
1 
 

Siti Apsoh, 2016 

PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATIONDAN DIRECT 

INSTRUCTION TERHADAPPENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

MATEMATISDITINJAUDARITINGKAT KEPERCAYAAN DIRI  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar BelakangPenelitian 

Matematika berfungsi sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan 

suatu informasi (Suherman, dkk. 2003, hlm. 59).Proses memahami matematika 

atau proses penyampaian informasi membutuhkan ketekunan dalam belajar dan 

bimbingan guru yang intensif.Matematika sebagai dasar ilmu pengetahuan baik 

bidang kedokteran, biologi, sosial, ekonomi, bisnis, kimia, fisika dan ilmu 

pengetahuan lainnya tetap mempelajari matematika sebagai penunjang atas dasar 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dimilikinya (Haryono,2014,hlm.145). 

Matematikamelibatkanketerampilan belajar yaitu  prosedural dan konseptual 

untuk kompeten dalam memecahkan masalah (National Research Council, 2005. 

dalam Bachman, 2015). 

Matematika adalah kegiatan manusia yang melibatkan, mengamati, dan 

menyelidiki pola dan hubungan kuantitatif dalam fenomena fisik dan sosial dan 

antara objek matematika sendiri (Barnes,2005). Dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 (dalamChoridah, 2013) disebutkan  

tentang tujuan pembelajaran matematika untuk semua jenjang pendidikan dasar 

dan menengah adalah siswa mampu : (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antara konsep secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan yaitu rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Matematika merupakan pandangan yang statis, struktural, prosedur dan konsep. 
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Seperti matematika aktif termasuk penggunaan rumus matematika dengan 

sistematis dan mengeksplor rumus (Henningsen & Stein, 2007).Penilaian dalam 

matematika adalah proses pengumpulan informasi mengenai kemampuan 

matematika siswa, yang akan digunakan untuk berbagai keperluan pembelajaran 

atau pendidikan (Monoyiou,2006). 

Tujuan pembelajaran matematika pada butir pertama menegaskan 

bahwapemahaman matematissangat penting dalam pelajaran 

matematika.Kemampuan pemahaman merupakan dasar untuk mengembangkan 

kemampuan matematis lainya.Siswa yang memahami konsep matematika 

mempunyai ruang berpikir yang luas dalam menyelesaikan masalah-masalah 

matematika.Siswa yang memahami konsep matematika,akan menemukan 

prosedur penyelesaian masalah dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Wahyudin  (2013) yaitu jika pemahaman matematisnya 

diperoleh maka seseorang dapat merekontruksi sebuah prosedur yang mungkin 

telah dilupakan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ben-hur (2004,hlm.6) bahwa 

“mathematicians invented prosedures based on mathematical concepts.Hal ini 

berhubungan dengan pernyataan Xin, et. al. (2008) bahwa siswa memperoleh nilai 

yang jelek karena mereka memiliki pemahaman matematis atau konsep dasar 

matematika yang terbatas dan keterampilan mengaplikasikan matematika yang 

kurang, terutama dalam menyelesaikan masalah matematika.Saat ini banyak siswa 

yang tidak berhasil dalam mata pelajaran matematika karena siswa tidak senang 

dengan matematika sehingga umunya ini menjadi tantangan pada mata pelajaran 

tersebut (Walshaw &Anthony, 2008). 

Menurut Wahyudin (2013)bahwa Kemampuan pemahaman merupakan 

syarat utama dalam proses pembelajaran matematika. Pemahaman merupakan 

dasar untukmencapai kemampuan yang diharapkan dalam matematika.  Seorang 

pembelajar yang memahamikonsep matematika akan mudah  menerima 

materibaru danmenyelesaikan soal-soal matematika.Siswaakan memperkuat 

kemampuan pemahaman matematisnya melalui pengalaman-pengalamandalam 

menyelesaikan masalah matematika. Menurut Anderson (2010, hlm.106)  bahwa 

siswa dikatakan memahami apabila mereka dapat menghubungkan pengetahuan 
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baru dan pengetahuan lama mereka. Proses kognitif dalam kategori memahami 

meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, 

menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan.Menurut Ruseffendi 

(1991,dalam Heruman, 2007, hlm.4) membedakan antara belajar menghafal dan 

belajar bermakna. Belajar menghafal, siswa dapat belajar dengan menghafalkan 

apa yang sudah diperolehnya. Sedangkan belajar bermakna adalah belajar 

memahami apa yang sudah diperolehnya. Menurut Panel (2008) berpendapat 

bahwa untuk menindaklanjuti pencapaian dalam matematika, kita harus 

memperbaiki kualitas pembelajaran matematika yang diterima oleh siswa. 

Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika, termasuk 

keterampilan  guru, pengetahuan siswa dan karakter siswa (Slavin,2009). 

Pemahaman matematis mutlak dipahami siswa karena merupakan syarat 

utama untuk memenuh kemampuan lainnya yaitu representasi 

(Tandilling,2012).Mempelajari  matematikamembutuhkan konsentrasi yang kuat, 

semakin fokus mempelajari maka akan semakin serius untuk memahami. Tetapi 

sebaliknya daya konsentrasi siswa lemah, maka siswa kesulitan untuk 

memahami.Menurut Wahyudin (2013, hlm.1)bahwa banyak guru menemukan 

beberapa aspek matematika sebagai sesuatu yang misterius, tidak mereka sukai, 

membingungkan, sulit, atau terasa seperti sesuatu yang tidak menyenangkan.  

Pada umumnya matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, maka 

menggunakan keterampilan matematika di sekolah merupakan suatu ukuran 

akademik dan kemampuan kognitif siswa.  Para pengajar matematika dan para 

filosofi berpendapat bahwa pemahaman matematis terdiri dari pengetahuan 

konsep matematika, prinsip dan struktur matematika (Stein, 2006). Selain 

mengembangkan ranah kognitif yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak) siswa, sama halnya dengan ranah afektif yaitu ranah yang berkaitan dengan 

sikap dan nilai yang perlu dikembangkan seiring perkembangan ranah kognitif. 

Keberhasilan pembelajaran tergantung pada mental yang kuat,  sikap, 

konsep diri yang tinggi dan motivasi (Hassi& Laursen, 2015).Pandangan negatif 

siswa terhadap matematika menumbuhkan penolakan-penolakan perasaan dalam 

diri siswa.Dorongan negatif menunjukan sikap negatif pada diri siswa sedangkan 
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dorongan positif dapat memberikan sikap positif atau perilaku positif. Usaha yang 

dilakukan dan keinginan mempelajari matematika yang kuat akanmempermudah 

proses pemahaman matematis. Salah satu tujuan mengajar matematika adalah 

mengembangkan pemahaman matematis dan mengaplikasikan pengetahuan 

matematika pada kehidupan nyata (Aguirre, et. al., 2012). 

Tujuan pembelajaran matematika pada tujuan pendidikan nasional dalam 

aspek afektif visi matematikamenurut Depdikbud (2006,dalam Budiyanto & 

Rohaeti, 2014) adalahsehat, mandiri, dan percaya diri; toleran, peka sosial, 

demokratis, dan bertanggung jawab, menghargai kegunaan matematika; sikap rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat belajar matematika; serta sikap ulet dan percaya 

diri.Perkembangan aspek kognitif bisa diawalimengembangkan aspek afektif. 

Aspek-aspek afektif dalam pembelajaran matematika mencakup perilaku-perilaku 

yang menekankan aspek perasaan, seperti minat, sikap, apresiasi dan cara 

penyesuaian diri yang ditunjukan selama proses pembelajaran. Salah satu aspek 

afektif dalam pembelajaran adalahkepercayaan diri atauself-

confidence.Kepercayaan diri atau self-confidencemerupakan salah satu aspek 

kepribadian yang panting dalam kehidupan manusia(Andayani, 

1996).Kepercayaan diri ini terbagi kedalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan 

rendah.Tentunya ketiga kategori ini dapat mempengaruhi perkembangan kognitif 

siswa.Kurangnya rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran matematika akan 

mempengaruhi sejauh mana siswa tersebut menyelesaikan permasalahan 

matematika dengan logis dan sistematis.Menurut Kloosterman (Middleton & 

Spain, 1999, dalam Rafianti, 2013) meneliti bahwa keberhasilan dan kegagalan 

yang dicapai siswa kelas VII dipengaruhi oleh motivasi, kepercayaan diri, dan 

keyakinan akan usaha yang mereka lakukan dalam pembelajaran matematika. 

