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Abstract
One of the standards of the mathematics learning process is communication (NCTM, 2000). According to Guerreiro (2008),
mathematical communication is a tool in the transmission of mathematical knowledge or as a foundation in building mathematical
knowledge. Communication in this case is not just verbal or verbal communication but also written communication. To develop
students' mathematical communication skills, teachers can apply certain models in accordance with the elements of mathematical
communication, one of which is Group Investigation type Learning. This research is a quantitative research with quasi experimental
design. The population in this study were all students of class XI IPA Negeri 2 Banjarmasin. Sampling using purposive sampling
technique followed by random sampling. Data collection techniques used are documentation and tests. The analytical technique used
was descriptive statistical techniques and inferential statistics, namely the normality test and homogeneity test. The results showed
mathematical communication skills and student learning outcomes using the group investigation type cooperative model better than
students who used the direct model.
Keywords

: effectiveness, Cooperative Learning type Group Investigation, mathematical communication, learning outcomes,
purposive sampling, random sampling.

1. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG MASALAH
Matematika adalah bidang ilmu yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari–hari. Tiada aktivitas
yang dilakukan tanpa menggunakan matematika, mulai dari penggunaan dan perhitungan angka, logika berpikir
dan sebagainya. Eratnya aktivitas sehari - hari dengan matematika menjadikannya alasan yang penting untuk
mempelajari ilmu matematika.
Mata pelajaran matematika dapat dijumpai pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai
mata pelajaran wajib. National Council of Teachers of Mathematics (2000) menyatakan bahwa pembelajaran
matematika di sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga kelas XII memerlukan standar pembelajaran yang
berfungsi untuk menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir, kemampuan penalaran matematis,
memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar yang bermanfaat. Standar pembelajaran tersebut meliputi standar
isi dan standar proses. Standar isi adalah standar pembelajaran matematika yang memuat konsep-konsep materi
yang harus dipelajari oleh siswa, yaitu : bilangan dan operasinya, aljabar, geometri, pengukuran, analisis data dan
peluang. Sedangkan standar proses adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk mencapai
standar isi. Standar proses meliputi : pemecahan masalah (problem solving), penalaran (reasoning), komunikasi
(communication), penelusuran pola atau hubungan (connections), dan representasi (representation).
Salah satu dari standar proses pembelajaran adalah komunikasi (communication). Komunikasi membantu
siswa mengembangkan pemahaman mereka terhadap matematika dan mempertajam berpikir matematis mereka.
Menurut Guerreiro dalam Suryadi, komunikasi matematis merupakan alat bantu dalam transmisi pengetahuan
matematika atau sebagai fondasi dalam membangun pengetahuan matematika. Selain itu (MES, 2009),
komunikasi matematis merupakan salah satu komponen proses pemecahan masalah matematis.
Komunikasi dalam hal ini tidak sekedar komunikasi secara lisan atau verbal tetapi juga komunikasi secara
tertulis. Komunikasi matematis tertulis merupakan suatu cara bagi siswa untuk merenungkan atau menjelaskan
ide-ide matematika tertentu secara terperinci. Hal ini membantu siswa untuk mengartikulasikan strategi sehingga
meningkatkan pengetahuan prosedural dan manfaat kognitif secara umum. Komunikasi tertulis juga dapat
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berupa uraian pemecahan masalah atau pembuktian matematika yang menggambarkan kemampuan siswa dalam
mengorganisasi berbagai konsep untuk menyelesaikan masalah. Elliot dan Kenney (1996) menyatakan
bahwa kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika baik secara lisan maupun tertulis dijabarkan ke dalam
empat aspek kemampuan komunikasi matematis (mathematical communication competence) sebagai berikut :
1. Kemampuan tata bahasa (grammatical competence)
2. Kemampuan memahami wacana (discourse competence)
3. Kemampuan sosiolinguistik (sociolinguistic competence)
4. Kemampuan strategis (strategic competence)
Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan
kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilakukan dengan menerapkan model pmbelajaran yang tepat
yang memusatkan kegiatan pembelajaran pada siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan
adalah model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok.
Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan yang memerlukan pemahaman konsep
yang tinggi, mengingat kebanyakan materi matematika yang abstrak, maka siswa yang menjadi subjek belajar pun
diharapkan memiliki kemampuan berpikir abstrak yang sesuai dengan materi. Oleh karena itu peneliti
memutuskan untuk melakukan penelitian pada siswa SMA.
Setelah peneliti melakukan diskusi dengan guru matematika SMA Negeri 2 Banjarmasin, ternyata
terdapat kendala atau masalah yang ditemui dalam pembelajaran matematika materi statistika. Hal tersebut
dapat dilihat dengan jelas pada daftar nilai hasil ulangan statistika yang menyatakan bahwa 100% siswa kelas XI
IPA-1 tidak lulus. Kebanyakan siswa dalam menjawab tidak memperhatikan penulisan notasi yang mereka
