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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION  
BERBASIS ALAT PERAGA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

DITINJAU DARI PENALARAN MATEMATIKA  
PADA SISWA KELAS VII DI SMP N 2 SAWIT BOYOLALI 

 
ABSTRACT 

This study aims to: (1) analyze and test support learning with group investigation 
model props based for learning outcomes math, (2) analyze and test support math 
reasoning for learning outcomes math, (3) analyze and test the interaction between 
learning models and math reasoning for learning outcomes math. Populations of this 
study were all students of class SMP N 2 Sawit Boyolali amounting to 130 students, 
while the samples is VIIB and VIIE class drawn by cluster random sampling technique. 
VIIB class amounting to 22 students as experiment group and VIIE class as control 
group. Before samples be given  treatment a  test balance do. The collection was 
conducted by documentation, questionnare and test. Data analysis technique used is two 
way analysis of different cells previously performed data analysis prerequisite normality 
test and homogenity test. Research result: (1) there is support differences learning with 
group investigation model props based for learning outcomes math, with FA = 12,54 (2) 
there is support differences math reasoning for learning outcomes math, with FB = 
32,79 (3) there is interaction between learning models and math reasoning for learning 
outcomes math, with FAB =7,94. 

 
Keyword: investigation group, props, reasoning mathematics, learning outcomes 
mathematics 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan menguji pengaruh model 
pembelajaran group investigation berbasis alat peraga terhadap hasil belajar matematika, 
(2) menganalisis dan menguji pengaruh penalaran matematika terhadap hasil belajar 
matematika, (3) menganalisis dan menguji  interaksi antara model pembelajaran dan 
penalaran matematika terhadap hasil belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua siswa kelas VII di SMP N 2 Sawit Boyolali yang berjumlah 130 siswa, 
sedangkan sampelnya yaitu kelas VIIB dan VIIE  yang diambil dengan teknik cluster 
random sampling. Kelas VIIB sejumlah 22 siswa sebagai kelompok eksperimen dan 
kelas VIIE sejumlah 22 siswa sebagai kelompok kontrol. Sebelum sampel diberi 
perlakuan dilakukan uji keseimbangan dengan menggunakan uji t. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode dokumentasi, angket dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan homogenitas. Hasil penelitian: 
(1) terdapat perbedaan  pengaruh model pembelajaran group investigation berbasis alat 
peraga terhadap hasil belajar matematika, dengan FA = 12,54 (2) terdapat perbedaan  
pengaruh penalaran matematika terhadap hasil belajar matematika, dengan FB = 32,79 
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(3) terdapat interaksi antara model pembelajaran dan penalaran matematika terhadap 
hasil belajar matematika, dengan FAB =7,94. 

 
Kata kunci: group investigation, alat peraga, penalaran matematika, hasil belajar 
matematika 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah 

dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran (Jihad, 

2008: 15). Hasil belajar mempunyai peranan penting bagi guru dan siswa karena 

menjadi acuan keberhasilan dalam pembelajaran (Rosyida, 2016). Namun 

kenyataannya hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan.  

Salah satu bukti rendahnya prestasi matematika sesuai dengan data yang 

dikeluarkan oleh Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) melalui analisa terhadap 

ujian Nasional 2011 menunjukkan bahwa matematika menjadi mata pelajaran 

tersulit dibandingkan mata pelajaran yang lain. Sebanyak 2.391 siswa atau 51,44% 

dinyatakan tidak lulus matematika. Dari data hasil pembelajaran kelas VII di SMP 

N 2 Sawit menunjukan bahwa tingkat ketuntasan hasil belajar matematika kurang 

dari 50% dari semua siswa kelas VII SMP N 2 Sawit. 

Berdasarkan uraian diatas, hasil belajar matematika belum sesuai harapan  

disebabkan dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Menurut Slameto (2010: 

54) faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

meliputi kesehatan, intelegensi, perhatian, minat, dan bakat. Sedangkan faktor 

ekstern adalah faktor yang ada diluar individu, antara lain lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, guru, masyarakat serta lingkungan sekitar. 

