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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
THINK TALK WRITE DITINJAU DARI PEMAHAMAN

KONSEP MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 2

Seputih Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

I Wayan Agus Sastrawan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran

kooperatif tipe Think Talk Write ditinjau dari pemahaman konsep matematis

siswa. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2

Seputih Mataram tahun pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi dalam 8 kelas,

dengan sampel siswa kelas VII-A dan VII-D yang dipilih dengan teknik purposive

sampling. Penelitian ini menggunakan desain posttest only control group design.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe Think Talk Write tidak efektif ditinjau dari pemahaman konsep

matematis siswa.

Kata kunci: efektivitas, pemahaman konsep matematis, think talk write



EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
THINK TALK WRITE DITINJAU DARI PEMAHAMAN

KONSEP MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 2

Seputih Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

I Wayan Agus Sastrawan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Matematika
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Metro, Provinsi Lampung, pada tanggal 17 Agustus

1995.  Penulis adalah anak tunggal dari pasangan Bapak I Ketut Karta dan Ibu

Wayan Aris.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Nurul Hidayah

Qurnia Mataram pada tahun 2002, pendidikan dasar di SD Negeri 2 Qurnia

Mataram pada tahun 2007, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 6

Terbanggi Besar pada tahun 2010, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri

1 Seputih Mataram pada tahun 2013.

Melalui jalur paralel pada tahun 2013, penulis diterima di Universitas Lampung

sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan. Penulis juga aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Hindu Universitas Lampung dan pernah menjadi asisten dosen Agama Hindu

pada tahun 2014 dan 2015. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di

Desa Wirata Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah

pada tahun 2016.  Selain itu, penulis melaksanakan Program Pengalaman

Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten

Lampung Tengah yang terintegrasi dengan program KKN.



Motto

Berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan

hasil perbuatan itu (yang kau pikirkan), jangan

sekali kali pahala jadi motifmu dalam bekerja,

jangan pula hanya berdiam diri tanpa kerja

(Bhagavadgita 2-47)



i

Persembahan

Om Svastyastu
Om Ano Badrah Kratavo Yanthu Visvatah Om

( Semoga pikiran baik datang dari segala arah penjuru)

Teriring doa dan rasa syukur kehadirat Sang Hyang Widhi Wasa
Kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta & kasihku yang tulus kepada:

Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah membesarkan dan mendidikku dengan
penuh cinta kasih dan pengorbanan,  memberikan kasih sayang yang tulus,

memberiku semangat serta selalu mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan
dan kebahagianku

Seluruh keluarga besar yang terus memberikan do’anya untukku

Para  pendidik  yang telah mengajar dengan penuh kesabaran

Seluruh sahabat serta rekan-rekan yang selalu hadir sebagai penyemangat
serta menebar canda tawa dalam hari-hariku

Almamater Universitas Lampung tercinta



ii

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara

nugraha-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul

“Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write Ditinjau

Dari Pemahaman Konsep Matematis Siswa (Studi pada Siswa Kelas VII

Semester Genap SMP Negeri 2 Seputih Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017)”

disusun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini

tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan

terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Drs. M. Coesamin, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus

Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan waktu untuk

membimbing, mengajar, memotivator, memberikan sumbangan pemikiran,

serta memberikan kritik dan saran yang bermanfaat selama penyusunan skripi

sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

2. Ibu Dra. Rini Asnawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah

bersedia memberikan waktu untuk membimbing, memberikan semangat,

dukungan, sumbangan pemikiran, serta kritik dan saran yang membangun

demi terselesaikannya skripsi ini.



iii

3. Ibu Dra. Arnelis Djalil, M.Pd., selaku Dosen Pembahas yang telah

memberikan waktu dalam membimbing, serta memberikan kritik dan saran

yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku dekan FKIP Universitas

Lampung beserta staff dan jajarannya.

5. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku ketua jurusan P.MIPA, yang telah mem-

berikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Haninda Bharata, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

8. Bapak Sukamto, Amd, selaku guru mitra yang telah banyak membantu dalam

penelitian.

9. Ayah, dan Ibu yang selalu menyayangi, mendoakan dan selalu menjadi

penyemangat dalam hidupku.

10. Teman-teman UKM Hindu Unila yang selama ini memberikan semangat dan

menemani saat suka dan duka yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

11. Sahabat-sahabat seperjuanganku: Dini Arrum Putri, Masgusti Dinda Bidari,

Era Puspita, Rafi Pratiwi, Nonik Mega Sapitri, Saputra Wijaya, Selly Metika

Tamba, Rizky Fitriyanti, Dessy Puspitasari Rusdiana, Veronicha Panjaitan,

Mayang Kencana Vindra Jaya, Satria Budi Wibawa, Putu Sarjana, Wina

Sianturi, Rais Rasyid, Ria Septiana, Rahayu Soraya, Anissa Vibra Lestari,

Siti Anissa, dan Monice Putri Pangestu yang selalu menjadi motivator bagiku.



iv

12. Sahabat-sahabat pengurus inti UKM Hindu Universitas Lampung: Sasmita

(Ketum), Puspa (Wakin), Septi’s (Wakeks), Mega (Bendum) yang telah

memberikan Motivasi serta kebersamaannya dalam menjalankan misi dharma

agama.