gunakan seperti notasi sigma pada rumus mean data berkelompok. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan
kesalahan dalam perhitungan. Kadang siswa juga salah mengganti variabel dengan nilai yang sudah diketahui
sehingga secara otomatis penyelesaian masalah yang mereka tuliskan salah. Siswa juga mengalami kesulitan
dalam menafsirkan data dalam bentuk grafik dan diagram.
Kemungkinan faktor yang menjadi penyebab adalah kurang efektifnya model pembelajaran yang
diterapkan. Model pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis dan hasil belajar siswa. Dalam proses pembelajaran pada kelas XI IPA menunjukkan
bahwa pembelajaran matematika yang biasanya dilakukan menggunakan model pembelajaran langsung.
Slavin mendefinisikan direct instruction sebagai sebuah pendekatan mengajar di mana pembelajaran
berorientasi pada tujuan (pembelajaran) dan distrukturisasi oleh guru. Artinya dalam pembelajaran, komunikasi
yang terjadi hanya satu arah yaitu dari guru ke siswa. Hal tersebut dapat mengekang perkembangan kreatifitas
berpikir dan komunikasi matematis siswa. Maka dari itu perlu diterapkan suatu pembelajaran baru yang
berorientasi pada siswa dan distrukturisasi oleh siswa sendiri.
Cooperative Learning mencakupi suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagi sebuah tim untuk
menyelesaikan sebuah masalah atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya (Tim
MKPBM, 2001). Cooperative Learning Tipe Group Investigation merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa
menentukan dan merancang sendiri materi pelajaran yang akan mereka dalami. Model pembelajaran investigasi
kelompok memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mengamati, menganalisis,
mendiskusikan dan mengambil kesimpulan (Isjoni, 2009). Setiap kelompok diharapkan dapat saling
berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan ide-ide. Hasil akhir dari kelompok merupakan hasil dari
pemikiran semua anggota kelompok yang pada dasarnya akan lebih mengasah kemampuan intelektual siswa
dibandingkan dengan belajar individual.
Dari hasil penelitian Suryaningsih (2009) di SMA Negeri 7 Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar siswa yang menggunakan model kooperatif tipe investigasi kelompok berada pada kualifikasi baik.
Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alhaitami (2010) di SMA Negeri 1 Kandangan dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok dapat meningkatkan hasil belajar
matematika pada siswa kelas XI IPA-1 SMA Negeri 1 Kandangan tahun pelajaran 2009/2010. Dari kesimpulan
penelitian yang dilakukan oleh Astuti pada siswa kelas VIIIG SMP Negeri Batu disimpulkan bahwa hasil
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok menunjukkan bahwa model ini dapat
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa baik kemampuan secara lisan maupun tulisan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Efektifitas Model Pembelajaran
Koperatif Tipe Investigasi Kelompok Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMA
Negeri 2 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2013/2014 ”.
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RUMUSAN MASALAH
Apakah model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok lebih efektif dibanding model
langsung terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Banjarmasin tahun
pelajaran 2013/2014?,
TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model
pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok lebih efektif dibanding model langsung terhadap kemampuan
komunikasi matematis siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Banjarmasin tahun pelajaran 2013/2014,
MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:
(1) sebagai bahan pertimbangan dan alternatif pilihan bagi guru dalam memilih model pembelajaran
matematika untuk mencapai tujuan optimal,
(2) sebagai motivasi siswa untuk meningkatkan minatnya terhadap pelajaran matematika,
(3) sebagai pengalaman langsung bagi peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model
kooperatif tipe investigasi kelompok dan masukan bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan dalam bidang pendidikan,
(4) sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian yang berkenaan dengan hasil
penelitian ini.
2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol. Tujuan dari penelitian
eksperimental adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab
akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimental dan
menyediakan kontrol untuk perbandingan (Nazir, 2003).
POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA semester I SMA Negeri 2 Banjarmasin
tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 164 orang. Distribusi jumlah siswa pada masing-masing kelas dapat
dilihat pada tabel berikut:
Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling (sampel bertujuan) yaitu
cara pengambilan dua kelas dari beberapa kelas dengan menguji data kemampuan awal siswa. Dua kelas tersebut
terdiri dari kelas eksperimen yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe investigasi kelompok
dan kelas kontrol yang menggunakan model langsung.
TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN
Tempat pelaksanaan penelitian di SMAN 2 Banjarmasin pada semester ganjil tahun pelajaran
2013/2014 yang beralamat di Jalan Mulawarman No. 21 Telp & Fax.0511-3353106, Banjarmasin. Waktu
pelaksanaan dimulai pada tanggal 3 September sampai 19 September 2013.
A. Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelas Kontrol

