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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dengan siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation (GI) pada materi bangun ruang sisi datar kelas VIII SMPN 4 Mataran tahun 

ajaran 2017/2018. Penelitian ini, menggunakan “pre-test-post-tes control group design”. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 4 Mataram yang berjumlah 9 

kelas, sedangkan sampel dari penelitian ini siswa kelas VIII.6 sebagai kelas eksperimen 1 dan 

kelas VIII.7 sebagai kelas eksperimen 2. Pengumpulan data kemampuan pemecahan masalah 

matematika berbentuk tes uraian. Hipotesis penelitian diuji dengan uji-t polled varians dengan 

taraf signifikan 5%. Hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh               , maka    ditolak 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dengan siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

GI. 

Kata Kunci:  pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, group investigation (GI), pemecahan masalah 

matematika 
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Abstract: This study aims to determine the difference of problem solving mathematics ability of 

students taught using cooperative learning, jigsaw-type model with students taught using 

cooperative learning type model Group Investigation (GI) on solid geometry of plate side 

material grade VIII SMPN 4 year 2017/2018. This study, using the "pre-test – post-test control 

group design". The population in this study were all students of grade VIII SMPN 4 Mataram 

totaling 9 classes, while samples were students of class X.1 as class experiment 1 and X.2 as 

class experiment 2. The data collection capabilities of mathematical problem solving-shaped test 

descriptions. The research hypothesis was tested with the t-test with significant degrees of 

variance polled 5%. Hypothesis test of calculation result obtained        >       , so    repelled, 

then that means it can be concluded that there is a difference in mathematical problem solving 

abilities students taught using cooperative learning model jigsaw-type with students who are 

taught using cooperative learning model GI type. 

 

Keyword: cooperative learning jigsaw type, cooperative learning group investigation type, 

problem solving ability 
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang bersifat mendasar yang dapat diaplikasikan dalam 

bidang ilmu yang lain. Karena hal tersebut, mata pelajaran matematika sudah mulai diajarkan 

dari pendidikan dasar dan matematika diajarkan kepada semua siswa untuk segala jenjang 

pendidikan.
[1]

 Matematika timbul karena olah pikir manusia yang berhubungan dengan ide, 

proses dan penalaran yang disusun secara konsisten dengan mempergunakan logika deduktif. 

Tujuan pendidikan matematika di sekolah adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup 

menghadapi perubahan-perubahan keadaan dalam kehidupan dunia yang senantiasa berubah 

melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, cermat, kreatif dan 

efisien. 

Berdasarkan observasi pada saat PPL di SMPN 4 Mataram, dalam pembelajaran 

matematika siswa cenderung mengerjakan soal dengan menggunakan rumus atau aturan yang 

sesuai dengan yang ada pada buku pegangan dan siswa terkadang tidak dapat mengerjakan 

soal dengan representasi berbeda seperti soal cerita karena sudah terpaku pada rumus yang 

ada. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah masih kurang. Siswa cenderung 

bingung bagaimana langkah awal yang harus mereka lakukan dalam menyelesaikan soal-soal 

pemecahan masalah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

siswa.  

Kemampuan pemecahan masalah berarti kecakapan menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh sebelumnya ke dalam situasi yang belum dikenal. Kemampuan pemecahan masalah 

sangat dibutuhkan oleh siswa. Karena pada dasarnya siswa dituntut untuk berusaha mencari 

pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya dan menghasilkan pengetahuan 

yang benar-benar bermakna. Konsekuensinya adalah siswa akan mampu menyelesaikan 

masalah-masalah serupa ataupun berbeda dengan baik karena siswa mendapatkan 

pengalaman konkret dari masalah yang terdahulu
[2]

.  

Memecahkan suatu masalah merupakan aktivitas dasar bagi manusia karena dalam 

menjalani kehidupan, manusia pasti akan berhadapan dengan masalah. Mengajar siswa untuk 

menyelesaikan masalah memungkinkan siswa untuk menjadi lebih analitis dalam mengambil 

keputusan di dalam kehidupan
[3]

. Menurut teori belajar yang dikemukakan Gagne dalam [4] 

menyebutkan keterampilan intelektual yang tinggi meliputi penalaran matematis yang dapat 

dilatih dan dikembangkan melalui pemecahan masalah atau problem solving.  
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Hal ini melatarbelakangi hadirnya beberapa model pembelajaran yang inovatif untuk 

membantu siswa memahami konsep dengan menghubungkan antara materi dengan kehidupan 

nyata siswa. Suatu pembelajaran akan lebih berarti apabila siswa bereksperimen sendiri 

daripada mendengarkan ceramah guru. Khususnya pada pembelajaran matematika, 

hendaknya guru menggunakan model pembelajaran dimana siswa berpartisipasi aktif dalam 

diskusi untuk memecahkan masalah matematika yang dipelajari. Salah satu model 

pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran kooperatif.  