13. Keluarga KKN Desa Wirata Agung, Kecamatan Seputih Mataram,

Kabupaten Lampung Tengah dan PPL di SMP Negeri 1 Seputih Mataram:

Bima Sakti (Bima Adi Bagaskara), Nur Kholik, Pamet (Febriyati Sri Rahma

Dhania.), Bu Yos (Yosi Handari), Jero 1 (Kadek Ayu Radastami), Jero 2

(Putu Nila Yanti), Nurlia Fitriani, Dewi Justina, dan Ines Lidya Nanda Tama.

atas kebersamaan selama empat puluh hari yang penuh kenangan tak

terlupakan.

14. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Matematika 2013, tetap semangat

untuk menjadi guru yang terbaik.

15. Kakak-kakakku angkatan 2010, 2011, 2012 serta adik-adikku angkatan 2014,

2015, 2016, terima kasih atas kebersamaanya.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Sang Hyang Widhi senantiasa membalas semua kebaikan yang telah

diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis,

I Wayan Agus Sastrawan



v

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL............................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................... ix

I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 5

E. Ruang Lingkup Penelitian....................................................................... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA.............................................................................. 8

A. Kajian Pustaka ..................................................... .................................. 8

1. Efektivitas Pembelajaran..................................................................... 8

2. Pembelajaran Kooperatif..................................................................... 8

3. Pembelajaran Kooperatif Think Talk Write. ....................................... 10

4. Pemahaman Konsep Matematis. ......................................................... 13

B. Kerangka Pikir................................................................... ..................... 15

C. Anggapan Dasar...................................................................................... 17

D. Hipotesis Penelitian................................................................................. 17



vi

III. METODE PENELITIAN ............................................................................ 19

A.Populasi dan Sampel................................................................................ 19

B.Desain Penelitian .................................................................................... 20

C. Data Penelitian ....................................................................................... 20

D. Prosedur Penelitian ................................................................................ 20

E. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 21

.F. Instrumen Penelitian .............................................................................. 21

1. Validitas ............................................................................................. 23

2. Reliabilitas ......................................................................................... 23

3. Daya Pembeda .................................................................................... 24

4. Tingkat Kesukaran ............................................................................. 25

F. Teknik Analisis Data ............................................................................... 27

1. Uji Normalitas .................................................................................... 27

2. Uji Homogenitas ................................................................................ 28

3. Uji Hipotesis ...................................................................................... 30

a. Uji Kesamaan Rata-Rata ............................................................... 30

b. Uji Proporsi ................................................................................... 31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..............................................33

A. Hasil Penelitian ...................................................................................... 33

1. Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa ...................................... 33

2. Uji Hipotesis ...................................................................................... 35

B. Pembahasan ............................................................................................. 36



vii

V. SIMPULAN DAN SARAN ..... .......................................................................40

A. Simpulan ........................................................................................... 40

B. Saran .................................................................................................. 40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif..................................... 10

Tabel 3.1 Nilai Tengah Semester Kelas VII SMP Negeri 2 Seputih Mataram

Tahun 2016/2017.............................................................................. 19

Tabel 3.2 Desain Penelitian.............................................................................. 20

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemahaman Konsep ........... 22

Tabel 3.4 Kriteria Koefisien Reliabilitas.......................................................... 24

Tabel 3.5 Interpretasi Daya Pembeda............................................................... 25

Tabel 3.6 Interpretasi Tingkat Kesukaran ........................................................ 26

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Uji Coba............................................................. 26

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis

Siswa………………. ....................................................................... 28

Tabel 3.9 Uji Homogenitas Pemahaman Konsep Matematis........................... 29

Tabel 4.1 Data Nilai Pemahaman Konsep Matematis Siswa ........................... 33

Tabel 4.2 PersentasePencapaian Indikator Pemahaman konsep Matematis

Siswa................................................................................................ 34

Tabel 4.3 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Pemahaman Konsep

Matematis ......................................................................................... 35

Tabel 4.4 Hasil Uji Proporsi Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa……. 36



ix

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN A. PERANGKAT PEMBELAJARAN

A.1 Silabus Pembelajaran ............................................................................ 43

A.2 RPP Model Kooperatif Tipe TTW........................................................ 49

A.3 RPP Pembelajaran Konvensional ........................................................ 74