Sebelum melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu dipersiapkan segala sesuatu yang diperlukan
dalam pembelajaran di kelas kontrol. Persiapan tersebut meliputi persiapan materi, pembuatan rencana
pembelajaran, caption, soal-soal untuk latihan dan soal-soal evaluasi akhir program pengajaran. Pembelajaran
berlangsung selama 5 kali pertemuan ditambah 1 kali pertemuan untuk evaluasi akhir program pengajaran.
Keseluruhan pembelajaran di kelas kontrol dipegang oleh guru pengajar dengan model pembelajaran langsung.

UNINUS Journal Published © 2016

52

UJMES, volume 01, number 01, Juni 2016
ISSN 041003-84202

Nazar Pananto, Noor Fajriah
P. 50 - 57

B. Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen
Tabel 1. Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen
Pertemuan ke1
2

3
4
5
6

Hari/Tanggal
Selasa /
3 September
2013
Kamis /
5 September
2013
Selasa /
10 September
2013
Kamis /
12 September
2013
Selasa /
17 September
2013
Kamis /
19 September
2013

Jam
5–6

Kegiatan

6–8

Investigasi materi yang dipilih oleh masing –
masing kelompok, mengerjakan LKS sebagai
pendukung, pembagian tugas, dan melakukan
perencanaan presentasi

5–6
6–8
5–6
7–8

Perkenalan model pembelajaran kooperatif tipe
Investigasi Kelompok, pemilihan materi

Presentasi materi kelompok I, II, dan III
Presentasi materi kelompok IV dan V
Presentasi materi kelompok VI dan VII
Evaluasi

TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
(1) Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk mengetahui informasi tentang kemampuan awal siswa kelas XI IPA SMA
Negeri 2 Banjarmasin dengan mengambil data nilai rapor kelas XI IPA pada waktu kelas X semester II
mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2012/2013 dan untuk melengkapi data, data penelitian juga
diambil dari arsip/dokumen sekolah.
(2) Tes
Penelitian ini menggunakan tes prestasi atau achievement test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur
pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu (Arikunto, 2010). Bentuk tes yang digunakan berupa
tes uraian (essay) dengan materi statistika.
Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan berupa perangkat pembelajaran, yaitu soal-soal evaluasi akhir program
pengajaran disusun dengan:
(1) Berpedoman pada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok yang sesuai dengan
kurikulum tingkat satuan pendidikan,
(2) bersumber pada buku-buku pelajaran matematika yang digunakan di sekolah tempat penelitian
dilaksanakan dan buku-buku lain yang relevan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan,
(3) dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan guru mata pelajaran matematika di sekolah tempat
penelitian dilaksanakan.
Kriteria Pemberian Skor pada Instrumen
Tabel 2. Skoring Untuk Tes Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa
Indikator
Kemampuan
No
Keterangan
Komunikasi
Matematika
1.
Kemampuan Tata
Siswa tidak mampu menuliskan rumus, dalam langkah
Bahasa(menggunakan
penyelesaian soal salah dan hasil akhir salah
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No

2.

