengaruh  yang  signifikan  ter-
hadap  kemampuan komunikasi matematik 
siswa, dan H1 adalah model pembelajaran 
koperatif  tipe Investigasi Kelompok me-
lalui pendekatan   saintifik   memberikan   
pengaruh  yang  signifikan terhadap  ke-
mampuan komunikasi matematik siswa 
Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t 
dua pihak.  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEM-
BAHASAN 

Deskripsi Data 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA 
Negeri 11 Kota Jambi, yang mana kelas XI 
MIA-nya terbagi menjadi 4 kelas. Untuk 
mendapatkan kelas yang akan dijadikan 
sampel,  peneliti menggunakan pretest 
yang telah diuji coba lalu diberikan ke se-
luruh kelas XI MIA, lalu data yang didapat 
dari pretest ini akan diuji normalitas popu-
lasi dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk 
menggunakan bantuan aplikasi SPSS 18.0, 
uji homogenitas variansi menggunakan uji 
Bartlett, dan uji kesamaan rata-rata 
menggunakan uji one way ANOVA 
dengan bantuan aplikasi SPSS 18.0. Dari 
uji normalitas kelas dalam populasi yang 
menggunakan uji Shapiro-Wilk didapat 
data sig. (signifikansi) untuk kelas XI MIA 
I, XI MIA II, XI MIA III, XI MIA IV ber-
turut-turut 0,223; 0,218; 0,085; 0,292 yang 
jika dibandingkan, seluruh kelas lebih dari 

alpha (α = 0,05) sehingga seluruh kelas 
dalam populasi berdistribusi normal. Dari 
uji homogenitas variansi terhadap populasi 
menggunakan uji Bartlett, diperoleh X

2
hitung 

= 0,40 < X
2

tabel = 7,81 sehingga dapat 
disimpulkan ke-empat kelas tersebut mem-
iliki varians yang homogen pada taraf α = 
5%. Dan dari uji kesamaan rata-rata 
dengan one way ANOVA diperoleh Fhitung 

= 0,407 < Ftabel = 0,748 sehingga dapat 
disimpulkan kemampuan keempat kelas 
tersebut tidak berbeda secara signifikan 
pada tingkat kepercayaan 95%. 

Setelah diketahui populasi berdistri-
busi normal dan homogen serta memiliki 
rata-rata yang tidak berbeda secara signif-
ikan, dilakukan teknik sampling simple 
random sampling dengan teknik undian 
sehingga didapat sampel pada penelitian 
ini yaitu kelas XI MIA II yang terdiri dari 
36 siswa sebagai kelas eksperimen dan ke-
las XI MIA I yang terdiri dari 37 siswa 
sebagai kelas kontrol. 

Deskripsi Data Penerapan 

Penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran Koperatif Tipe Investigasi 

Kelompok melalui pendekatan saintifik 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran lang-

sung melalui pendekatan saintifik. 

Penerapan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diamati dengan menggunakan 

lembar observasi. Adapun hasil observasi 

aktivitas guru pada kelas eksperimen 

dengan 25 aspek yang diamati, pada 

pertemuan ke-1 adalah 88% , pada perte-

muan ke-2 100%, pertemuan ke-3 96% 

dan pada pertemuan ke-4 96%, dengan 

skor rata-rata keseluruhan 95%. Dilihat 

dari skor rata-rata keseluruhan hasil 

penilaiannya maka berdasarkan kriteria 

penilaian hasil penilaian termasuk kedalam 

kategori “Terlaksana Dengan Sangat 

Baik”. Dan hasil observasi    aktifitas 

siswa pada kelas eksperimen dengan 25 

aspek yang diamati, pada pertemuan ke-1 

adalah 88% , pada perte-muan ke-2 92%, 

pertemuan ke-3 92% dan pada pertemuan 

ke-4 96%, dengan skor rata-rata 

keseluruhan 92%. Dilihat dari skor rata-
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rata keseluruhan hasil penilaiannya maka 

berdasarkan kriteria penilaian hasil 

penilaian termasuk kedalam kategori 

“Terlaksana Dengan Sangat Baik”.  