A.4 Lembar Kerja Kelompok (LKK) ......................................................... 104

LAMPIRAN B. PERANGKAT TES

B.1 Kisi-Kisi................................................................................................ 142

B.2 Soal Postest............................................................................................144

B.3 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemahaman Konsep

Matematis Siswa .................................................................................. 145

B.4 Kunci Jawaban Soal Tes Kemampuan Pemahaman Konsep

Matematis Siswa ................................................................................. 146

B.5 Form Penilaian Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Siswa……. .......................................................................................... 148

LAMPIRAN C. ANALISIS DATA

C.1 Analisis Reliabilitas ............................................................................. 150

C.2 Analisis Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran .................................. 152

C.3 Hasil Nilai Pemahaman Konsep Matematis Siswa yang Mengikuti



x

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TTW ........................................ 153

C.4 Hasil Nilai Pemahaman Konsep Matematis Siswa yang Mengikuti

Pembelajaran Konvensional................................................................. 155

C.5 Analisis Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa

yang Mengikuti Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TTW.............. 157

C.6 Analisis Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa

yang Mengikuti Pembelajaran Konvensional ...................................... 160

C.7 Analisis Uji Homogenitas .................................................................... 163

C.8 Hasil Analisis Indikator Pemahaman Konsep Matematis Siswa

yang Mengikuti Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TTW.............. 164

C.9 Hasil Analisis Indikator Pemahaman Konsep Matematis Siswa

yang Mengikuti Pembelajaran Konvensional .................................... 167

C.10 Analisis Uji Kesamaan Dua Rata-rata.................................................. 170

C.11 Uji Proporsi .......................................................................................... 172

LAMPIRAN D. LAIN-LAIN

D.1 Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

D.2 Daftar Hadir Seminar Proposal

D.3 Daftar Hadir Seminar Hasil

D.4 Surat Izin Penelitian

D.5 Surat Keterangan Penelitian



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju saat ini menuntut suatu

negara untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya

manusia yang berkualitas adalah mereka yang mampu berfikir secara cerdas,aktif,

kreatif, terampil, produktif, serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan

salah satu aspek yang dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20

tahun 2003 tercantum sebagai berikut:

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab ke-
masyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan  pendidikan  nasional dicapai melalui  pendidikan  formal, non formal,

dan informal. Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah. Dan sebagaian besar

dilakukan melalui pembelajaran.

Guna mencapai tujuan pendidikan nasional, diperlukan suatu pembelajaran yang

dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Permendiknas nomor 22 tahun
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2006 tentang Standar Isi dinyatakan bahwa pembelajaran matematika bertujuan

agar siswa memiliki kemampuan:

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat, dalam pemecahan masalah; 2) Menggunakan penalaran pada pola dan
sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi,
menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika;
3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi
yang diperoleh; 4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel,
diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; dan
5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari
matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan tujuan tersebut, salah satu dari kemampuan dalam tujuan

pembelajaran matematika adalah pemahaman konsep. Pemahaman konsep

matematis adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan materi pelajaran

matematika dimana siswa tidak hanya menghafal atau mengingat suatu konsep

yang dipelajari tetapi mampu menyatakan ulang konsep tersebut dalam bentuk

lain yang mudah dimengerti. Hal ini ditegaskan oleh Zulkardi (2003:7) bahwa

kemampuan pemahaman konsep ini merupakan bagian terpenting dalam

pembelajaran matematika sebab dengan menguasai konsep materi dasar atau

prasyarat akan memudahkan siswa dalam memahami dan memecahakan masalah

matematika.

Namun, pada kenyataannya pemahaman konsep matematis siswa di Indonesia

masih rendah, hal ini terlihat dari hasil survei Trends in International

Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme for International

Student Assessment (PISA).
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Hasil survei yang dilakukan Trends in International Mathematics and Science

Study (TIMSS) dalam Mullis, et al. (2012: 462) pada tahun 2011 menunjukkan

bahwa Indonesia berada pada peringkat 38 dari 42 negara dengan skor rata-rata

386 dari skor ideal 1000. Studi ini menunjukkan siswa Indonesia berada pada

rangking yang sangat rendah dalam kemampuan memahami informasi yang

kompleks, teori, analisis dalam pemecahan masalah, pemakaian alat, prosedur,

serta melakukan investigasi. Sementara itu, survei PISA pada 2012 menempatkan

Indonesia di posisi 64 dari 65 negara, dengan nilai rata-rata 375 jauh di bawah

nilai standar PISA yaitu 500 (OECD: 2013). Kebanyakan siswa Indonesia hanya

mampu mengerjakan soal-soal rutin saja, ketika dihadapkan pada soal non rutin

mereka kesulitan untuk mengerjakannya.