Indikator
Kemampuan
Komunikasi
Matematika
simbol/notasi dan
operasi matematika
secara tepat guna)

Kemampuan Wacana
(Memberikan gagasan
(apa yang diketahui,
ditanya) dari soal)

3.
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Keterangan

Skor

Siswa mampu menuliskan rumus, dalam langkah
penyelesaian soal salah dan hasil akhir salah
Siswa mampu menuliskan rumus, dalam langkah
penyelesaian soal benar tetapi hasil akhir salah
Siswa mampu menuliskan rumus, dalam langkah
penyelesaian soal benar dan hasil akhir benar
Siswa tidak mampu menuliskan apa yang diketahui,
ditanya dari soal
Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak
benar
Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dari soal
dengan benar dan salah menuliskan apa yang ditanya
dari soal atau sebaliknya
Siswa mampu apa yang diketahui dan apa yang ditanya
dari soal dengan benar dan lengkap
Siswa tidak mampu menjelaskan unsur-unsur pada
gambar
Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur pada gambar
tetapi belum lengkap dan ada terdapat kesalahan
Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur pada gambar dan
benar

Kemampuan
Sosiolinguistik
(Menjelaskan diagram
dan grafik kedalam
uraian yang
konstekstual dan
sesuai)
(Sumber: Adaptasi dari Lailatussaidah, 2013)

1
2
3
0
1
2
3
0
1
2

TEKNIK ANALISIS DATA
Data hasil belajar yang diperoleh terdiri dari nilai kognitif hasil belajar matematika berupa nilai rapor dan nilai
evaluasi akhir program pengajaran kelas X yang dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif dan statistik
inferensial.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
ANALISIS DATA KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA
Sebelum melakukan uji beda kemampuan komunikasi matematis siswa, terlebih dahulu dilakukan uji
normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul berdistribusi normal atau tidak
dengan menggunakan uji Liliefors.
Tabel 3. Rangkuman Uji Normalitas Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
Kelas

Lhitung

Ltabel

Kesimpulan*)

