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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

kooperatif Group Investigation dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

terhadap prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis siswa 

pada pembelajaran matematika siswa kelas X SMK Negeri 1 Yogyakarta. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain pretest-posttest non-

equivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Yogyakarta yang terdiri dari 192 siswa. Dari enam kelas yang ada, 

dipilih dua kelas sebagai sampel penelitian yaitu kelas X Ak 1 sebagai kelas kontrol 

yang menggunakan model pembelajaran ekspositori, dan kelas X Ak 2 sebagai kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif GI dengan 

pendekatan RME. Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran GI dengan 

pendekatan RME maupun keefektifan model pembelajaran ekspositori ditinjau dari 

masing-masing variabel terikat (prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan 

disposisi matematis), data dianalisis dengan analisis one sample t-test. Untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan setelah perlakuan antara kedua 

model pembelajaran tersebut ditinjau dari ketiga variabel terikat, data dianalisis 

dengan independent sample t-test. Hasil analisis data menggunakan taraf signifikansi 

5% menunjukkan bahwa (1) Model pembelajaran kooperatif GI dengan pendekatan 

RME efektif ditinjau dari prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi 

matematis siswa (2) Model pembelajaran ekspositori efektif ditinjau dari disposisi 

matematis siswa, tetapi tidak efektif ditinjau dari prestasi belajar dan kemampuan 

berpikir kritis siswa (3) Model pembelajaran kooperatif GI dengan pendekatan RME 

lebih efektif daripada model pembelajaran ekspositori ditinjau dari prestasi belajar 

dan kemampuan berpikir kritis, tetapi tidak lebih efektif ditinjau dari disposisi 

matematis siswa 

Kata kunci: GI, RME, prestasi, kritis, disposisi 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Menurut undang-undang no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, SMK (Sekolah 

Menengah Kejuruan) merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah di Indonesia, yang bertujuan 

untuk menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. SMK dimaksudkan untuk 

menghasilkan lulusan yang terampil pada bidang tertentu dengan kemampuan yang mumpuni. 

Kemampuan lulusan SMK yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan tercantum dalam Standar 

Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKLSP). Terdapat dua puluh tiga SKLSP SMK/MAK, 

diantaranya yaitu  (1) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan 

pekerjaannya, (2) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif, (3) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan 

keputusan [1]. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa salah satu kemampuan aspek kognitif yang 

harus dimiliki oleh lulusan SMK sesuai dengan SKLSP adalah kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis 

berbeda dengan berpikir biasa, sebab berpikir kritis tidak hanya sekadar bagaimana menyelesaikan suatu 

permasalahan melainkan mencakup kemampuan untuk memberikan alasan yang logis serta kemampuan 

untuk menghubungkan sebab dan akibat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan  bahwa seorang pemikir 

kritis harus mampu memberikan alasan yang baik atas tindakan maupun hal-hal yang ia percaya [2]. Salah 
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satu cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah melalui pembelajaran 

matematika. Matematika merupakan sarana komunikasi sains tentang pola-pola yang berguna untuk 

melatih berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif [3]. Melalui pembelajaran matematika, siswa tidak hanya 

mampu mengembangkan kemampuan aspek kognitif seperti kemampuan berpikir kritis saja, melainkan 

juga mampu mengembangkan kemampuan aspek afektif, salah satunya adalah disposisi matematis.  

Disposisi matematis adalah keterkaitan dan apresiasi terhadap matematika berupa suatu 

kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang positif [4]. Disposisi  matematis  merupakan  

salah  satu  faktor  yang  ikut  menentukan keberhasilan  belajar matematika siswa.  Siswa  memerlukan  

disposisi matematis yang  akan  menjadikan siswa mampu  mengembangkan kebiasaan baik di matematika, 

seperti mengembangkan sikap tekun, ulet, dan gigih, serta mengembangkan rasa percaya diri siswa dalam 

menyampaikan ide atau gagasan maupun rasa percaya diri dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan 

matematika, dimana rasa percaya diri ini merupakan salah satu standar kompetensi lulusan yang harus 

dimiliki siswa SMK.  