Pemahaman konsep matematis siswa yang masih rendah, terjadi juga di SMP

Negeri 2 Seputih Mataram. Ketika dilakukan wawancara dengan salah satu guru

matematika kelas VII di SMP Negeri 2 Seputih Mataram diperoleh informasi

bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal yang diberikan oleh

guru. Proses pembelajaran yang hanya berpusat pada guru menyebabkan siswa

kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung dimana guru

hanya aktif menjelaskan materi dan informasi yang ada kemudian mengerjakan

dan menjelaskan beberapa contoh soal yang ada di buku. Siswa diberi

kesempatan untuk mencatat, mendengarkan, dan mengerjakan soal sesuai dengan

contoh soal yang diberikan oleh guru Akibatnya siswa menjadi kurang aktif dan

sebagian besar siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami konsep materi.

Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya nilai rata-rata ulangan mid semester
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matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Seputih Mataram tahun ajaran

2016/2017 yang sebagian besar mendapatkan nilai kurang dari  KKM.

Dari kondisi dan fakta yang sudah dipaparkan, maka perlu adanya suatu inovasi

model pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe

think talk wirte (TTW). Pembelajaran ini berusaha membangun pemikiran,

merefleksi, dan mengorganisasi ide matematika, kemudian menguji ide tersebut

sebelum siswa diharapkan untuk menuliskan ide-ide tersebut. Menurut Huda

(2011) model pembelajaran kooperatif tipe TTW diawali dari keterlibatan siswa

dalam berpikir secara mandiri setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan

berbagi ide dengan teman satu kelompoknya dan diakhiri dengan menuliskan

kesimpulan ide tersebut. Model pembelajaran kooperatif tipe TTW ini

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar memahami materi atau

penyelesaian yang diberikan sebelum dilakukan nya diskusi dan membangun

pemahamannya secara mandiri, mengajarkan siswa untuk berani mengemukakan

pendapat, dan menghargai pendapat orang lain, dan melatih siswa untuk me-

nuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk tulisan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Apakah model pembelajaran kooperatif tipe TTW efektif ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa?”.

Rumusan masalah di atas dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian berikut.
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1. Apakah pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model

pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih tinggi daripada pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional?

2. Apakah proporsi siswa yang memahami konsep pada kelas yang meng-

gunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih dari 60%?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model

pembelajaran kooperatif tipe TTW ditinjau dari pemahaman konsep matematis

siswa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan

terhadap perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait dengan

pemahaman konsep matematis siswa dan model pembelajaran kooperatif tipe

TTW.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi guru dan calon guru

Menambah wawasan dalam pembelajaran matematika tentang model

pembelajaran kooperatif tipe TTW dan kaitannya dengan pemahaman konsep

matematis siswa.
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b. Manfaat bagi sekolah

Sebagai masukan dalam upaya pembinaan para guru SMP Negeri 2 Seputih

Mataram untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.

c. Manfaat bagi peneliti

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti lain terkait dengan

penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Efektivitas pembelajaran adalah pengukur keberhasilan siswa pada proses

pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam

penelitian ini, model pembelajaran kooperatif tipe TTW dikatakan efektif

apabila pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model

pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih tinggi daripada pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

2. Model pembelajaran kooperatif tipe TTW adalah model pembelajaran dengan

langkah-langkah (1) melibatkan siswa dalam berpikir secara individu,

(2) siswa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan hasil pemikirannya

bersama teman sekelompoknya, (3) menuliskan hasil diskusi yang diperoleh

secara berkelompok.

3. Pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa menjelaskan dan

memahami suatu materi dalam setiap pembelajaran. Indikator yang digunakan

dalam penelitian ini adalah

a. Menyatakan ulang suatu konsep.

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu.
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c. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu

d. Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah

4. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah himpunan.

5. Siswa dikatakan memahami konsep apabila nilai tes yang diperolehnya ≥ 72
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 584) mendefinisikan “efektif adalah ada

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)” dan efektivitas diartikan “keadaan

berpengaruh”. Menurut Sutikno (2005: 88) efektivitas pembelajaran adalah

kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran yang telah direncanakan yang

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah dan dapat mencapai

tujuan dan hasil yang diharapkan. Simanjuntak (1993: 80) mengungkapkan

bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila menghasilkan sesuatu sesuai

dengan apa yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan yang diinginkan

tercapai. Sedangkan Hamalik (2001: 171) menyatakan bahwa pembelajaran yang

efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau

melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Mulyasa (2006:

193) menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika mampu memberikan

pengalaman baru dan membentuk kompetensi peserta didik, serta mengantarkan

mereka ke tujuan yang  ingin dicapai secara optimal. Sementara Muhli (2012:

10) menyatakan efektifitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang

berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran
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Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang

memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sehingga memperoleh

pengalaman, pemahaman dan pengetahuan serta mencapai tujuan pembelajaran

yang sudah ditentukan.