Selain faktor diatas rendahnya hasil belajar matematika juga disebabkan karena 

kurangnya kemampuan siswa dalam bernalar secara matematis. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) yang mengidentifikasi 

bahwa kemampuan penalaran matematika siswa masih rendah.    
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Hasil pengamatan di SMP N 2 Sawit Boyolali pada saat magang, kemampuan 

siswa dalam bernalar secara matematis sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan 

rendahnya kemampuan siswa dalam menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan, tertulis, gambar, dan diagram. Disamping itu, siswa tidak mampu menarik 

kesimpulan dari pernyataan matematika. 

Selain kurangnya kemampuan siswa dalam bernalar matematika, faktor 

penyebab rendahnya hasil belajar matematika juga disebabkan dari guru. Hal ini 

terjadi pada saat proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi peneliti yang 

dilakukan pada saat magang di SMP N 2 Sawit Boyolali, proses pembelajaran yang 

dominan diterapkan yaitu metode ceramah. Pembelajaran dengan metode ceramah 

membentuk siswa menjadi pasif dan menimbulkan kejenuhan bagi siswa. 

Disamping faktor-faktor tersebut hasil penelitian Sangadji (2016) menyatakan 

bahwa siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, guru masih cenderung 

menggunakan metode ceramah sehingga siswa ditekankan untuk menerima dan 

menghafal materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini menyebabkan siswa kurang 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran,  Akcay (2012) menyatakan metode belajar 

yang berpusat pada guru tidak cukup untuk mendidik siswa. Pembelajaran yang 

berpusat pada guru akan membuat siswa menjadi pasif. 

Berdasarkan akar penyebab rendahnya hasil belajar matematika yang telah 

diuraikan maka diperlukan suatu perubahan dengan mengembangkan variasi dalam 

kegiatan pembelajaran yang dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang tidak 

menjenuhkan dan mampu memacu kreativitas siswa. Model pembelajaran yang 

dimungkinkan dapat merealisasikan kondisi tersebut adalah model pembelajaran 

kooperatif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pons (2014) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif yang diterapkan pada mata pelajaran 

matematika menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik daripada model 

pembelajaran yang lain.  

Group investigation (investigasi kelompok) adalah model pembelajaran 

kooperatif dimana siswa bekerja kedalam kelompok-kelompok kecil dengan 
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menggunakan investigasi kooperatif, diskusi kelompok, serta perencanaan dan 

proyek kooperatif, dan kemudian melakukan pemaparan kepada seluruh kelas 

tentang temuan mereka (Slavin, 2011: 24). Dalam penerapannya siswa diberikan 

kesempatan untuk belajar dengan caranya sendiri (Mitchell, 2008). Berdasarkan 

pemaparan Slavin tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran group 

investigation dapat menjadi alternatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang optimal dapat menggunakan bantuan alat 

peraga.  

Alat peraga dimaksudkan agar komunikasi antara guru dan siswa dalam hal 

penyampaian pesan, siswa lebih memahami dan mengerti tentang konsep abstrak 

matematika yang dipelajari. Model pembelajaran group investigation dalam 

penelitian ini, dimodifikasi dengan alat peraga matematika karena dianggap mampu 

menciptakan suasana belajar mengajar yang aktif dan efektif sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika yang optimal. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menguji: (1) pengaruh 

model pembelajaran group investigation berbasis alat peraga terhadap hasil belajar 

matematika, (2) pengaruh penalaran matematika terhadap hasil belajar matematika, 

(3) interaksi antara model pembelajaran dan penalaran matematika terhadap hasil 

belajar matematika. 

 

2. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 2 Sawit Boyolali. Jenis penelitian ini 

berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian eksperimental sejati.  

Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII di SMP N 2 Sawit Boyolali 

sebanyak 130 siswa, dengan sampel penelitian yaitu kelas VIIB dan VIIE yang 

diambil dengan teknik cluster random sampling. Kelas VIIB sebanyak 22 siswa 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIIE sebanyak 22 siswa sebagai kelompok 

kontrol. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu  metode dokumentasi, angket 

dan tes. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kemampuan awal 

siswa berupa nilai UAS siswa kelas VII di SMP N 2 Sawit Boyolali. Metode angket 

digunakan untuk memperoleh data penalaran matematika. Metode tes digunakan 

untuk memperoleh data hasil belajar matematika.  