Kemudian untuk hasil observasi 

aktivitas guru pada kelas kontrol dengan 21 

aspek yang diamati, pada pertemuan ke-1 

adalah 100% , pada perte-muan ke-2 

100%, pertemuan ke-3 100% dan pada 

pertemuan ke-4 100%, dengan skor rata-

rata keseluruhan 100%. Dilihat dari skor 

rata-rata keseluruhan hasil penilaiannya 

maka berdasarkan kriteria penilaian hasil 

penilaian termasuk kedalam kategori 

“Terlaksana Dengan Sangat Baik”. Dan 

hasil observasi aktivitas siswa pada kelas 

kontrol dengan 21 aspek yang diamati, 

pada pertemuan ke-1 adalah 91% , pada 

perte-muan ke-2 100%, pertemuan ke-3 

95% dan pada pertemuan ke-4 100%, 

dengan skor rata-rata keseluruhan 97%. 

Dilihat dari skor rata-rata keseluruhan hasil 

penilaiannya maka berdasarkan kriteria 

penilaian hasil penilaian termasuk kedalam 

kategori “Terlaksana Dengan Sangat 

Baik”.  

Deskripsi Data Aktivitas Komunikasi 

Matematik 

Aktivitas komunikasi matematik 

siswa diambil dengan menggunakan lembar 

observasi yang diisi observer selama pem-

belajaran berlangsung. Adapun hasil ana-

lisis data aktivitas komunikasi matematik 

siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdasarkan persentase rata-rata 

setiap pertemuan pada indikator pertama 

yaitu menyatakan ide matematik melalu 

lisan, tulisan serta menggambarkan secara 

visual, persentase kelas eksperimen 64,24% 

dengan kriteria “Tinggi” dan persentase 

kelas kontrol  44,68% dengan kriteria “Se-

dang”. Pada indikator kedua yaitu 

menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-

ide matematik baik secara lisan maupun 

tertulis, persentase kelas eksperimen 

66,67% dengan kriteria “Tinggi” dan per-

sentase kelas kontrol  48,03%. Pada indi-

kator ketiga yaitu menggunakan istilah-

istilah, notasi-notasi, dan strukturnya untuk 

memodelkan situasi atau permasalahan ma-

tematika persentase kelas eksperimen 

76,39% dengan kriteria “Tinggi” dan per-

sentase kelas kontrol  47,22% dengan krite-

ria “Sedang”. 

 

Deskripsi Data Kemampuan Komuni-

kasi Matematik. 

Kemampuan komunikasi matematik 

siswa dinilai dengan 3 indikator dan 7 

deskriptor. Adapun ketiga indikator terse-

but yaitu: (1) kemampuan menyatakan ide 

matematik melalu lisan, tulisan serta 

menggam-barkan secara visual; (2) ke-

mampuan menginterpretasikan dan men-

gevaluasi ide-ide matematik baik secara 

lisan maupun tertulis; dan (3) kemampuan 

dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-

notasi, dan strukturnya untuk memodelkan 

situasi atau permasalahan matematika.  

Kemampuan komunikasi matematik 

siswa sebelum perlakuan diberikan dinilai 

melalui pretest dan setelah perlakuan 

diberikan dinilai melalui posttest. Adapun 

kemampuan komunikasi matematik siswa 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

pada kelas eksperimen adalah sebagai beri-

kut: 
Tabel 4.1 Persentase Kemampuan 

Komunikasi Matematik siswa 

kelas eksperimen 

Indikator 

yang diamati 

Sebelum 

perlakuan 

Sesudah 

perlakuan 

Indikator 1 53,13% 71,01% 

Indikator 2 54,17% 72,11% 

Indikator 3 62,85% 76,74% 

Dan kemampuan komunikasi ma-

tematik siswa sebelum dan sesudah diberi-

kan perlakuan pada kelas kontrol adalah 

sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Persentase Kemampuan 

Komunikasi Matematik siswa 

kelas kontrol. 

