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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
komunikasi dan pemecahan masalah matematis siswa kelas VII SMP Negeri 01 
Seputih Agung tahun ajaran 2018/2019. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti 
merancang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran group 
investigation. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subyek 
penelitian adalah siswa kelas VII-C SMP Negeri 01 Seputih Agung Tahun 
Pelajaran 2018/2019 yang terdiri 28 siswa. Penelitian dilaksanakan dalam dua 
siklus tindakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 
Apakah penerapan model pembelajaran group investigation dapat meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan komunikasi siswa 
kelas VII-C semester ganjil SMP Negri 01 Seputih Agung Tahun Pelajaran 
2018/2019. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, terlihat adanya peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan komunikasi siswa 
pada pembelajaran yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan 
persentase setiap indikator. Pada indikator kemampuan komunikasi matematis 
meningkat menjadi 70,51% pada siklus II. Selain itu peningkatan persentase 
rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis sebesar 54,18% 
pada siklus I menjadi 60,26% pada siklus II serta sebesar 90% mengalami 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis. Selain itu untuk rata-
rata Kemampuan komunikasi secara klasikal meningkat sebesar 30,65% dari 
siklus I ke siklus II. Peningkatan ini dikarenakan pada pembelajaran dengan 
metode group investigation, siswa dihadapkan pada permasalahan yang disusun 
dengan kehidupan sehari-hari siswa. Penerapan model group investigation 
membuat kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan 
komunikasi siswa akan lebih mudah dikembangkan karena dengan pendekatan 
ini siswa langsung dibawa memahami suatu persoalan dengan mengaitkannya 
dengan dunia nyata. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran group investigation dapat: (1) Meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematis yang dapat dibuktikan dengan adanya 
perubahan sikap siswa yang lebih nalar dalam menanggapi soal yang 
diberikan(2) Meningkatkan kemapuan komunikasi dapat dibuktikan dengan 
adanya perubahan dalam diri siswa yang lebih bersemangat dalam mengikuti 
pelajaran. 
  