Teknik analisis data dengan menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel 

tak sama yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas 

dengan metode Lilliefors dan homogenitas dengan uji Bartlett. Selanjutnya apabila 

pada uji hipotesis menghasilkan H0 ditolak maka perlu dilakukan uji komparasi 

ganda dengan menggunakan metode Scheffe. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji keseimbangan dilakukan sebelum sampel diberi perlakuan. Uji 

keseimbangan menggunakan uji t, diperoleh bahwa kelas sampel mempunyai 

kemampuan awal yang sama sebelum diberi perlakuan. Selanjutnya untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan instrumen angket dan tes.  

Instrumen angket penalaran matematika terdiri dari 30 item. Dari uji validitas 

angket penalaran matematika diperoleh 18 item angket yang valid. Setelah angket 

dinyatakan valid kemudian dilakukan uji reliabilitas dengan rumus Cronbach’s 

Alpha ( , diperoleh r11 > rtabel (0,860 > 0,361) sehingga dapat disimpulkan angket 

penalaran matematika bersifat reliabel. 

Instrumen tes hasil belajar matematika terdiri dari 4 soal uraian. Uji validitas 

pada soal tes dalam penelitian ini menggunakan validitas isi. Tes yang telah disusun 

kemudian dikonsultasikan kepada dua ahli yaitu salah satu dosen di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yaitu Christina Kartika Sari, S.Pd, M.Sc dan guru 

matematika kelas VII di SMP N 2 Sawit Boyolali yaitu Stephanus Kristanto, S.Pd. 

Ada beberapa perbaikan soal tes hasil belajar matematika setelah dikonsultasikan 

kepada dua ahli tersebut. Setelah diperbaiki kemudian tes diujicobakan kepada 
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siswa yang bukan menjadi sampel. Dari uji validitas tes diperoleh bahwa tes hasil 

belajar matematika valid. Setelah tes dinyatakan valid kemudian dilakukan uji 

reliabilitas dengan rumus Cronbach’s Alpha ( . Dari proses perhitungan diperoleh 

r11 > rtabel (0,6869 > 0,456) sehingga  soal tes hasil belajar matematika dinyatakan 

reliabel. 

Setelah kedua instrumen dinyatakan valid dan reliabel, kemudian diberikan 

kepada sampel penelitian. Berdasarkan angket penalaran matematika yang diberikan 

kepada kelompok eksperimen dan kontrol, data hasil penalaran matematika 

dipaparkan pada Tabel 1 berikut . 

Tabel 1. Data Hasil Penalaran Matematika 

Model Pembelajaran 
Penalaran Matematika 

Total 
Tinggi Sedang Rendah 

GI berbasis alat peraga 6 siswa 9 siswa 7 siswa 22 siswa 

Konvensional 9 siswa 6 siswa 7 siswa 22 siswa 

Total 15 siswa 15 siswa 14 siswa 44 siswa 

 

Tes hasil belajar matematika yang telah diberikan pada kelas eksperimen 

diperoleh nilai tertinggi 100; terendah 48; mean 72,68; median 70; modus 97; dan 

standar deviasi 17,12. Hasil belajar matematika siswa pada kelas kontrol diperoleh 

nilai tertinggi 97; terendah 47; mean 64,55; median 64,5; modus 52, 54, 67, 68; dan 

standar deviasi 12,08.  

Dari hasil penelitian, selanjutnya dilakukan uji prasyarat analisis yakni uji 

normalitas dan homogenitas pada 5%. Hasil uji normalitas menyimpulkan 

bahwa setiap sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan uji 

homogenitas menyimpulkan bahwa sampel mempunyai variansi yang sama 

(homogen). Maka analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dapat dilakukan. 