Indikator 

yang diamati 

Sebelum 

perlakuan 

Sesudah 

perlakuan 

Indikator 1 46,96% 60,47% 

Indikator 2 60,14% 62,73% 

Indikator 3 58,95% 70,10% 
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Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 

persentase kemampuan komunikasi ma-

tematik siswa pada kelas eksperimen lebih 

berbeda persentase kemampuan komu-

nikasi matematik sebelum dan setelah 

treatment diberikan jika dibandingkan 

dengan kelas kontrol.  

Pengujian Hipotesis 

Hasil posttest kemudian diuji 

normalitas populasi dengan menggunakan 

uji Shapiro-Wilk dengan bantuan aplikasi 

SPSS 18.0 dengan hasil: 
Tabel 4.13 Uji Normalitas Shapiro-Wilk 

Kelas 

Test of Normality 

Shapiro-wilk 

 

 Stat Df Sig 

Eksperimen .957 36 .176 

Kontrol .953 37 .118 

Berdasarkan tabel 4.13 terlihat bah-

wa data pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal dengan nilai 

Sig. kelas eksperimen 0,176 >  0,05 dan 

nilai Sig. kelas kontrol 0,118 > 0,05. Selan-

jutnya dilakukan uji homogenitas dengan 

uji F. Untuk menghitung homogenitas 

varians digunakan uji F. Setelah perhi-

tungan data yang dapat dilihat pada lam-

piran 26, didapat Fhitung = 1,150. Dengan dk 

pembilang = 36, dk penyebut = 35 dengan 

taraf nyata  = 0,05 diketahui Ftabel = 1,78. 

Berdasarkan nilai-nilai hasil perhitungan 

tersebut  maka Fhitung = 1,150  Ftabel= 1,78, 

sehingga varians nilai hasil post test pada 

kedua kelas homogen.  

Setelah diketahui populasi berdistri-

busi normal, variansinya homogen selan-

jutnya pengujian hipotesis dengan uji t. 

Hasil uji statistik uji t terhadap 2 kelas 

sampel di dapatkan di dapatkan thitung 

=10,22. Sedangkan ttabel  = 1,9994. Maka 

di-ketahui thitung > ttabel  = 1,82 > 1,66 
sehingga H0 ditolak pada taraf 95% yang 

artinya H1 yaitu model pembelajaran 

koperatif tipe Investigasi Kelompok me-

lalui pendekatan saintifik terhadap ke-

mampuan komunikasi matematik siswa 

diterima. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA 

Negeri 11 Kota Jambi dengan tujuan  untuk 

mengetahui berpengaruh tidaknya penera-

pan model koperatif tipe Investigasi Ke-

lompok melalui pendekatan saintifik ter-

hadap kemampuan komunikasi matematik 

siswa kelas XI MIA SMA N 11 Kota Jam-

bi. Waktu pelaksanaan penelitian ini ber-

langsung tiga minggu dengan intensitas 

pertemuan sebanyak 4 kali pertemuan di 

kelas eksperimen yaitu kelas XI MIA II 

dan kelas kontrol yaitu kelas XI MIA I.  

Berdasarkan lembar observasi aktivi-

tas komunikasi matematik siswa, siswa ke-

las eksperimen yang diberi perlakuan pem-

belajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Investigasi Kelompok me-