Mengingat pentingnya pembelajaran matematika di SMK, diantaranya yaitu mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan disposisi matematis, maka perlu adanya suatu model 

pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa dalam belajar matematika, sehingga siswa dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan disposisi matematis. Seperti yang telah diketahui bahwa 

siswa SMK dididik untuk siap berkarir dalam dunia kerja, hal tersebut tentu berimbas kepada kepribadian 

yang dimiliki oleh siswa SMK. Menurut John Holland terdapat enam tipe kepribadian vokasional 

diantaranya yaitu Realistik, Investigatif, dan Sosial [5]. Berdasarkan ketiga tipe di atas, salah satu model 

pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika di SMK adalah model 

pembelajaran kooperatif Group Investigation dengan pendekatan Realistic Mathematics Education. Model 

pembelajaran kooperatif GI merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada kegiatan 

pembelajaran melalui aktivitas kelompok. Bekerja dengan pasangan maupun dalam kelompok kecil tidak 

hanya berguna untuk meningkatkan keterlibatan siswa, melainkan juga dapat memfasilitasi munculnya ide 

dan mendorong menuju tingkat pemikiran yang lebih tinggi (higher order thinking) [6], dimana salah satu 

tingkat pemikiran yang lebih tinggi adalah kemampuan berpikir kritis [7]. Sedangkan pendekatan Realistic 

Mathematics Education menitikberatkan pada penerapan masalah realistik sebagai titik awal pembelajaran. 

Matematika realistik menekankan kepada konstruksi dari konteks benda-benda konkrit sebagai titik awal 

bagi siswa guna memperoleh konsep matematika. Benda-benda konkret dan obyek-obyek lingkungan 

sekitar dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran matematika dalam membangun keterkaitan 

matematika melalui interaksi sosial [8].  

Salah satu SKLSP SMK adalah mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis, akan tetapi 

berdasarkan observasi siswa kelas X SMK Negeri 1 Yogyakarta cenderung berorientasi pada rumus dan 

cara cepat saja. Sehingga siswa tidak mampu memberikan alasan atas jawaban atau solusi yang mereka 

ambil. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Selain itu, siswa 

juga kurang percaya diri dalam memberikan alasan atas solusi yang dipilih serta kurang memahami 

manfaat dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

kurang memiliki disposisi matematis. Selain itu, diharapkan dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif GI dengan pendekatan RME siswa juga mampu mengembangkan prestasi belajar, sebab prestasi 

belajar merupakan faktor utama yang diukur dalam penilaian pembelajaran, sedangkan penilaian 

pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang sangat penting 

Dari uraian tersebut peneliti menduga model pembelajaran GI dapat memberikan solusi dari 

masalah yang diuraikan, seperti penelitian [9] yang menyimpulkan bahwa Pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, serta penelitian [10] yang 

menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif tipe GI efektif ditinjau dari prestasi belajar siswa. 

Model pembelajaran GI dengan pendekatan RME diterapkan pada pembelajaran kelas eksperimen, 

sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru, yaitu model 

pembelajaran ekspositori. 

Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) Apakah pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran kooperatif GI dengan pendekatan RME efektif ditinjau dari prestasi belajar, 

kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis siswa pada pembelajaran matematika siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Yogyakarta? (2) Apakah pembelajaran matematika dengan model pembelajaran ekspositori 
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efektif ditinjau dari prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis siswa pada 

pembelajaran matematika siswa kelas X SMK Negeri 1 Yogyakarta? (3) Apakah pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran kooperatif GI dengan pendekatan RME lebih efektif daripada model 

pembelajaran ekspositori ditinjau dari prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis 

siswa pada pembelajaran matematika siswa kelas X SMK Negeri 1 Yogyakarta? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Group 

Investigation dengan pendekatan Realistic Mathematics Education ditinjau dari prestasi belajar, 

kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis. Dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif 

GI dengan pendekatan RME dalam proses pembelajaran matematika, diharapkan siswa akan memperoleh 

kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta disposisi matematis. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (Quasi Experiment) dengan desain pretest-

posttest non-equivalent control group design. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

disajikan pada tabel 1. 