Sama halnya dengan penelitian Hannula, et.al.(2004) menemukan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara sikap kepercayaan diri (self-confidence) dan 

kemampuan matematis siswa.Hal ini sejalan dengan pernyataan Bearden, dkk 

(2001) bahwa kepercayaan diri merupakan sesuatu yang penting dalam 

membangun pemahaman. 
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Belajar memahami matematika umumnya melibatkan pengetahuan konsep 

dan prinsip serta membangun hubungan bermakna antara priorknowledge dan 

konsep yang sedang dipelajari (Rosita, 2012).Nilai ulangan siswa menjadi tolak 

ukur sejauhmana siswa memahami materi yang sudah diajarkan.Nilai-nilai yang 

rendah membuat para siswa rendah diri dan tidak percaya diri. Matematika 

menjadi mata pelajaran yang tidak disukai oleh kebanyakan siswa karena 

dianggap sulit untuk dipelajari, terutama sosok guruyang kurang memperhatikan 

siswanya, terkesan galak dan kurang peduliakan kondisi siswa. Hal ini membuat 

siswa semakin tidak menyenangi matematika.Tugas guru tidak hanya sekedar 

mengajarkan materi kepada siswa tetapi bagaimana menyusun 

strategipembelajaran dengan baik, bermakna dan menarik. Sesuatu yang menarik 

akan mengundang minat siswa dan menumbuhkan motivasi siswa.Hal ini 

didukungdengan pendapat Suydam dan Weaver 1997, (dalam Turmudi, 2009, 

hlm. 87), menyatakan bahwaguru dan pendidik matematika lainnya mempercayai 

bahwa siswa belajar lebih aktif manakala mereka tertarik dengan apa yang mereka 

pelajari. MenurutMann (2006) bahwa 72% siswa berhasil dalam pembelajaran 

matematika berdasarkan pemahaman dan konsep matematika dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 

Siswa selalu dihadapkan dengan masalah pada pelajaran matematika 

(Fauziyah, dkk., 2013).MenurutHanafiah dan Suhana (2009, hlm.8)bahwa 

keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh berfungsinya secara integratif 

dari setiap faktor pendukungnya. Adapun faktor -faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajarantara lainpeserta didik dengan sejumlah latar belakangnya; 

pengajar yang professional; atmosfir pembelajaran partisipatif dan interaktif yang 

dimanifestasikan dengan adanya komunikasi timbal balik dan multi arah secara 

aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan; sarana dan prasarana yang 

menunjang proses pembelajaran; dan kurikulum sebagai kerangka dasar atau 

arahan. Hal ini merupakan salah satu acuan dalam mewujudkan dan mengevaluasi 

penyelenggaraan proses belajar mengajar, agar terciptanya peserta didik yang 

unggul dan berprestasi.Mengarah pada hal tersebut maka harus diciptakan 

kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. 
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Perbaikan kualitas pembelajaran harus diawali dengan perbaikan desain 

pembelajaran (Hamzah, 2007, hlm.85).Penggunaaan model pembelajaran pada 

proses belajar mengajar merupakan strategi khusus dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dengan tepat. Tetapi para pengajar harus mampu memilih model 

pembelajaran yang relevan dengan kondisi siswa dan materi yang akan diajarkan. 

Ketepatan penggunaan model pembelajaran akan memberikan dampak yang baik 

pada hasil pembelajaran, sebaliknya tidak tepatnya penggunaan model 

pembelajaran maka akan memberikan hasil yang tidak maksimal. 

Peningkatan kemampuan pemahaman matematisditinjau dari tingkat 

kepercayaan diripada penelitian ini disajikan dengan menggunakan dua model 

pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif tipe group investigationdan direct 

instruction.Hal ini merupakan salah satu upaya yang diduga dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman matematis.Pembelajaran kooperatif telah dirancang 

untuk menggantikan pengajaran tradisional matematika (Kramarsk, 2003).Model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation merupakan model pembelajaran 

yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik tetapi 

interaksi siwa pada proses pembelajaran.Model pembelajaran  kooperatif 

merupakan strategi belajar dimana siswa dalam kelompok kecil dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda. Keterampilan kooperatif tersebut berfungsi 