lalui pendekatan saintifik memperoleh per-

sentase aktivitas  64,24% dengan kategori 

“Tinggi” pada indikator kemampuan 

menyatakan ide matematik melalu lisan, 

tulisan serta menggambarkan secara visual, 

66,67%  dengan  kategori “Tinggi” pada 

indikator kemampuan menginterpretasikan 

dan mengevaluasi ide-ide matematik baik 

secara lisan maupun tertulis, 76,39% 

dengan kategori “Tinggi” pada indikator 

kemampuan dalam menggunakan istilah-

istilah, notasi-notasi, dan strukturnya untuk 

memodelkan situasi atau permasalahan ma-

tematika. Sedangkan pada kelas kontrol 

yang diberi perlakuan pembelajaran 

dengan model pembelajaran langsung me-

lalui pendekatan saintifik memperoleh per-

sentase aktivitas  44,68% dengan kategori 

“sedang” pada indikator kemampuan 

menyatakan ide matematik melalu lisan, 

tulisan serta menggambarkan secara visual, 

48,03%  dengan  kategori “sedang” pada 

indikator kemampuan menginterpretasikan 

dan mengevaluasi ide-ide matematik baik 

secara lisan maupun tertulis, 47,22% 

dengan kategori “sedang” pada indikator 

kemampuan dalam menggunakan istilah-

istilah, notasi-notasi, dan strukturnya untuk 

memodelkan situasi atau permasalahan ma-

tematika. Dari perhitungan persentase rata-
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rata aktivitas komunikasi matematik siswa 

tersebut dapat disimpulkan siswa kelas ek-

sperimen yang memperoleh persentase 

dengan kategori “tinggi” aktivitas komu-

nikasi matematik siswa yang terlaksana 

lebih tinggi daripada siswa kelas kontrol 

yang memperoleh rata-rata persentase 

dengan kategori “sedang”. Sehingga dapat 

dikatakan aktivitas komunikasi matematik 

siswa yang terjadi pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol berbeda. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya perbe-

daan perlakuan yang diberikan selama 

pembelajaran menyebabkan aktivitas 

komunikasi matematik yang terjadipun ter-

dapat perbedaan. Adapun persentase aktivi-

tas  kemampuan komunikasi matematik 

pada kelas eksperimen yang menerapkan 

model pembelajaran koperatif tipe investi-

gasi kelompok melalui pendekatan saintifik 

lebih dari  persentase aktivitas kemampuan 

komunikasi matematik pada kelas kontrol 

yang menerapkan model pembelajaran 

langsung melalui pendekatan saintifik 

dikarenakan model pembelajaran koperatif 

tipe investigasi kelompok melalui pendeka-

tan saintifik memberikan kesempatan yang 

lebih pada siswa untuk melaksanakan ak-

tivitas komunikasi matematik. Hal ini se-

jalan dengan pendapat Ansari (2009:60-61) 

yang mengemukakan keutamaan model In-

vestigasi kelompok yaitu : (1) mengajarkan 

siswa menjadi percaya pada guru dan lebih 

percaya pada kemampuan diri sendiri untuk 

berpikir, mencari informasi dari sumber 

lain, dan belajar dari siswa lain; (2) men-

dorong siswa untuk mengungkapkan idenya 

secara verbal dan membandingkannya 

dengan ide temannya. Ini secara khusus 

bermakna ketika dalam proses pemecahan 

masalah; (3) merupakan suatu strategi efek-

tif bagi siswa untuk mencapai hasil belajar 

dan sosial termasuk meningkatkan prestasi, 

percaya diri, dan hubungan interpersonal 

positif atara sesama siswa, meningkatkan 

keterampilan manajemen waktu, dan sikap 

positif terhadap sekolah; (4) banyak me-

nyediakan kesempatan pada siswa untuk 

membandingkan jawabannya dan menilai 

ketepatan jawaban itu; (5) dapat memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mening-

katkan keterampilan bertanya dan men-

gomentari berbagai ragam masalah dan (6) 

memudahkan siswa melakukan interaksi 

sosial, menghargai ide orang lain yang 

dirasa lebih baik, dan meingkatkan ke-

mampuan berpikir kritis dan kreatif. 