TABEL 1. DESAIN PENELITIAN PRETEST-POSTTEST NON-EQUIVALENT CONTROL GROUP DESIGN 

Kelas Pretest Angket Awal Treatment Angket Akhir Posttest 

Eksperimen O1 P1 X P2 O2 

Kontrol O1 P1  P2 O2 

 

Keterangan:  

O1 : Tes kemampuan awal 

O2 : Tes kemampuan akhir 

P1  : Angket awal 

P2 : Angket akhir

X  : Pemberian perlakuan berupa model pembelajaran kooperatif GI dengan pendekatan RME 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas X SMK Negeri 1 Yogyakarta tahun ajaran 

2015/2016, yang terbagi dalam enam kelas dengan jumlah siswa sebanyak 192. Dari enam kelas tersebut 

dipilih dua kelas sebagai sampel, yaitu kelas X-Akuntansi-1 sebanyak 31 siswa sebagai kelompok kontrol 

dan kelas X-Akuntansi-2 sebanyak 32 siswa sebagai kelompok eksperimen.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kemetiran Kidul No. 35, 

Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Februari – 24 Maret 2016 

D. Variabel Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif Group Investigation dengan 

pendektan Realistic Mathematics Education, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar, 

kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis siswa. Sementara guru, jumlah jam pelajaran, serta 

materi pelajaran merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu (1) observasi keterlaksanaan 

pembelajaran, (2) Tes, yang bertujuan untuk mendapatkan data prestasi belajar serta kemampuan berpikir 

kritis, (3) Angket, yang bertujuan untuk mengumpulkan data disposisi matematis siswa. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah instrumen tes untuk 

prestasi belajar dan kemampuan berpikir kritis serta instrumen angket disposisi matematis. Instrumen 

kemudian dianalisis validitas dan reliabilitasnya. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas isi yang diperoleh dari pendapat ahli sebagai validator. 

G. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini dilakukan tiga tahap analisis data, yaitu analisis data deskriptif, pengujian prasyarat 

analisis, dan pengujian hipotesis. 

Kriteria nilai tes prestasi belajar menggunakan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. 

Sedangkan kriteria nilai untuk tes kemampuan berpikir kritis dapat dilihat pada tabel 2.  

TABEL 2. KRITERIA PENILAIAN TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Rentang Nilai Kriteria 

X > 79,04 Sangat Baik 

65,13 < X   79,04 Baik 

51,22 < X   65,13   Cukup  

37,31 < X   51,22   Kurang 

X   37,31  Sangat kurang 

Keterangan : 

X  = Nilai tes kemampuan berpikir kritis 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa nilai tes prestasi belajar dikatakan tuntas/baik apabila dapat 

mencapai nilai 75, sedangkan nilai tes kemampuan berpikir kritis dapat dikatakan baik apabila nilai lebih 

dari 65,13  

Kriteria skor disposisi matematis dihitung menggunakan kriteria skor angket [11]. kriteria skor 

disposisi matematis dapat dilihat pada tabel 3. 

TABEL 3. KRITERIA PENSKORAN ANGKET DISPOSISI MATEMATIS 

Rumus Rentang Skor Kriteria 

                 X > 88,4 Sangat Baik 

                                72,8 < X   88,4   Baik 

                                57,2 < X   72,8   Cukup  

                                41,6 < X   57,2   Kurang 

                 X   41,6   Sangat kurang 

 

Keterangan : 

      (rerata ideal)  = ½ (skor maks ideal + skor min ideal) 

    (simpangan baku ideal) = 
 

 
 (skor maks ideal – skor min ideal) 

X     = skor empiris 

Dari sinilah dapat diketahui bahwa skor angket disposisi matematis siswa dapat dikatakan baik apabila 

masuk memiliki skor lebih dari 72,8.  

Analisis data selanjutnya adalah uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan homogenitas. Uji 

normalitas multivariat dilakukan dengan cara menghitung jarak mahalanobis    
   setiap titik pengamatan 

dengan rata-rata. Perhitungan jarak mahalanobis dilakukan dengan rumus berikut 

  
                     , dengan i = 1, 2, 3, ..., n  [12] 
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Keterangan : 