Ada berbagai tipe model pembelajaran kooperatif antara lain yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation (GI). 

Pembelajaran jigsaw dan GI memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah siswa dibagi 

ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4 hingga 5 siswa dengan 

kemampuan prestasi yang heterogen. Pembagian kelompok dapat juga didasarkan atas 

kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. Karakteristik lain 

dari kedua pembelajaran tersebut adalah fokus pada upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dirumuskan atau diajukan. Pada pembelajaran jigsaw, setiap individu siswa 

diberikan kesempatan untuk menjadi ahli dalam kelompoknya. Pada pembelajaran GI siswa 

dilibatkan sejak awal pembelajaran yaitu identifikasi topik. Hal tersebut bertujuan agar siswa 

lebih memahami materi yang akan dipelajari. Dengan karakteristik pembelajaran tersebut, 

maka akan sangat tepat apabila kedua pembelajaran tersebut diterapkan pada siswa yang 

memiliki kemampuan akademik yang heterogen 
[5]

. Selain itu, pembelajaran tersebut juga 

sesuai apabila diterapkan pada kelas yang memiliki karakter siswa yang aktif dan mampu 

bekerja dalam kelompok. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan GI sesuai 

dengan karakter siswa di SMP Negeri 4 Mataram yaitu sebagian besar siswa memiliki 

karakter aktif, suka berkelompok dan mampu berpendapat dalam kelompok, namun kurang 

didukung oleh model pembelajaran yang tepat.  

Materi bangun ruang sisi datar merupakan materi yang lebih mudah dipahami siswa 

apabila siswa belajar secara berkelompok dan diskusi. Dalam materi bangun ruang sisi datar 

juga diperlukan pembelajaran yang mampu mengeksplor kemampuan siswa untuk 

memecahkan masalah terutama pada penerapan bangun ruang sisi datar. Selain itu, 

dibutuhkan pula pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta 

pemahaman yang kuat pada siswa, sehingga siswa mampu mengomunikasikan kembali 

materi yang mereka pelajari. Materi bangun ruang sisi datar tidak hanya mengandalkan 

hafalan tetapi juga membutuhkan pemahaman dan keterampilan dalam memecahkan masalah 
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matematis. Siswa belajar bagaimana memecahkan masalah dengan mengaitkan materi-materi 

yang sudah dipelajarinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik pembelajaran GI dan 

jigsaw.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation (GI). Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul ”Studi Perbandingan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dan Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation (GI) terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika siswa SMPN 4 Mataram pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar.”  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian quasi eksperimen (eksperimen semu) 

dengan desain pre-test post-test control group design. Sebelum diberi perlakukan kedua 

kelompok sampel diberikan tes awal untuk mengukur kondisi awal. Selanjutnya kelas 

eksperimen 1 diberikan perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

kelas eksperimen 2 diberi perlakuan berupa model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI). Sesudah perlakuan, kedua kelas diberikan tes akhir. Dalam penelitian ini 

ada 3 variabel yaitu variabel bebas yaitu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan GI, 

variabel terikat yaitu kemampuan pemecahan masalah, variabel kontrol yaitu materi ajar yang 

diajarkan, guru yang mengajar, dan instrumen penilaian pada kelas eksperimen 1 dan 

eksperimen 2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 4 

Mataram yang berjumlah 9 kelas. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Sampel 

dari penelitian ini yaitu siswa kelas VIII.6 sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas VIII.7 

sebagai kelas eksperimen 2 yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Instrumen penelitian terdiri dari lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, RPP, 

serta tes yang berupa uraian sebanyak 5 soal. Sebelumnya tes uraian divalidasi oleh ahli 