Perbedaan kemampuan komunikasi 

matematik siswa pada kedua kelas sampel 

juga berbeda. Baik pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol, pada indikator ke-

mampuan menyatakan ide matematik me-

lalu lisan, tulisan serta menggambarkan 

secara visual, kelas eksperimen yang men-

erapkan model kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok melalui pendekatan saintifik 

terdapat perbedaan rata-rata persentase 

kemampuan komunikasi matematik  

17,88% dan pada kelas kontrol dengan 

menggunakan model pembelajaran lang-

sung melalui pendekatan saintifik terdapat 

perbedaan sebesar 13,51%. Pada indikator 

kemampuan menginterpretasikan dan men-

gevaluasi ide-ide matematik baik secara 

lisan maupun tertulis, kelas eksperimen 

terdapat perbedaan persentase kemampuan 

komunikasi matematik sebesar 17,94% se-

dangkan pada kelas kontrol sebesar 2,59%. 

Pada indikator kemampuan dalam 

menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi, 

dan strukturnya untuk memodelkan situasi 

atau permasalahan matematika, kelas ek-

sperimen terdapat perbedaan persentase 

kemampuan komunikasi matematik sebesar 

13,89% sedangkan kelas kontrol  sebesar 

11,15%. Dari perbedaan persentase rata-

rata kemampuan komunikasi matematik 

siswa tersebut dapat disimpulkan siswa ke-

las eksperimen terdapat perbedaan rata-rata 

persentase kemampuan komunikasi ma-

tematik yang lebih dari kelas kontrol. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Trianto 

(2007:59) yang mengatakan bahwa model 

pembelajaran Investigasi Kelompok ini 

mengajar siswa keterampilan komunikasi 

dan proses kelompok yang baik. 

Berdasarkan hal itu, dapat disimpul-

kan bahwa baik aktivitas matematik siswa 

maupun peningkatan kemampuan komu-

nikasi matematik siswa pada kelas eksper-
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imen dan kelas kontrol berbeda. Hal ini 

dikarenakan penerapan model pembelaja-

ran pada kedua kelas sampel juga berbeda. 

Hal ini dipertegas dengan hasil uji kesa-

maan rata-rata dengan one way ANOVA 

dengan bantuan aplikasi SPSS 18.0 sebe-

lum diberi perlakuan diperoleh Fhitung = 

0,407 < Ftabel = 0,748  yang dapat disim-

pulkan kemampuan keempat kelas pada 

populasi tidak berbeda secara signifikan, 

yang artinya kedua kelas sampelpun ke-

mampuan awalnya tidaklah berbeda secara 

signifikan, namun hasil uji hipotesis dengan 

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata 

dengan uji t dua pihak setelah perlakuan 

deiberikan pada kedua kelas sampel di-

perolehi  >  ( 10,22 > 1,994) 

yang menolak H0 dan menerima H1 sehing-

ga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

kedua kelas tersebut berbeda secara signif-

ikan setelah perlakuan diberikan. 

Dengan berbedanya kemampuan 

komunikasi matematik siswa yang dilihat 

baik dari aktivitas komunikasi matematik 

siswa maupun kemampuan komunikasi 

matematik siswa, penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok melalui pendekatan saintifik 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kemampuan komunikasi 

matematik siswa kelas XI MIA SMA 

Negeri 11 Kota Jambi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis 

data dan pengujian hipotesis maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Investigasi Kelompok terhadap 

kemampuan komunikasi matematik siswa 

kelas XI MIA di SMA Negeri 11 Kota 

Jambi. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka 

penulis menyarankan sebagai berikut: 

1) Kepada guru, model pembelajaran 

kooperatif tipe Investigasi Kelompok 

ini dapat dijadikan salah satu alternatif 

dalam upaya meningkatkan kemampu-

an komunikasi matematik dan aktivitas 

komunikasi matematik jika dibanding-

kan dengan model pembelajaran lang-

sung melalui pendekatan saintifik. 

2) Penelitian ini hanya dilakukan pada 

satu pokok bahasan,  maka diharapkan 

kepada peneliti selanjutnya agar dapat 

melaksanakan penelitian pada pokok 

bahasan yang lain dalam ruang dan 

lingkup yang luas. 
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