         = Matriks selisih nilai dengan rata-rata 

    = Matriks varians-kovarians 

Perhitungan jarak mahalanobis dibantu dengan menggunakan SPSS 20. Populasi dikatakan 

berdistribusi normal jika sekitar 50% data mempunyai nilai jarak mahalanobis yang kurang dari   
       

yaitu sebesar 2,366 [12]. Akan tetapi jika uji normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan asumsi Central Limit Theorem yaitu jika jumlah observasi cukup 

besar maka asumsi normal dapat diabaikan [13]. Sedangkan untuk uji homogenitas multivariat dihitung 

menggunakan statistik uji Box’s M dengan bantuan SPSS 20. Selanjutnya dilakukan uji kesamaan 

kemampuan awal. Uji kesamaan kemampuan awal bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

rata-rata kemampuan awal antara kelas kontrol dan kelas eksperimen ditinjau dari prestasi belajar, 

kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis siswa. Uji kesamaan rata-rata menggunakan uji 

Hotelling’s Trace. 

Setelah melakukan uji asumsi analisis berupa uji normalitas dan uji homogenitas, serta melakukan uji 

kesamaan kemampuan awal maka untuk menjawab rumusan masalah akan dilakukan uji hipotesis. Untuk 

mengetahui keefektifan model pembelajaran GI dengan pendekatan RME maupun keefektifan model 

pembelajaran ekspositori ditinjau dari masing-masing variabel terikat (prestasi belajar, kemampuan 

berpikir kritis, dan disposisi matematis), data dianalisis dengan analisis one sample t-test. Untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan setelah perlakuan antara kedua model pembelajaran 

tersebut ditinjau dari ketiga variabel terikat, data dianalisis dengan independent sample t-test. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar diukur dengan menggunakan instrumen berupa soal berbentuk pilihan ganda dengan 

sepuluh butir soal. Tes diberikan dua kali pada saat awal sebelum diberikan perlakuan (pretest) dan pada 

saat akhir setelah diberikan perlakuan (posttest). Hasil pengukuran prestasi belajar pada siswa dapat dilihat 

melalui klasifikasi nilai prestasi belajar, yang disajikan pada tabel 4 

TABEL 4. KLASIFIKASI NILAI PRESTASI BELAJAR 

Klasifikasi 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

Tuntas 53,33% 54,84% 67,74% 84,38% 

Belum Tuntas 46,67% 45,16% 32,25% 15,62% 

 

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar dalam persentase 

klasifikasi tuntas pada nilai posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen. Meskipun demikian,  baik pada 

kelas kontrol maupun kelas eksperimen sama-sama mengalami peningkatan jumlah siswa yang memiliki 

klasifikasi tuntas. Jumlah siswa yang memiliki kualifikasi tuntas pada posttest kelas kontrol sebanyak 17 

siswa, sementara pada kelas eksperimen sebanyak 27 siswa.  

2. Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Kemampuan berpikir kritis diukur dengan menggunakan instrumen berupa soal berbentuk uraian 

sebanyak lima butir soal. Tes diberikan dua kali pada saat awal sebelum diberikan perlakuan (pretest) dan 

pada saat akhir setelah diberikan perlakuan (posttest). Hasil pengukuran kemampuan berpikir kritis pada 

masing-masing aspek disajikan pada tabel 5. 

TABEL 5. PRESENTASE KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS TIAP ASPEK 

Aspek Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
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Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

Memfokuskan Pertanyaan 46,33% 67,74% 55,48% 77,34% 

Mengidentifikasi Bias 37,50% 47,42% 38,71% 59,06% 

Menginferensi 37,50% 61,94% 55,81% 70,00% 

Mengatur Strategi dan Menentukan Solusi 32,17% 66,29% 29,52% 72,11% 

 

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa persentase tiap aspek berpikir kritis pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen mengalami peningkatan. Namun, rata-rata peningkatan persentase aspek kemampuan 

berpikir kritis pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata peningkatan persentase aspek 

kemampuan berpikir kritis pada kelas kontrol. Dapat dilihat bahwa baik pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen, peningkatan paling besar terdapat pada aspek mengatur strategi dan menentukan solusi.  

3. Disposisi Matematis Siswa 

Disposisi matematis siswa diukur dengan menggunakan instrumen berupa angket dengan 26 butir 

pernyataan. Angket diberikan dua kali pada saat awal sebelum diberikan perlakuan (angket awal) dan pada 

saat akhir setelah diberikan perlakuan (angket akhir). Hasil pengukuran disposisi matematis siswa pada tiap 

aspek disajikan pada tabel 6. 