melancarkan hubungan kerja dan tugas.Peranan hubungan kerja dapat dibangun 

dengan mengembangan komunikasi antar anggota kelompok. Menurut Suherman, 

dkk (2003,hlm.259) mengemukakan bahwa kooperatif learning dalam matematika 

akan dapat membantu para siswa meningkatkan sikap positif siswa dalam 

matematika. Para siswa secara individu membangun kepercayaan diri terhadap 

kemampuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika, sehingga 

akan mengurangi bahkan menghilangkan rasa cemas terhadap matematika (math 

anxiety) yang banyak dialami para siswa. cooperative learning juga telah terbukti 

sangat bermanfaat bagi para siswa heterogen, dengan menonjolkan interaksi 

dalam kelompok, model belajar ini dapat diterapkan kepada siswa yang 
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berkemampuan dan berlatar belakang berbeda.Penyelidikan akan menumbuhkan 

pemahaman matematis anak (Zhou,2005). 

Salah satu faktor penyebab rendahnya hasil ulangan siswa diantaranya 

adalah rasa percaya diri siswa masih sangat kurang, mereka cenderung percaya 

kepada hasil pekerjaan teman dari pada pekerjaan oleh diri sendiri (Nurmalasari, 

2014). Dalam model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, siswa 

memiliki kesempatan untuk mempelajari konsepmatematika yang sulit dengan 

kerjasama dalam kelompoknya, sehingga akan menumbuhkan self-confidence 

pada siswa dalam belajar matematika. Hal ini didukung oleh pernyataan Suhardita 

(2011) yang menyatakan untuk meningkatkan self-confidence perlu kegiatan yang 

didalamnya terdapat dinamika dan interaksi kelompok.Menurut Eggen dan 

Kauchak (2012, hlm.136)bahwa sekelompok strategi mengajar yang memberikan 

peran terstruktur bagi siswa seraya menekankan interaksi siswa-siswa. Hal ini 

mengarah pada salah satu tujuan umum belajar matematika menurut Cirriculum 

and Evaluation Standard for School Mathematics dari NCTM (dalam Wahyudin, 

2012, hlm.68) bahwa siswa membangun kepercayaan diri terhadap 

kemampuanmereka dalam menggunakan  matematika. 

Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation adalah suatu 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa pada kelompoknya dari mulai 

tahap perencanaan pembelajaran sampai tahap evaluasi.Model pembelajaran 

kooperatif tipegroup investigation menciptakan interaksi aktif antara siswa 

dengan guru, siswa dengan siswa dalam kelompoknya dan menuntut siswa untuk 

melakukan penyelidikan, mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan 

mempersentasikannya.Permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas 

karena guru terlalu serius dalam mengejar, siswa harus memperhatikan dengan 

serius tetapi pasif dan berpikir dalam (Rohana, 2015).Group investigation 

mengarahkan siswa untuk belajar aktif, mengemukakan pendapat dan belajar 

untuk menyelidiki suatu masalah matematika. 

Menurut Winataputra (2001) dalam pembelajaran kooperatif tipegroup 

investigation terdapat tiga konsep utama, yaitu penelitian atau inquiry, 

pengetahuan atau knowledge, dan dinamika kelompok atau the dynamic of 
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learning group.Investigasi matematika memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memperluas pengetahuan mereka. Guru menyediakan bantuan dan 

bimbingan selama proses investigasi. Kegiatan investigasi melibatkan siswa 

dalam pengaitan konsep-konsep matematika dan aplikasi keterampilan 

matematika.Siswa diatur dalam sebuah kerja kelompok. Investigasi mendorong 

siswa untuk membangun pemahaman matematis, membangun keterampilan, dan 

memperluas gagasan.Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan idenya, 

menyampaikan gagasan dan mengomentari presentasi yang dilakukan oleh setiap 

kelompok.Model pembelajarankooperatif tipegroup investigation merupakan 

bentuk dari pendekatan Leaner-centered.Prinsip-prinsip Leaner-centeredyang 

disusun oleh American  Psychological Association dapat membantu siswa secara 

aktif mengkontruksi pemahaman mereka, menentukan tujuan dan rencana, 

berpikir mendalam dan kreatif, memantau pembelajaran mereka, memecahkan 

masalah dunia nyata, mengembangkan rasa percaya diri yang positif dan emosi, 

memotivasi diri sendiri, belajar sesuai dengan level perkembangan, bekerja sama 

secara efektif dengan orang lain, mengevaluasi preferensi mereka dan memenuhi 

standar (Santrock, 2010,hlm.491). 