kemudian di uji validitas  dan realibitasnya sehingga diperoleh 5 soal yang valid dan reliabel, 

kemudian diberikan kepada siswa. Selanjutnya, hasil tes akhir pemecahan masalah digunakan 

untuk perhitungan uji homogenitas dan normalitas. Uji F digunakan untuk mengetahui 

homogenitas data dan uji normalitas untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau 

tidak. Uji homogenitas dan normalitas pada data akhir bertujuan untuk menentukan tindak 

lanjut uji beda (uji-t) yang akan digunakan.  Setelah itu, untuk mengetahui perbedaan nilai 
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kedua kelas yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan GI 

digunakan uji t polled varians dengan rumus t-test sebagai berikut: 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅
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(    )  

  (    )  
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)

 

Pengambilan keputusan didasarkan jika                 dengan taraf signifikansi 5% maka 

   diterima. Sebaliknya, jika                maka    ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah:  

Ho: Tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation pada materi bangun ruang sisi datar kelas VIII SMP 

Negeri 4 Mataram Tahun Ajaran 2017/2018   

H1: Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation pada materi bangun ruang sisi datar kelas VIII SMP Negeri 4 

Mataram Tahun Ajaran 2017/2018  

 

HASIL PENELITIAN 

Tes pemecahan masalah ini mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

kedua kelas. Perbandingan kemampuan pemecahan masalah siswa  untuk nilai tes awal pada 

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Tes Awal Pemecahan Masalah 

  Tes Awal 

Kelas Eksperimen 1 Eksperimen 2 

Jumlah Siswa 28 29 

Nilai Tertinggi 32 38 

Nilai Terendah 10 8 

Rata-rata 22 23,03 

Standar deviasi 5,60 7,42 

Variansi 31,41 55,03 

Uji Homogenitas Homogen Homogen 

 

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tes awal siswa pada kedua sampel 

sebesar 22 untuk kelas eksperimen 1 dan 23,03 untuk kelas eksperimen 2. Pada Tabel 1, 
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menunjukkan bahwa kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 homogen yang berarti kedua 

kelas sampel memiliki kemampuan awal yang sama. Selain itu, hasil rata-rata tes awal yang 

rendah disebabkan karena kedua kelas belum memperoleh materi bangun ruang sisi datar. 

Tabel 2. Hasil Tes Akhir Pemecahan Masalah 

  Tes Akhir 

Kelas Eksperimen 1 Eksperimen 2 

Jumlah Siswa 28 29 

Nilai Tertinggi 86 92 

Nilai Terendah 68 70 

Rata-rata 76,28 80,48 

Standar deviasi 5,98 7,46 

Variansi 35,77 55,65 

Uji Homogenitas Homogen Homogen 

Uji Normalitas Normal Normal 

Uji Hipotesis               , H0  ditolak  H1  diterima 

Setelah dilakukan tes awal, selanjutnya kedua kelas sampel diberi perlakuan yang 

berbeda dan terakhir dilakukan tes akhir. Berdasarkan hasil tes akhir terjadi peningkatan nilai 

rata-rata tes akhir dari nilai rata-rata tes awal. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-

rata tes akhir siswa pada kedua sampel sebesar 76,28 untuk kelas eksperimen 1 dan 80,48 

untuk kelas eksperimen 2. Selanjutnya hasil tes akhir juga digunakan untuk perhitungan uji 

homogenitas dan uji normalitas sehingga diperoleh bahwa kedua kelas setelah diberi 

perlakuan memiliki varians yang homogen dan terdistribusi normal. Setelah mengetahui 

homogenitas dan normalitas kedua kelas kemudian dilakukan uji hipotesis dengan taraf 

signifikan 5% dimana diperoleh         = 2,37 lebih besar dari        = 2,04. Hal ini berarti 

terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI 

pada siswa SMPN 4 Mataram tahun ajaran 2017/2018. 