TABEL 6. PRESENTASE DISPOSISI MATEMATIS TIAP ASPEK 

Aspek 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Awal Akhir Awal Akhir 

Percaya diri 70,21% 73,29% 67,84% 77,82% 

Tekun dan Gigih 71,07% 73,50% 64,98% 76,73% 

Mempunyai ketertarikan dan keingintahuan 72,92% 75,67% 72,58% 81,45% 

Menilai aplikasi matematika 76,67% 77,10% 76,94% 83,71% 

 

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen mengalami 

peningkatan pada setiap aspek disposisi matematis siswa. Peningkatan pada setiap aspek disposisi 

matematis siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Pada kelas 

kontrol, aspek percaya diri mengalami peningkatan yang paling besar. Sedangkan pada kelas eksperimen 

peningkatan paling besar terdapat pada aspek tekun dan gigih.  

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji 

normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak berdistribusi normal, berdasarkan asumsi 

Central Limit Theorem maka asumsi normal dapat diabaikan. Sedangkan dari uji homogenitas diperoleh 

hasil, baik data nilai pretest maupun data nilai posttest, keduanya memiliki matriks varian-kovarians yang 

homogen. Setelah asumsi normal dan homogen terpenuhi maka dilanjutkan dengan uji kesamaan 

kemampuan awal. Hasinya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal antara 

kelas kontrol dan kelas esperimen ditinjau ketiga variabel terikat. 

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah akan dilakukan uji hipotesis. Rumusan masalah yang 

pertama yaitu apakah pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif GI dengan 

pendekatan RME efektif ditinjau dari prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis 

siswa. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dilakukan uji hipotesis terhadap masing-masing variabel 

terikat. 

TABEL 7.  HASIL UJI HIPOTESIS TERHADAP RUMUSAN MASALAH PERTAMA 

Data Kelas df thitung ttabel 

Posttest prestasi belajar Eksperimen 31 4,546 2,040 

Posttest berpikir kritis Eksperimen 31 2,077 2,040 
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Skor akhir disposisi matematis Eksperimen 31 6,265 2,040 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tabel 7, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan ketiga data dengan 

menggunakan bantuan SPSS 20 memiliki         yang lebih besar dari pada        . Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif GI dengan 

pendekatan RME efektif ditinjau dari prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis 

siswa. 

Rumusan masalah yang kedua yaitu apakah pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

ekspositori efektif ditinjau dari prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis siswa. 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dilakukan uji hipotesis terhadap masing-masing variabel 

terikat. 

TABEL 8.  HASIL UJI HIPOTESIS TERHADAP RUMUSAN MASALAH KEDUA 

Data Kelas df thitung ttabel 

Posttest prestasi belajar Kontrol 30 1,629 2,042 

Posttest berpikir kritis Kontrol 30 -1,786 2,042 

Skor akhir disposisi matematis Kontrol 30 6,087 2,042 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan data prestasi belajar dan 

kemampuan berpikir kritis memiliki         yang kurang dari        . Hal ini menunjukkan bahwa H0 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ekspositori tidak efektif ditinjau dari 

prestasi belajar dan kemampuan berpikir kritis. Akan tetapi hasil uji hipotesis untuk data disposisi 

matematis menunjukkan         yang lebih besar dari pada        . Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran efektif ditinjau dari disposisi matematis siswa. 

Rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

kooperatif Group Investigation dengan pendekatan Realistic Mathematics Education lebih efektif daripada 

model pembelajaran ekspositori ditinjau dari prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi 

matematis siswa. Sebelum menjawab rumusan masalah tersebut perlu dilakukan uji kesamaan rata-rata 

terhadap data setelah perlakuan. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan akhir 

setelah perlakuan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen ditinjau dari ketiga variabel terikat. Hasilnya 

terdapat perbedaan rata-rata kemampuan akhir setelah perlakuan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

ditinjau dari prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis siswa. Karena terdapat 

perbedaan rata-rata kemampuan akhir antara dua kelas tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan uji 

hipotesis untuk menjawab rumusan masalah ketiga.  