Pembelajaran menggunakan model kooperatif tipegroup investigation 

merupakan salah satu pembelajaran yang menuntut siswa untuk berperan aktif 

dalam mengembangkan potensi dalam diri siswa. Hal ini sejalan dengan 

pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Tilaar (2010,hlm.57) bahwa 

pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. 

Memperbaiki kualitas belajar mengajar matematika harus diamati dari apa yang 

terjadi di dalam kelas, strategi yang digunakan, dan apa yang guru ajarkan untuk 

mengembangkan kemampuan siswa (Silver, et. al., 2009).Selain menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigationpenelitian ini juga 

menggunakan model pembelajaran langsung atau direct instruction. 

Direct Instruction atau pembelajaran langsung adalah suatu model 

pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa mempelajari keterampilan 

dasar dan memperoleh pengetahuan yang dapat diajarkan secara bertahap 
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selangkah demi selangkah (Lestari & Yudhanegara, 2015,hlm. 37).Direct 

Instruction dilandasi oleh teori belajar behavioristik yang menitipberatkan pada 

penguasaan konsep dan perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang dapat 

diobservasi. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam model ini adalah 

teacher centred approach, dimana guru menyajikan materi atau mentrasnfer 

informasi secara langsung dan terstruktur dengan menggunakan metode ceramah, 

ekspositori, tanya jawab, presentasi atau demonstrasi yang dilakukan oleh guru. 

Dukungan teoritis model pembelajaran langsung adalah teori behavioral, 

teori belajar sosial, dan penelitian tentang aktivitas guru.Pengajaran langsung 

sudah digunakan secara luas dan diuji di sekolah.Menurut Arends (2008,hlm.318) 

bahwa terlepas dari berbagai keluhan yang dilontarkan terhadap pembelajaran 

langsung yang terlalu berpusat pada guru atau membuat siswa berperan pasif, 

model ini masih sangat popular karena memungkinkan guru untuk menuntaskan 

tujuan-tujuan utama pendidikan yang diekspresikan oleh masyarakat luas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka 

penulis menyusun perumusan masalah terkait pengaruh pembelajaran kooperatif 

tipe group investigationdan direct instruction terhadap peningkatan kemampuan 

pemahaman matematisditinjau dari tingkat kepercayaan diriyang diduga dapat 

menjawab permasalahan tersebut. Maka penulis merumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman 

matematisantara siswa yang pembelajarannya denganmodel kooperatif tipe 

group investigationdan siswa yang pembelajarannya dengan 

modelpembelajaran langsung(direct instruction) ? 

2. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman 

matematisantarasiswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi, sedang 

dan rendah?  

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa 

berkepercayaan diri tinggi yang belajar dengan Group Investigation (GI) dan 

Direct Instruction (DI) ? 
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4. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa 

berkepercayaan diri sedang yang belajar dengan Group Investigation (GI) dan 

Direct Instruction (DI)? 

5. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa 

berkepercayaan diri rendah yang belajar dengan Group Investigation (GI) dan 

Direct Instruction (DI)? 

6. Apakah terdapat pengaruh interaksi antaramodelpembelajaran dan tingkat 

kepercayaan diri terhadap kemampuan pemahaman matematis ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 

matematis ditinjau dari tingkat kepercayaan diri siswa melaluipembelajaran 

dengan model kooperatif tipe group investigationdan direct instruction diSekolah 

Dasar. Adapun tujuan-tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan peningkatan kemampuan 

pemahaman matematisantara siswa yang pembelajarannya dengan 

modelkooperatif tipe group investigationdan siswa yang 

pembelajarannyadengan model pembelajaran langsung(direct instruction). 

2. Mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman matematis antara 

siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi, sedang dan rendah. 

3. Mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa 

berkepercayaan diri tinggi yang belajar dengan Group Investigation (GI) dan 

Direct Instruction (DI). 

4. Mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa 

berkepercayaan diri sedang yang belajar dengan Group Investigation (GI) dan 

Direct Instruction (DI). 

5. Mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa 

berkepercayaan diri rendah yang belajar dengan Group Investigation (GI) dan 

Direct Instruction (DI). 

6. Mengetahui pengaruh interaksi antara modelpembelajaran dan tingkat 

kepercayaan diri terhadap kemampuan pemahaman matematis. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menjelaskan penggunaan pembelajaran kooperatif tipegroup 

investigationdan direct instruction dalam meningkatkan kemampuan pemahaman 

matematis siswa ditinjau dari tingkat kepercayaan diri siswa di Sekolah Dasar. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wahana pembanding penelitian bagi para 

peneliti selanjutnya dan memberikan kajian teoritis terhadap penerapan 

pembelajarankooperatif tipe group investigationdan direct instructiondalam 

pembelajaran matematika serta pengaruhnya terhadap kemampuan pemahaman 

matematis. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalampenelitian ini, maka dituliskan definisi operasional sebagai 

berikut : 

1. Kemampuan Pemahaman Matematis 

Pengertian pemahaman adalah perihal menguasai (mengerti, memahami), 

sedangkan pengertian matematis adalah berkaitan dengan matematika (KBBI, 

2008).Sehingga kemampuan pemahaman matematis dapat diartikan menjadi 

kemampuan menguasai materi yang berkaitan dengan matematika.Indikatoruntuk 

mengukur kemampuan pemahaman matematis, yaitu :(a) menyatakan ulang 

konsep yang telah dipelajari ; (b) mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 

konsep matematika; (c) menerapkan konsep secara algoritma; (d) memberikan 

contoh atau kontra contoh dari konsep yang dipelajari; (e) menyajikan konsep 

dalam berbagai representasi; (f) mengaitkan berbagai konsep matematika secara 

internal atau eksternal; (g) kemampuan mengingat dan menerapkan notasi, 

simbol, rumus atau formula dalam matematika secara rutin atau melalui 

perhitungan sederhana; (h) kemampuan membuktikan kebenaran suatu prinsip 

atau teorema secara matematis; (i) kemampuan mencoba sesuatu dalam kasus 

sederhana serta mampu menganalogikannya pada kasus yang serupa; (j) 

kemampuan memperkirakan sesuatu tanpa keraguan sebelum melakukan analisis 
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secara analitik; (k)Kemampuan menghafal dan memahami konsep atau prinsip 

secara terpisah, menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana, dan 

mengerjakan perhitungan secara algoritmik; (l) Kemampuan mengaitkan suatu 

konsep atau aturan dengan konsep lainnya secara benar dan menyadari proses 

yang dilakukan. 

 

2. Kepercayaan diri (Self-Confidence) 

Secara etimologi, Self-Confidenceterdiri dari dua kata, yaitu self dan 

confidence.Self artinya diri, sedangkan confidence artinya kepercayaan. Maka 

dapat diartikan sebagai kepercayaan akan diri (percaya diri). Menurut Welford 

(2012, hlm. 1) self-confidencemerupakan sesuatu yang dibangun dan dilatih, 

bukan merupakan bawaan lahir.self-confidenceadalah suatu sikap yakin akan 

kemampuan diri sendiri dan memandang diri sendiri sebagai pribadi yang utuh 

dengan mengacu pada konsep diri.  

Self-Confidence dalam penelitian ini adalah tingkat kepercayaan diri 

tinggi, sedang dan rendah siswa kelas IV Sekolah Dasar yang meliputi aspek 

kepercayaan akan kemampuan diri yang dimiliki, menunjukan kemandirian dalam 

mengambil keputusan, menunjukan rasa optimis, tenang dan pantang menyerah, 

serta mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik. Indikator self-confidence 

dapat diukur dengan (1) percaya pada kemampuan sendiri; (2) bertindak mandiri 

dalam mengambil keputusan; (3) menunjukan rasa optimis, tenang dan pantang 

menyerah; dan (4) mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik. 