Tes kemampuan pemecahan masalah, diperoleh nilai rata-rata pada tiap langkah 

penyelesaian masalah yang ditunjukkan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Nilai Rata-rata Tes Akhir tiap Langkah Pemecahan Masalah  

Kelas Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 

Eksperimen 1 134,00 119,00 210,00 72,00 

Eksperimen 2 141,00 124,00 231,00  89,00 
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Berdasarkan tabel 3, kemampuan pemecahan masalah  kelas eksperimen 2 lebih tinggi 

daripada kelas eksperimen 1. Hal ini bisa dilihat pada pada langkah 1 hingga langkah 4, kelas 

eksperimen 2 memiliki nilai rata-rata lebih tinggi daripada kelas eksperimen 1. Artinya 

pemberian perlakuan pada kelas eksperimen 2 berupa model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil tes akhir pemecahan masalah digunakan untuk perhitungan uji homogenitas 

dan normalitas. Uji homogenitas dan normalitas pada data akhir bertujuan untuk menentukan 

tindak lanjut uji beda (uji-t) yang akan digunakan. Berdasarkan hasil uji homogenitas tes 

akhir kelas ekspermien 1 dan kelas eksperimen 2, diperoleh bahwa nilai                   

maka berdasarkan kriteria data tes akhir tersebut homogen. Selanjutnya dilakukan uji 

normalitas pada tes akhir kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, diperoleh bahwa 

  
      

     
     

, maka berdasarkan kriteria data tes akhir tersebut terdistribusi normal. 

Sehingga, diperoleh bahwa kedua kelas setelah diberi perlakuan memiliki data yang homogen 

dan terdistribusi normal. Setelah mengetahui homogenitas dan normalitas kedua kelas 

kemudian dilakukan uji hipotesis dengan taraf signiifikan 5% dimana diperoleh thitung > ttabel. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan 

group investigation. 

Selain uji hipotesis, peneliti juga melakukan analisis pada setiap langkah-langkah 

pemecahan masalah. Untuk tes awal pemecahan masalah tidak terdapat perbedaan yang 

cukup signifikan pada setiap langkah pemecahan masalah. Artinya kedua kelas memiliki 

kemampuan awal pemecahan masalah yang sama. Setelah diberi perlakuan, kemampuan 

pemecahan masalah kedua kelas mengalami peningkatkan. Namun, peningkatan pada kelas 

eksperimen 2 lebih tinggi daripada kelas eksperimen 1. 

Peningkatan rata-rata kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 disebabkan karena 

diberikan perlakuan model pembelajaran kooperatif yaitu tipe jigsaw dan tipe group 

investigation. Kedua model ini sangat menekankan keaktifan siswa dalam setiap tahap 

pembelajarannya. Jalannya proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw menuntut siswa untuk saling bekerja sama dan ketergantungan secara 

positif serta bertanggung jawab secara mandiri dalam memahami suatu materi. Menurut [6] 
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dalam model kooperatif tipe jigsaw ini, siswa dibagi ke dalam kelompok asal yang mana 

setiap siswa mendapat topik masalah yang berbeda-beda. Pembelajaran dilanjutkan dengan 

siswa yang mendapatkan topik yang sama berkumpul menjadi satu kelompok ahli untuk 

membahas dan memecahkan masalah tersebut. Sedangkan, menurut [7],  model pembelajaran 

kooperatif tipe GI merupakan model pembelajaran dimana guru dan siswa bekerja sama 

membangun pembelajaran. Siswa harus aktif dalam beberapa aspek selama proses 

pembelajaran berlangsung, sedangkan fungsi kelompok sebagai sarana berinteraksi dalam 

membentuk suatu konsep belajar. Model tipe ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik 

dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Secara 

umun, kelas eksperimen 2 memiliki peningkatan yang lebih tinggi daripada kelas eksperimen 

1. Kelas eksperimen 2 memiliki nilai rata-rata yaitu 80,48 sedangkan kelas eksperimen 1 

memiliki nilai rata-rata 76,28. Hal ini disebabkan karena, pada kelas eksperimen 2 terdapat 

beberapa langkah pembelajarannya, yakni pelaksanaan (investigation) dan penyajian hasil 

akhir dalam bentuk presentasi kelompok. Melalui tahap pelaksanaan (investigation), tiap-tiap 

kelompok menyelesaikan lembar kerja yang telah disiapkan dengan berdiskusi untuk 

memecahkan permasalahan yang ada. Guru juga memberikan pengarahan kepada semua 

kelompok untuk menyajikan hasil diskusi untuk dipresentasikan. Dengan mempresentasikan 

hasil diskusi, kelompok dengan sub materi yang berbeda dapat lebih memahami tentang 

langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Berbeda dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw, penyajian hasil akhir dalam bentuk presentasi hanya dilakukan 

didalam kelompok asal. 