Eksperimen

0,0759

0,1542

Normal

Kontrol

0,0579

0,1566

Normal

*) Taraf signifikansi  = 5%
Hal ini menunjukkan bahwa sebaran nilai kemampuan komunikasi matematika siswa pada kelas eksperimen
dan kelas kontrol normal.
Tabel 4. Rangkuman Uji Homogenitas Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
Kelas
Variansi
Fhitung
Ftabel
Kesimpulan*)
Eksperimen
155,979
1,237
1,816
Homogen
Kontrol
126,0478
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*) Taraf signifikansi  = 5 %
Menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol
homogen.
Tabel 5. Rangkuman Uji t Kemampuan Komunkasi Matematis Siswa
Kelas
thitung
ttabel
Kesimpulan*)
Eksperimen
Terdapat
1,525
0,999
peningkatan
Kontrol
*) taraf signifikansi  = 5 %
Terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa di kelas eksperimen
yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok dibanding dengan siswa di kelas
kontrol yang menggunakan model pembelajaran langsung. Berarti, model pembelajaran kooperatif tipe
investigasi kelompok lebih efektif dibanding model langsung terhadap kemampuan komunikasi matematis
siswa.
Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan Efektif atau tidaknya suatu model pembelajaran diterapkan, tidak ditentukan oleh kecanggihan
suatu model pembelajaran saja, karena pada prinsipnya tidak ada satu model pembelajaran pun yang terbaik.
Model pembelajaran yang terbaik adalah model pembelajaran yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai
(Widodo,2009). Berarti model pembelajaran yang efektif adalah model pembelajaran yang relevan dengan
tujuan yang hendak dicapai, dalam hal ini tujuan yang hendak dicapai yakni meningkatnya kemampuan
komunikasi matemati dan hasil belajar siswa.
Hasil penelitian dengan menerapkan model Cooperative Learning tipe Group Investigation dan model
pembelajaran konvensional pada pelajaran matematika di kelas XI SMA Negeri 2 Banjarmasin diuraikan
sebagai berikut:
1. Kegiatan komunikasi di kelas yang menggunakan model Pembelajaran Kooperatif tipe Investigasi
Kelompok mengenai materi statistika berlangsung cukup intensif terlihat pada saat pembagian tugas banyak
siswa yang bertanya tentang materi yang akan mereka bahas. Pada saat presentasi siswa berperan aktif
menanggapi materi yang disajikan oleh kelompok lain. Hal tersebut dikarenakan model Pembelajaran
Kooperatif tipe Investigasi Kelompok menyajikan cara unik yang membuat siswa lebih tertarik dengan
kegiatan investigasi materi kelompok.
Komunikasi matematis siswa terhadap materi statistika di kelas yang menggunakan model Pembelajaran
Kooperatif tipe Investigasi Kelompok dideskripsikan berdasarkan penskoran dari tes evaluasi akhir. Dengan
pencapaian 3,03% berada pada kualifikasi amat baik, 15,15% berada pada kualifikasi baik, 33,33% berada pada
kualifikasi cukup. Nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 56,1 dan termasuk kualifikasi baik.
Dalam Pembelajaran koperatif tipe Investigasi Kelompok menekankan kreatifitas dan keaktifan siswa dalam
menginvestigasi, memahami, berbagi dengan teman sekelompok, dan mempresentasikannya. Kegiatankegiatan tersebut tentu sangat menunjang peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. Sehingga
model Pembelajaran koperatif tipe Investigasi Kelompok baik diterapkan karena menghasilkan kemampuan
komunikasi matematis yang baik dalam menyelidiki, berbagi, dan mempresentasikan materi yang mereka
kuasai.
2. Kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional
dideskripsikan berdasarkan penskoran dari tes evaluasi akhir. Dengan pencapaian 3,03% berada pada
kualifikasi amat baik, 12,12% berada pada kualifikasi baik, 24,24% berada pada kualifikasi cukup.
Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas menggunakan model pembelajaran konvensional berjalan
berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru. Sehingga, hanya beberapa
orang siswa yang terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran.
3. Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%, menunjukkan bahwa
rata-rata nilai kemapuan komunikasi matematis siswa terhadap materi statistika di kelas yang menggunakan
model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok lebih tinggi daripada rata-rata nilai kempuan
komunikasi matematis siswa terhadap materi statistika di kelas yang menggunakan model konvensional.
Artinya, terdapat pengaruh model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok terhadap kemampuan
komunikasi matematis siswa.
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Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Suryaningsih. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan Astuti diperoleh kesimpulan bahwa hasil penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe investigasi kelompok menunjukkan bahwa model ini dapat meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis siswa baik kemampuan secara lisan maupun tulisan. Sehingga, dapat disimpulkan
bahwa seiring dengan tingginya kemapuan komunikasi matematis siswa terhadap konsep matematika maka
semakin membantu siswa dalam menghadapi masalah matematis karena komunikasi matematis merupakan
salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk dapat memahami sekaligus menyelesaikan masalah
matematika.
4. SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kemampuan
komunikasi matematis siswa kelas XI IPA-3 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model kooperatif tipe
investigasi kelompok lebih baik dibanding kemampuan komunikasi matematis siswa kelas XI IPA-4 sebagai
kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran langsung. Artinya, model pembelajaran kooperatif tipe
investigasi kelompok lebih efektif dibanding model langsung terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa,
Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
1) bagi guru matematika yang akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe
investigasi kelompok diharapkan memperhatikan alokasi waktu dan ruang lingkup materi, karena dalam
penerapannya banyak memakan waktu, baik untuk menyiapkan, maupun untuk pelaksanaannya, serta bila
pembelajaran mengandung materi yang saling berkaitan maka tidak bisa diterapkan model pembelajaran
kooperatif tipe investigasi kelompok. Penerapan mungkin dilakukan pada materi yang independen,
2) sebelum mengadakan evaluasi akhir sebaiknya guru yang menerapkan pembelajaran kooperatif tipe
investigasi kelompok meninjau pemahaman siswa atas materi pelajaran yang telah dipelajari, apakah seluruh
siswa sudah memahami dan menguasai materi dengan benar atau belum (terutama materi yang tidak menjadi
subtopik investigasi kelompoknya),
3) bagi siswa diharapkan memperhatikan temannya yang sedang presentasi walaupun berasal dari kelompok
yang berbeda dan turut aktif dalam jalannya diskusi dalam proses pembelajaran kooperatif tipe investigasi
kelompok.
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