Pada perhitungan sebelumnya diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif GI dengan pendekatan 

RME efektif ditinjau dari prestasi belajar dan kemampuan berpikir kritis, sedangkan model pembelajaran 

ekspositori tidak efektif ditinjau dari kedua variabel tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif Group Investigation dengan pendekatan Realistic Mathematics Education lebih 

efektif daripada model pembelajaran ekspositori ditinjau dari prestasi siswa dan kemampuan berpikir kritis. 

Selanjutnya akan diuji apakah model pembelajaran kooperatif GI dengan pendekatan RME lebih efektif 

daripada model pembelajaran ekspositori ditinjau dari disposisi matematis siswa. 

TABEL 9.  HASIL UJI HIPOTESIS TERHADAP RUMUSAN MASALAH KETIGA 

Data   df thitung ttabel 

Skor akhir disposisi matematis 0,05 61 1,7512 2,000 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tabel 9, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan 

bantuan SPSS 20 memiliki              . Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima, sebab         

             . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif Group Investigation 
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dengan pendekatan Realistic Mathematics Education tidak lebih efektif daripada model pembelajaran 

ekspositori ditinjau dari disposisi matematis siswa.  

  

B. Pembahasan 

Keefektifan model pembelajaran kooperatif Group Investigation dengan pendekatan Realistic 

Mathematics Education terhadap prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis, 

karena adanya pengaruh dari tahapan pembelajaran GI diantaranya siswa melakukan investigasi secara 

berkelompok serta mempresentasikan hasil investigasi di depan kelas. Adanya kerja sama antar siswa 

dalam melakukan investigasi secara kelompok membuat siswa mampu mengembangkan kemampuan 

untuk menyampaikan gagasan dalam diskusi. Model pembelajaran kooperatif GI dengan pendekatan RME 

memfasilitasi siswa untuk bekerja dalam kelompok dimana mereka bisa mendiskusikan dan 

mengkomunikasikan penyelesaian dari masalah yang diberikan. Sejalan dengan hal tersebut, untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dapat dilakukan dengan memberikan kondisi bagi siswa untuk 

saling berkomunikasi satu dengan yang lain agar secara bersama-sama siswa menggambarkan suatu solusi 

dari permasalahan [14]. Selain itu siswa dituntut untuk mengonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui 

investigasi, hal tersebut membuat siswa lebih memahami langkah-langkah dan alasan yang diambil dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika. Tidak hanya itu, dengan siswa mengonstruksi pengetahuan 

mereka sendiri, siswa cenderung lebih mampu untuk menganalisis bias, sebab siswa memahami langkah-

langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah sehingga ketika terdapat langkah yang kurang 

tepat atau keliru, siswa dapat mengidentifikasi.  Kegiatan investigasi secara berkelompok juga membantu 

siswa untuk mengembangkan sikap tekun dan gigih. Siswa akan termotivasi untuk terus mencoba berbagai 

hal sampai memperoleh hasil investigasi yang diharapkan. Gambar 1 menunjukkan kelompok yang 

melakukan kegiatan investigasi dengan menggunakan kain flanel. Kelompok tersebut mencoba 

menginvestigasi berdasarkan informasi dari buku dan internet tetapi mereka merasa belum memahami 

materi, sehingga mereka melakukan investigasi dengan cara lain yaitu praktik menggunakan kain flanel.  

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. KEGIATAN INVESTIGASI SISWA 

Tahapan lain pada pembelajaran Group Investigation yaitu kegiatan mempresentasikan hasil investigasi 

di depan kelas, membuat siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan ide dan gagasan mereka.  Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [15] yang menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

GI efektif ditinjau dari prestasi belajar, serta hasil penelitian [16] yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran GI efektif ditinjau dari kemampuan berpikir kritis. Pendekatan RME yang diterapkan dalam 

pembelajaran juga memberikan pengaruh terhadap keefektifan model pembelajaran ditinjau dari prestasi 

belajar, kemampuan berpikir kritis, dan disposisi matematis siswa. Pendekatan RME menitikberatkan pada 

penerapan masalah realistik sebagai titik awal pembelajaran siswa. Dengan menerapkan masalah realistik 

dalam pembelajaran matematika dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk mampu menilai aplikasi 

matematika dalam bidang lain serta dalam kehidupan sehari-hari . Selain itu pembelajaran matematika 

yang dimulai dengan pengenalan masalah realistik dapat membuat siswa lebih menguasai konsep 