Dari hasil pengamatan, kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dan group investigation sudah terlihat aktifitas siswa yang mengikuti diskusi 

dengan baik. Mereka sudah mau mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat selama 

diskusi berlangsung. Namun, pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, terdapat  tahapan 

yang meminta siswa berpindah kelompok ke kelompok ahli dan kemudian kembali ke 

kelompok asal. Hal ini menyebabkan pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini 

membutuhkan waktu yang lebih lama karena penataan ruang kelas belum terkondisi dengan 

baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang juga menimbulkan kondisi kelas yang 

gaduh. Berbeda dengan pada pembelajaran kooperatif tipe group investigation, tidak ada 

perubahan kelompok sehingga kelas lebih mudah dikondisikan dan siswa lebih fokus 

mengerjakan tugasnya bersama anggota kelompoknya. Sejalan dengan [8] mengemukakan 
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bahwa lingkungan belajar yang kondusif memungkinkan siswa belajar dengan baik serta 

menurut [9] suasana yang tenang, nyaman, dan damai akan mendukung proses belajar siswa.  

Selain itu, pada pembelajaran jigsaw, setiap siswa dengan karakteristik kemampuan 

akademis yang berbeda-beda diberi tanggung jawab untuk menyampaikan materi yang 

dibahas pada kelompok jigsaw. Sehingga siswa dengan kemampuan akademik tinggi 

cenderung dapat menyampaikan materi lebih baik daripada siswa dengan kemampuan 

akademik rendah. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tipe 

jigsaw juga sedikit terhambat dikarenakan di dalam kelompok tersebut terdapat anggota 

dengan kemampuan penyampaian materi yang rendah. Sedangkan pada kelompok Group 

Investigation, masing-masing kelompok mewakilkan anggotanya yang paling menguasai 

materi dan memiliki kemapuan menjelaskan yang baik untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompok pada teman sekelasnya. Hal ini menyebabkan siswa lebih mampu menguasi materi 

pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, masih terdapat 

beberapa kesulitan, diantaranya siswa masih terfokus dan terbebani dengan tugas yang 

diberikan kepadanya, sehingga perhatian untuk mendengarkan penyampaian materi oleh 

temannya belum terkonsentrasi sepenuhnya. Sedangkan, pada pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, siswa terlihat lebih fokus pada materi yang 

dibahas, karena beban individu dirasa tidak sebesar pada kelompok jigsaw, sehingga siswa 

lebih mampu menguasi materi pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan suatu hal yang baru bagi siswa, 

sehingga sistem pembelajaran dengan kelompok kecil ini belum maksimal. Kemampuan 

bekerjasama, memahami konsep, memecahkan masalah, dan menjelaskan materi pada orang 

lain dirasa masih kurang. Sedangkan, pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

merupakan model pembelajaran yang sudah cukup dikenal oleh siswa, karena sebelumnnya 

siswa sudah pernah melakukan hal yang sama walaupun berbeda dari konsep. Mengingat hal 

tersebut, maka respon siswa pada kelompok ini cukup baik dalam hal belajar, memecahkan 

masalah serta memahami konsep. Artinya pemberian perlakuan pada kelas eksperimen 2 

berupa model pembelajaran kooperatif tipe group investigation lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Hal ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu [10] dan [11] serta [12] bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation (GI) memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan siswa yang diajarkan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan rata-ratanya nilai akhirnya yaitu 80,48 dan 76,28. 

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Guru lebih memperhatikan model pembelajaran yang dapat digunakan 

saat pembelajaran, yaitu dengan melibatkan siswa secara aktif sedangkan peran guru hanya 

sebagai fasilitator dan motivator. Model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 2) Dalam pemanfaatan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dan group investigation sebaiknya siswa dijelaskan secara rinci dahulu 

langkah-langkah pembelajarannya, sehingga tidak terjadi kebingungan dan membuang waktu 

dengan percuma. 3) Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan 

perbandingan jika pembaca ingin melakukan penelitian yang sejalan sehingga dapat 

memperkuat hasil penelitian ini. 4) Untuk penelitian selanjutnya, penggunaan model 

pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat dilakukan pada materi, 

indikator, dan kompetensi dasar yang berbeda dengan subjek penelitian yang lebih luas. 
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