Rangkuman hasil perhitungan untuk uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama disajikan dalam Tabel 2 dibawah ini. 
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Tabel 2. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK DK RK Fobs F  H0 

Model 

pembelajaran 

(A) 

1.016,728 1 1.016,728 12,54 4,098 Ditolak 

Penalaran 

matematika 

(B) 

5.319,097 2 2.659,55 32,79 3,248 Ditolak 

Interaksi (AB) 1.288,27 2 644,14 7,94 3,248 Ditolak 

Galat 3.082,08 38 81,11    

Total 10.706,176      

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh model 

pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat pengaruh penalaran 

matematika terhadap hasil belajar matematika, (3) terdapat interaksi antara model 

pembelajaran dan penalaran matematika terhadap hasil belajar matematika. 

Karena H0A, H0B, dan H0AB ditolak selanjutnya perlu dilakukan uji lanjut untuk 

mengetahui perbedaan rerata antar baris dan antar kolom dengan metode Scheffe. 

Adapun rangkuman rerata marginal dan rerata masing-masing sel disajikan dalam 

Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Rerata Marginal dan Rerata Masing-masing Sel 

Model Pembelajaran 
Penalaran Matematika Rerata 

marginal Tinggi Sedang Rendah 
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GI berbasis alat peraga 95,17 71,67 54,71 73,85 

Konvensional 70,78 64,83 56,71 64,11 

Rerata marginal 82,98 68,25 55,71  

 

Pada hipotesis pertama diperoleh H0A ditolak. Artinya model pembelajaran 

group investigation berbasis alat peraga dan pembelajaran konvensional 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar matematika. Untuk 

mengetahui model pembelajaran mana yang lebih baik dilihat dari rerata marginal 

dari masing-masing model pembelajaran. Karena rerata marginal model 

pembelajaran group investigation berbasis alat peraga lebih besar daripada 

pembelajaran konvensional (73,55 > 64,40) maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran group investigation berbasis alat peraga lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional.  

Hal ini didukung di lapangan bahwa selama proses pembelajaran pokok 

bahasan himpunan dengan model pembelajaran group investigation berbasis alat 

peraga siswa terlihat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran serta adanya 

alat peraga mengakibatkan ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran 

matematika. Diawal pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

Pembentukan kelompok investigasi dilakukan secara heterogen. Masing-masing 

kelompok membahas sub pokok bahasan yang berbeda dengan kelompok lain. 

Sehingga akan menimbulkan kekompakan dan kerjasama yang baik antar anggota 

kelompok. Pada saat proses pembelajaran berlangsung siswa menggunakan berbagai 

sumber belajar dan saling berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing 

sehingga tercipta suasana belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Pada saat 

menyampaikan hasil investigasi, penggunaan alat peraga menjadi perhatian siswa 

dan memudahkan siswa dalam memahami materi. Jika ada siswa yang kurang 

paham terjadi tanya jawab dan saling bertukar pikiran satu sama lain sehingga 

semua siswa akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran..  
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Berbeda dengan kondisi tersebut, pada pembelajaran konvensional siswa 

terlihat pasif. Siswa mencermati dengan seksama materi yang disampaikan oleh 

guru namun pada saat guru bertanya hanya beberapa siswa yang menjawab. Saat 

guru memberikan latihan soal, ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan hal ini 

dikarenakan siswa kurang faham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Selain 

itu siswa hanya sekedar menghafal materi yang disampaikan oleh guru, sehingga 

pada pertemuan selanjutnya siswa sudah lupa dengan materi yang dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. Pada saat guru menyimpulkan materi yang sudah 

disampaikan hanya sedikit siswa yang memperhatikan penjelasan guru.  