2. Pembelajaran Kooperatif

Memasuki abad ke-21 telah banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan

oleh guru saat pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah pembelajaran

kooperatif (Cooperatif Learning), dimana pada pembelajaran ini menuntut siswa

untuk berinteraksi dan bekerjasama dalam suatu kelompok kecil. Menurut Slavin

dalam Isjoni (2009: 15) kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa

belajar dan bekerja dalam kelompok kelompok kecil secara kolaboratif yang

anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Agus Suprijono (2009:

54) mengemukakan bahwa kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh

guru atau diarahkan oleh guru. Menurut Suherman, dkk (2003: 260) kooperatif

mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk

menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan

sesuatu untuk mencapai tujuan bersama.  Slavin (2005: 4) berpendapat bahwa

kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dengan para siswa

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain

dalam mempelajari materi pelajaran.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif

merupakan pembelajaran yang mengutamakan adanya kerja sama serta peran aktif

antarsiswa dalam suatu kelompok untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal.

Menurut Ibrahim dalam Trianto (2009:66). langkah-langkah dalam pembelajaran

kooperatif sebagai berikut.

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif

Tahap Tingkah Laku Guru
Tahap 1
Menyampaikan tujuan
dan memotivasi siswa

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
pada kegiatan pembelajaran dan menekankan pentingnya
topik yang akan dipelajari serta memotivasi siswa belajar.

Tahap 2
Menyajikan informasi

Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa dengan
jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan.

Tahap 3
Mengorganisasikan siswa
ke dalam kelompok-
kelompok belajar

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya
membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap
kelompok agar melakukan transisi secara efektif dan efisien.

Tahap 4
Membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat
mereka mengerjakan tugas mereka.

Tahap 5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah
dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan
hasil kerjanya.

Tahap 6
Memberi penghargaan

Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun
hasil belajar individu dan kelompok.

3. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write

Menurut  Huinker & Laughlin (1996: 82) pembelajaran kooperatif tipe Think Talk

Write (TTW) pada dasarnya dibangun melalui berfikir, berbicara, dan menulis.

Alur kemajuan strategi TTW dimulai dari keterlibatan siswa dalam berfikir atau

berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, selanjutnya berbicara

dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis. Suasana seperti

ini lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen dengan 3-5 siswa.

Dalam kelompok ini siswa diminta membaca, membuat catatan kecil,
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menjelaskan, mendengarkan dan membagi ide bersama teman kemudian

mengungkapkannya melalui tulisan.

Aktivitas berfikir (think) dapat dilihat dari proses membaca suatu teks matematika

atau berisi cerita matematika kemudian membuat catatan apa yang telah dibaca.

Dalam tahap ini siswa secara individu memikirkan kemungkinan jawaban (strategi

penyelesaian), membuat catatan apa yang telah dibaca, baik itu berupa apa yang

diketahuinya, maupun langkah-langkah penyelesaian dalam bahasanya sendiri.

Setelah tahap “think” selesai dilanjutkan dengan tahap berikutnya “ talk” yaitu

berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami.

Fase berkomunukasi (talk) pada strategi ini memungkinkan siswa untuk terampil

berbicara. Menurut Huinker & Laughlin dalam Martinis (2008: 86), Proses

komunikasi dipelajari siswa melalui kehidupannya sebagai individu yang ber-

interaksi dengan lingkungan sosialnya. Pemahaman dibangun melalui interaksi

dalam diskusi. Diskusi diharapkan dapat menghasilkan solusi atas masalah yang

diberikan. Diskusi pada fase talk ini merupakan sarana untuk mengungkapkan

dan merefleksikan pikiran siswa. Pada tahap talk, tugas guru adalah sebagai

fasilitator dan motivator. Sebagai fasilitator guru senantiasa harus memberi

arahan dan bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan terutama

dalam hal materi, baik itu diminta maupun tidak diminta. Sebagai motivator, guru

senantiasa memberi dorongan kepada siswa yang merasa kurang percaya diri

terhadap hasil pekerjaannya dan atau kelompok siswa yang mendapatkan jalan

buntu untuk menemukan suatu jawaban. Guru harus memberikan semangat
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kepada siswa yang bersangkutan bahwa kegiatan diskusi yang sedang berlangsung

adalah penting untuk dijalani, supaya mereka dapat memahami sendiri.

Selanjutnya fase ”write” yaitu menuliskan hasil diskusi/pada lembar kerja yang

disediakan (LKS). Aktivitas menulis berarti mengkonstruksi ide, karena setelah

berdiskusi antar teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan.