 

3. Model KooperatifTipe GroupInvestigation 

Pembelajaran kooperatif tipeGroup Investigation adalah kegiatan 

pembelajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mempelajari 

topik melalui investigasi untuk menyelesaikan suatu proyek kooperatif. Dalam 

model ini siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari empat 

sampai lima siswa. Setelah siswa menentukan subtopik yang akan dipelajari, 

siswa melakukan penyelidikan yang perlu untuk menyiapkan laporan kelompok. 
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Masing-masing kelompok kemudian menyiapkan laporan dan menyajikan laporan 

hasil temuannya ke seluruh siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipeGroup Investigation menuntut semua 

anggota kelompok untuk merencanakan suatu penelitian beserta perencanaan 

penyelesaian masalah yang dihadapi. Kelompok menentukan apa saja yang akan 

dikerjakan dan siapa saja yang akan melaksanakannya serta bagaimana 

perencanaan penyajiannya di depan kelas. Model pembelajarankooperatif 

tipegroup investigationdikembangkan oleh Sharan pada tahun 1976. Adapun 

langkah-langkah pembelajarannya, yaitu : 

 

 

 

 

Tabel 1.1 

Tahapan Model Pembelajaran Kooperatif  TipeGroup Investigation 

Fase Deskripsi 

Teams Pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 5-6 

siswa berdasarkan heterogenitas 

Identification Guru menyediakan beberapa subtopik dalam bidang 

masalah secara umum. Setiap kelompok memilih 

subtopik yang disediakan guru, 

kemudianmengidentifikasi topik tersebut untuk diteliti. 

Planning Siswa merencanakan prosedur belajar tertentu untuk 

menyelesaikan masalah yang akan diteliti 

Investigation Siswa melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan, 

menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang 

diperoleh secara berkelompok 

Final Project Setiap kelompok mempersiapkan laporan tugas akhir 

terkait dengan hasil investigasi kelompok yang telah 

dilakukan 
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Presentation Siswa mempresentasikan laporan tugas akhirnya di 

depan kelas 

Evaluation Guru dan siswa mengevaluasi kontribusi masing-masing 

kelompok 

 

4. Direct Instruction 

Bruce dan Weil (1996, dalam Lestari & Yudhanegara, 2015, hlm.38) 

mengemukakan lima fase/tahapan pembelajaran dalan direct instruction, yaitu 

orientasi, presentasi/demonstrasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing dan 

latihan mandiri. 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 

Tahapan Model Pembelajaran Langsung(Direct Instruction) 

Fase Deskripsi 

Orientasi 

 

Pada fase ini, guru memberikan kerangka pelajaran dan 

orientasi terhadap materi pelajaran. Kegiatan yang 

dilakukan pada fase ini meliputi kegiatan pendahuluan, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memotivasi 

siswa. 

Presentasi/Demonstrasi 

 

Pada fase ini, guru menyajikan materi  pelajaran, baik 

berupa konsep maupun keterampilan. Kegiatan pada 

fase ini meliputi : penyajian materi, pemberian contoh 

konsep,  pemodelan/peragaan keterampilan. 

Latihan Terstruktur 

 

Pada fase ini guru melakukan penguatan dengan 

memberikan contoh pengerjaan latihan soal terstruktur. 

Latihan Terbimbing Pada fase ini guru memberikan soal- soal latihan dan 
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 melaksanakan bimbingan dengan memonitor proses 

pengerjaan soal yang dilakukan siswa. Guru 

mengelilingi kelas dan memeriksa pekerjaan setiap 

siswa serta mengoreksi jika siswa melakukan kesalahan 

dalam pengerjaan soal. 

Latihan Mandiri 

 

Pada fase ini guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk terus berlatih, baik konsep maupun 

keterampilan secara mandiri dengan memberikan tugas-

tugas yang dikerjakan secara individu. 

. 

 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu bab I pendahuluan, bab II 

kajian pustaka, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan 

dan bab V  simpulan, implikasi dan rekomendasi. 

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan struktur 

organisasi tesis. Bab II kajian yang berfungsi sebagai landasan teoritik dalam 

menyusun rumusan masalah penelitian, tujuan dan hipotesis  penelitian yang 

berisi tentang kemampuan pemahaman matematis, self-confidence, pembelajaran 

kooperatif tipe group investigationdan direct instruction. Bab III berisi tentang 

metode penelitian termasuk metode dan design penelitian, subjek penelitian, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan berisi analisis data untuk 

menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, tujuan penelitian dan 

hipotesis penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.Bab V simpulan, implikasi 

dan rekomendasi menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

analisis temuan penelitian. 

 