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran group investigation berbasis alat peraga lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional pada pokok bahasan himpunan. Hal ini senada dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Simsek (2013) yang menyatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif mengakibatkan hasil belajar yang lebih 

baik daripada pembelajaran konvensional. Richardo (2015) dan Adora (2014) juga 

menyatakan bahwa model group investigation lebih efektif digunakan untuk 

menyampaikan materi, serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu 

Akcay (2012) juga menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran group 

investigation mendidik siswa untuk bekerja secara aktif dan mampu berinteraksi 

dengan teman yang lain untuk saling bertukar pikiran sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

Pada hipotesis kedua, H0B ditolak. Artinya terdapat pengaruh penalaran 

matematika terhadap hasil belajar matematika. Terdapat tiga tingkatan untuk 

variabel penalaran matematika (tinggi, sedang dan rendah) maka perlu dilakukan uji 

lanjut pasca anava untuk melihat lebih lanjut manakah dari ketiga tingkatan 

penalaran matematika yang mengahasilkan efek yang berbeda. Uji lanjut pasca 

anava yang dilakukan yaitu uji komparasi ganda antar kolom. Metode komparasi 

ganda yang digunakan adalah metode Scheffe. 



10 
 

Rangkuman hasil uji komparasi ganda antar kolom dipaparkan pada Tabel 4 

berikut. 

 

 

 

 

Tabel 4. Rangkuman Uji Komparasi Ganda Antar Kolom 

   Keputusan 

  12,44 6,496 H0 ditolak 

  54,99 6,496 H0 ditolak 

  15,60 6,496 H0 ditolak 

 

Dengan membandingkan Fobs dengan Ftabel , karena semua Fobs > Ftabel  maka 

semua H0 ditolak. Sehingga terdapat perbedaan antara 1 dengan 2, 1 dengan 3 

dan 2 dengan 3. Dengan memperhatikan rerata marginal yang dipaparkan pada 

Tabel 3 dapat disimpulkan: (1) siswa dengan penalaran matematika tinggi 

mempunyai hasil belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan 

penalaran matematika sedang, (2) siswa dengan penalaran matematika tinggi 

mempunyai hasil belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan 

penalaran matematika rendah, (3) siswa dengan penalaran matematika sedang 

mempunyai hasil belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan 

penalaran matematika rendah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa dengan penalaran matematika tinggi 

mempunyai hasil belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

siswa yang mempunyai penalaran matematika sedang dan rendah.  

Kondisi ini didukung di lapangan bahwa kemampuan penalaran matematika 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda, ada yang tergolong tinggi, 

sedang dan rendah. Siswa yang mempunyai kemampuan penalaran tinggi terlihat 
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lebih serius dan rajin saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sedangkan 

siswa dengan tingkat penalaran matematika rendah kurang serius dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru bahkan terkadang tidak mengerjakan tugas. 

Selain itu pada saat menyampaikan hasil investigasi, siswa dengan penalaran tinggi 

cenderung lebih berani dalam menyampaikan hasil diskusi daripada siswa dengan 

penalaran sedang dan rendah. Perbedaan kemampuan penalaran matematika 

mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. Semakin tinggi tingkat penalaran 

matematika siswa maka semakin baik hasil belajar matematika yang diperoleh siswa 

dan sebaliknya rendahnya kemampuan penalaran siswa mengakibatkan rendahnya 

hasil belajar matematika siswa. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016) yang 

menyatakan bahwa siswa dengan kemampuan penalaran tinggi mempunyai prestasi 

belajar yang lebih baik daripada siswa dengan kemampuan penalaran sedang dan 

rendah, sedangkan siswa dengan penalaran sedang mempunyai prestasi belajar yang 

lebih baik dari penalaran rendah. 

Hipotesis ketiga diperoleh diperoleh FAB = 7,94 dan Fobs = 3,245 dengan taraf 

signifikansi 5% dengan dK(A) = 2 dan dK(G) =38, maka H0AB ditolak, artinya 

terdapat interaksi antara model pembelajaran dan penalaran matematika terhadap 

hasil belajar matematika. Dengan demikian perlu dilakukan uji komparasi ganda 

antar sel. Hasil uji komparasi ganda antar sel ditunjukkan pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Sel 

H0 Fobs Ftabel Keputusan 

  

  

  

26,40 

2,07 

0,17 

12,33 

12,33 

12,33 

H0 ditolak 

H0 diterima 

H0 diterima 

  

  

  