Menulis dalam matematika membantu merealisasikan salah satu tujuan

pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang siswa tentang materi yang

dipelajari (Yamin, 2008: 87). Aktivitas menulis akan membantu siswa dalam

membuat hubungan dan juga memungkinkan guru melihat pengembangan konsep

siswa. Aktivitas menulis siswa bagi guru dapat memantau kesalahan siswa,

miskonsepsi, dan konsepsi siswa terhadap ide yang sama. Aktivitas siswa selama

tahap (write) ini adalah (1) menulis solusi terhadap masalah pertanyaan yang

diberikan termasuk perhitungan, (2) mengorganisasikan semua pekerjaan langkah

demi langkah, baik penyelesaiannya ada yang menggunakan diagram, grafik,

ataupun tabel agar mudah dibaca dan ditindaklanjuti, (3) mengoreksi semua

pekerjaan sehingga yakin tidak ada pekerjaan ataupun perhitungan yang

ketinggalan, (4) meyakini bahwa pekerjaannya yang terbaik yaitu lengkap, mudah

dibaca dan terjamin keasliannya (Yamin, 2008: 87-88).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe TTW merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan

3 tahapan, yaitu: (a) Think (berpikir), pembelajaran dimulai dengan keterlibatan

siswa dalam berpikir melalui bahan bacaan, kemudian membuat catatan kecil

tentang hal-hal yang diketahui dan tidak diketahui mengenai materi atau soal yang
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diberikan.  (b) Talk (berbicara), siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang

hasil dari pemikirannya pada tahap think.  (c) Write (menulis) pada tahap ini siswa

menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja yang telah disediakan.

4. Pemahaman Konsep Matematis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), paham berarti mengerti dengan

tepat, sedangkan konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan

dari peristiwa konkret. Simpson dalam Nila (2008: 220-230), yang mengartikan

pemahaman konsep sebagai kemampuan siswa untuk menjelaskan konsep atau

kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah diterima,

menggunakan konsep pada situasi yang berbeda, mengembangkan beberapa

akibat dari adanya suatu konsep atau siswa dapat menyelesaikan masalah sesuai

dengan konsep yang telah dimiliki.

Menurut Patria (2007: 21), yang dimaksud pemahaman konsep adalah

kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana

siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari,

tetapi mampu mengungkapan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti,

memberikan interprestasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai

dengan struktur kognitif yang dimilikinya.

Indikator pemahaman konsep matematis yang didasarkan pada Peraturan

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan

Nasional Nomor 506/C/Kep/PP/ 2004 tanggal 11 November 2004 adalah sebagai

berikut.



14

1. Menyatakan ulang suatu konsep.
2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai de-

ngan konsepnya.
3. Memberi contoh dan non contoh dari konsep.
4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.
5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep.
6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi

tertentu.
7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.

Dari tujuh indikator pemahaman konsep, hanya empat indikator yang dikaji dalam

penelitian ini, yaitu 1) menyatakan ulang suatu konsep, 2) mengklasifikasikan

objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, 3) Meng-

gunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, 4) meng-

aplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Hal ini disebabkan

keempat indikator tersebut, sudah mewakili indikator pemahaman konsep

matematis. Sedangkan Soedjadin (2000: 14) menyatakan konsep adalah ide

abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan

yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Sanjaya (2009) bahwa apa yang dimaksud

pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah

materi pelajaran, dimana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat

sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapan kembali dalam

bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interprestasi data dan mampu

mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya.

Menurut Virlianti (2002: 6), pemahaman adalah konsepsi yang bisa dicerna atau

dipahami oleh peserta didik sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan,

mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat

mengeksplorasi kemungkinan yang terkait.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pemahaman konsep matematis

adalah proses individu menguasai dengan cara menerima dan memahami

informasi yang diperoleh dari pembelajaran yang dilihat melalui kemampuan

bersikap, berpikir dan bertindak yang ditunjukkan oleh siswa dalam memahami

definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat dan inti/isi dari materi matematika dan

kemampuan dalam memilih serta menggunakan prosedur secara efisien dan tepat.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TTW ditinjau

dari pemahaman konsep matematis siswa ini terdiri dari satu variabel bebas dan

satu variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu model kooperatif tipe

TTW, sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep matematis siswa.

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe TTW terdapat proses-proses

pembelajaran yang memberikan peluang bagi siswa untuk meningkatkan

pemahaman konsep matematis secara bertahap, sedangkan dalam pembelajaran

konvensional peluang-peluang tersebut tidak didapatkan siswa. Ada tiga tahapan

yang harus dilalui siswa dalam model pembelajaran kooperatif tipe TTW ini, yaitu

think (berpikir), talk (berdiskusi), dan write (menulis atau mengkontruksi hasil

diskusi).  Dari tahapan-tahapan ini siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep

matematisnya. Mengkontruksi.