matematika, sehingga dengan penguasaan konsep matematika yang lebih matang maka prestasi belajar 

siswa juga lebih berkembang. Pendekatan RME dalam pembelajaran memfasilitasi siswa untuk lebih fokus 

dan tertarik terhadap materi yang sedang dipelajari, karena meningkatkan minat siswa pada topik pelajaran 

dimulai dari fokus siswa, dengan cara menggunakan konsep dalam dunia nyata, kemudian secara bertahap 

berkembang menuju representasi abstrak dari konsep [17]. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model ekspositori tidak efektif ditinjau dari 

prestasi belajar dan kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena pada 

pembelajaran ekspositori, siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran. Selama pembelajaran 

berlangsung, materi disampaikan oleh guru melalui ceramah, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi 

siswa sehingga siswa justru melakukan hal-hal lain yang lebih menarik minat mereka seperti mengobrol 

dengan teman atau bermain HP. Sehingga materi yang disampaikan oleh guru kurang mendapat perhatian 

siswa yang kemudian berdampak pada rendahnya prestasi belajar siswa karena siswa kurang memahami 

materi yang disampaikan. Meskipun demikian dalam pembelajaran ekspositori, siswa juga diminta untuk 

mengerjakan latihan soal dan menyampaikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Hal tersebut mampu 

mengembangkan rasa percaya diri siswa dalam menyampaikan ide dan gagasan, serta jawaban atas 

persoalan yang dikerjakan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada taraf signifikansi 0,05 yang telah dibahas sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif Group Investigation dengan pendekatan Realistic 

Mathematics Education tidak lebih efektif daripada model pembelajaran ekspositori ditinjau dari disposisi 

matematis siswa. Hal tersebut disebabkan karena kedua model pembelajaran tersebut sama-sama meminta 

siswa untuk melakukan presentasi di depan kelas, pada kelas eksperimen siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil investigasi kelompok sedangkan pada kelas kontrol siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil pengerjaan latihan soal, sehingga tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan 

dari segi kepercayaan diri serta kemampuan menyampaikan ide dan gagasan, yang merupakan salah satu 

aspek disposisi matematis. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian [18] yang menyimpulkan bahwa 

disposisi matematis siswa SMA di kota Solok yang memperoleh pembelajaran Group Investigation tidak 

berbeda secara signifikan dengan siswa yang memperoleh pelajaran biasa. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu (1) Model 

pembelajaran GI dengan pendekatan RME efektif ditinjau dari prestasi belajar, kemampuan berpikir kritis, 

dan disposisi matematis siswa, (2) Model pembelajaran ekspositori efektif ditinjau dari disposisi matematis 

siswa tetapi tidak efektif ditinjau dari prestasi belajar dan kemampuan berpikir kritis, (3) Model 

pembelajaran GI dengan pendekatan RME lebih efektif daripada model pembelajaran ekspositori ditinjau 

dari prestasi belajar dan kemampuan berpikir kritis, akan tetapi tidak lebih efektif ditinjau dari disposisi 

matematis siswa. 

B. Saran 

Peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut (1) Model pembelajaran kooperatif GI dengan 

pendekatan RME dapat dijadikan sebagai salah satu variasi model pembelajaran oleh guru mata pelajaran, 

(2) Guru mata pelajaran disarankan mengurangi penggunaan model pembelajaran ekspositori. Baiknya 

guru memperhatikan materi-materi apa yang memang harus menggunakan model pembelajaran ekspositori 

maupun model pembelajaran lain, (3) Model pembelajaran kooperatif GI dengan pendekatan RME 

menitikberatkan pada aktivitas siswa dalam menginvestigasi materi pembelajaran,sehingga dalam 

penerapan model pembelajaran tersebut baiknya guru mata pelajaran memperhatikan beberapa hal 

diantaranya manajemen waktu dan manajemen siswa. Sebab jika manajemen waktu kurang maksimal 

maka pembelajaran akan melebihi waktu yang telah ditentukan karena diskusi yang dilakukan oleh siswa 

menghabiskan waktu yang cukup lama. Sedangkan jika manajemen siswa kurang maksimal maka yang 

terjadi adalah diskusi yang dilakukan siswa kurang kondusif. 
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