24,51 

65,18 

13,95 

12,33 

12,33 

12,33 

H0 ditolak 

H0 ditolak 

H0 ditolak 
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1,57 

9,60 

2,63 

12,33 

12,33 

12,33 

H0 diterima 

H0 diterima 

H0 diterima 

 

Dari hasil perhitungan pada Tabel 5 dan dengan memperhatikan rerata 

marginalnya pada Tabel 3 diatas, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) model 

pembelajaran group investigation berbasis alat peraga mempunyai hasil belajar 

matematika yang lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional 

hanya apabila dikenakan pada siswa dengan kemampuan penalaran tinggi, namun 

tidak demikian jika diterapkan pada siswa dengan kemampuan penalaran 

matematika sedang dan rendah, (2) pada penerapan model pembelajaran group 

investigation berbasis alat peraga, siswa dengan kemampuan penalaran matematika 

tinggi mempunyai hasil belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan 

penalaran matematika sedang dan rendah, dan siswa dengan penalaran matematika 

sedang mempunyai hasil belajar matematika yang lebih baik dibandingkan dengan 

siswa dengan penalaran matematika rendah (3)  pada pembelajaran konvensional 

siswa dengan penalaran matematika tinggi, sedang dan rendah mempunyai hasil 

belajar matematika yang sama. 

Model pembelajaran group investigation berbasis alat peraga mempunyai hasil 

belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional hanya apabila dikenakan pada siswa dengan kemampuan penalaran 

tinggi. Pada penalaran matematika sedang dan rendah, penerapan model 

pembelajaran group investigation  berbasis alat peraga dan konvensional 

mempunyai hasil belajar matematika yang sama. 

 Hal ini didukung pada saat presentasi hasil diskusi, siswa yang mempunyai 

kemampuan penalaran matematika tinggi lebih berani dalam mengemukakan hasil 

diskusi didepan kelas selain itu mereka juga lebih aktif pada saat diskusi 

berlangsung. Berbeda dengan siswa yang mempunyai kemampuan penalaran 
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matematika sedang dan rendah, mereka cenderung lebih takut saat mengemukan 

hasil diskusi. 

Hasil penelitian pada pembelajaran dengan model pembelajaran group 

investigation berbasis alat peraga, siswa dengan penalaran matematika tinggi 

mempunyai hasil belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

siswa yang mempunyai penalaran matematika sedang dan rendah. Sedangkan  siswa 

dengan penalaran matematika sedang mempunyai hasil belajar matematika yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan penalaran matematika rendah. Hal ini dapat 

dicermati pada saat guru memberikan tugas, siswa dengan penalaran matematika 

tinggi cenderung lebih serius dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 

berbeda dengan siswa dengan penalaran matematika sedang dan rendah. Namun 

siswa dengan penalaran matematika sedang, meskipun terlihat kurang serius mereka 

lebih rajin mengerjakan tugas jika dibandingkan dengan siswa dengan penalaran 

rendah, karena siswa dengan penalaran rendah terkadang tidak mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru. 

Pada pembelajaran konvensional, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

dengan penalaran matematika tinggi, sedang, dan rendah mempunyai hasil belajar 

matematika yang sama. Hal ini ditunjukkan pada saat pembelajaran berlangsung 

sebagian besar siswa tidak memperhatikan guru bahkan mengganggu teman lain 

sehingga menganggu proses belajar.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara model 

pembelajaran dan penalaran matematika terhadap hasil belajar matematika, 

sehingga dalam menerapkan model pembelajaran hendaknya guru memperhatikan 

tingkat penalaran matematika siswa. Hal ini didukung dari penelitian yang 

dilakukan Dewanti (2014) yang menyatakan bahwa adanya interaksi penggunaan 

metode belajar dan tingkat penalaran terhadap hasil belajar siswa. 

 

  



14 
 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) 

terdapat pengaruh model pembelajaran group investigation berbasis alat peraga 

terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat pengaruh penalaran matematika 

terhadap hasil belajar matematika, (3) terdapat interaksi antara model pembelajaran 

dan penalaran matematika terhadap hasil belajar matematika. 
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