Pada tahap think, kemampuan berpikir siswa dapat dilihat dari proses siswa

membaca suatu teks matematika. Dalam tahap ini secara individu siswa

memikirkan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian dari masalah yang ada dan

membuat catatan-catatan kecil dari apa yang telah dibaca, baik itu berupa apa
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yang diketahuinya, maupun langkah-langkah penyelesaian dalam bahasanya

sendiri menggunakan pemahaman yang telah dimiliki. Dengan adanya tahap ini

maka siswa lebih siap dalam berdiskusi karena telah memiliki bahan untuk

didiskusikan bersama teman sekelompoknya.

Selanjutnya pada tahap talk, siswa akan menyampaikan ide yang diperolehnya

dari tahapan sebelumnya kepada teman sekelompok. Pemahaman diperoleh

melalui interaksi di dalam diskusi. Diskusi diharapkan dapat menghasilkan

penyelesaian atas masalah yang diberikan. Selain itu, pada tahap ini siswa

memungkinkan untuk terampil berbicara. Guru mendorong siswa agar ber-

partisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat sehingga tidak ada siswa yang

hanya berperan sebagai penonton dalam diskusi.  Tahap talk membantu siswa

untuk meningkatkan pemahaman konsep yang sebelumnya yang sudah dibangun

sendiri. Tahapan terakhir yaitu tahap write, siswa menuliskan hasil diskusinya

secara mandiri.  Setelah melalui tahap think dan talk siswa sudah mampu untuk

merevisi dan mengkonstruksi pemahaman konsep yang dimilikinya.

Model konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini dalah model

pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacher center) yang

mengakibatkan siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini tampak

jelas dari langkah-langkah pembelajaran konvensional, dimana guru menjelaskan

keseluruhan materi, kemudian memberikan contoh soal kepada siswa.  Setelah itu

guru memberikan beberapa latihan yang memiliki kesamaan tipe dengan contoh-

contoh soal yang pernah diberikan.  Akibatnya siswa tidak terbiasa menemukan

konsep, melainkan hanya menghafal rumus. Hal ini membuktikan bahwa
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pembelajaran konvensional tidak memberikan ruang interksi bagi siswa

mengkomunikasikan ide-idenya untuk memperoleh suatu konsep.

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TTW

yang sudah dijelaskan, pemahamam konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VII SMP Negeri 2 Seputih Mataram tahun pelajaran

2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan KTSP 2006.

2. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa selain

model pembelajaran kooperatif tipe TTW dikendalikan sehingga memberikan

pengaruh yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir, hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Hipotesis Umum

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TTW efektif ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

a. Pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran

kooperatif tipe TTW lebih tinggi daripada pemahaman konsep matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.
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b. Proporsi siswa yang memahami konsep pada kelas dengan model

pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih dari 60%



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2

Seputih Mataram yang terdistribusi dalam tujuh kelas yaitu dari kelas VII-A

sampai dengan kelas VII-G. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik

purposive sampling. pengambilan sampel atas dasar pertimbangan bahwa kelas

yang dipilih diajar oleh guru yang sama sehingga sebelumnya, kedua kelas

memperoleh perlakuan yang sama. Setelah berdiskusi dengan guru mitra, terpilih

kelas VII-A sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TTW dan kelas VII-D sebagai kelas kontrol yang menggunakan

pembelajaran konvensional. Pemilihan kelas berdasarkan nilai rata-rata ulangan

tengah semester yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Distribusi Nilai Ujian Tengah Semester Siswa Kelas VII SMP
Negeri 2 Seputih Mataram Tahun 2016/2017

No Kelas Jumlah Rata-Rata Nilai KKM
1 VII-A 35 51

72

2 VII-B 34 41
3 VII-C 36 52
4 VII-D 35 51
5 VII-E 34 46
6 VII-F 33 48
7 VII-G 35 45
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B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test only

control group design. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Furchan (1982:

354) desain pelaksanaan penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.1 Posttest Control Group Design

Kelompok Perlakuan Posttest

Eksperimen (E) X1 O

Kontrol (C) X2 O

Keterangan :

X1 = pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
TTW

X2 = pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran konvensional.

O = posttest pada kelas eksperimen dan kontrol.

C. Data Penelitian

Data kemampuan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu berupa

data pemahaman konsep matematis siswa yang dicerminkan oleh nilai post test di

kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah pembelajaran.

D. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Pemilihan populasi dan sampel

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) penelitian sesuai dengan

model yang akan digunakan selama penelitian, yaitu RPP dengan model

pembelajaran kooperatif tipe TTW dan model pembelajaran konvensional.
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c. Membuat Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang akan diberikan di kelas

eksperimen saja.

d. Membuat kisi-kisi posttest sesuai dengan indikator pemahaman konsep

matematis siswa.

e. Membuat soal untuk mengukur pemahaman konsep matematis siswa yang

terdiri dari 3 soal.

f. Membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran soal pemahaman konsep.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TTW

pada kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol.

b. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol .

c. Pengumpulan data penelitian.

3. Tahap Akhir

a. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh

b. Membuat laporan penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Teknik

tes digunakan untuk mengumpulkan data pemahaman konsep matematis siswa

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes. materi

bahasan adalah himpunan. Penyusunan soal tes diawali dengan menentukan

kompetensi dasar dan indikator yang akan diukur sesuai dengan materi dan tujuan
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pembelajaran. Pedoman penskoran tes pemahaman konsep matematis yang

diadaptasi dari Sasmita (2010), yang disajikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Tes Pemahaman Konsep

No

Indikator
Pemahaman

Konsep
Matematis

Rubrik Penilaian Skor

1 Menyatakan
ulang suatu
konsep

Tidak menjawab atau menyatakan ulang suatu
konsep dengan proses salah dan hasil salah

0

Menyatakan ulang suatu konsep dengan proses
salah dan  hasil benar

1

Menyatakan ulang suatu konsep dengan proses
benar dan hasil salah

2

Menyatakan ulang suatu konsep dengan proses
benar dan hasil benar

3

2 Mengklasifik
asikan objek-
objek
menurut sifat-
sifat tertentu

Tidak menjawab atau mengklarifikasikan objek-
objek menurut sifat-sifat tertentu dengan proses
salah dan hasil salah

0

Mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-
sifat tertentu dengan proses salah dan hasil benar

1

Mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-
sifat tertentu dengan proses benar dan hasil salah

2

Mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-
sifat tertentu dengan proses benar dan hasil benar

3

3. Menggunaka
n,
memanfaatka
n, dan
memilih
prosedur atau
operasi
tertentu.

Tidak menjawab atau menggunakan dan memilih
prosedur yang salah dan hasil salah

0

Menggunakan dan memilih prosedur dengan
proses salah dan hasil benar

1

Menggunakan dan memilih prosedur dengan
proses benar dan hasil salah

2

Menggunakan dan memilih prosedur dengan
proses benar dan hasil benar

3

4. Mengaplikasi
kan konsep
atau
pemecahan
masalah

Tidak menjawab atau mengaplikasikan konsep
atau pemecahan masalah dengan proses salah
dan hasil salah

0

Mengaplikasikan konsep atau pemecahan
masalah dengan proses salah dan hasil benar

1

Mengaplikasikan konsep atau pemecahan
masalah dengan proses benar dan hasil salah

2

Mengaplikasikan konsep atau pemecahan
masalah dengan proses benar dan hasil benar

3
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Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang akurat digunakan instrumen

yang memenuhi kriteria test yang baik, yaitu valid, reliabel, daya pembeda yang

baik, dan tingkat kesukaran.

1. Validitas

Dalam penelitian ini, validitas instrumen didasarkan pada validitas isi. Suatu tes

dikategorikan  valid jika butir-butir soal tes sesuai dengan standar kompetensi,

kompetensi dasar dan indikator pemahaman konsep. Validitas isi dari instrumen

tes ini dapat diketahui dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam

instrumen tes dengan indikator pemahaman konsep yang telah ditentukan. Dengan

asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VII SMP Negeri 2 Seputih

Mataram mengetahui dengan benar kurikulum tingkat SMP. Penilaian validitas

isi dilakukan dengan menggunakan daftar check list oleh guru mata pelajaran

matematika.. Hasil konsultasi dengan guru menunjukkan bahwa tes yang

digunakan untuk mengambil data kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa telah memenuhi validitas isi (Lampiran B.5 halaman 148). Selanjutnya

instrumen diujicobakan untuk mengetahui kriteria reliabilitas, daya pembeda, dan

tingkat kesukaran.

2. Reliabilitas

Bentuk soal tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal tes tipe uraian.

Dalam Arikunto (2011: 109) untuk mencari koefisien reliabilitas (r11) soal tipe

uraian digunakan rumus Alpha yang dirumuskan sebagai berikut:

r11 = 1 − ∑
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Keterangan:
r 11 =  koefisien reliabilitas alat evaluasi

=  banyaknya butir soal∑ =  jumlah varians skor tiap soal
= varians skor total

Koefisien reliabilitas suatu butir soal di interpretasikan dalam Arikunto (2011:

195) disajikan padaTabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Kriteria Koefisien Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,00 ≤ r11≤ 0,20 Sangat rendah
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,40 < r11≤ 0,60 Sedang
0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi
0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai 11r = 0,61 yang berarti instrumen tes

memenuhi kriteria reliabilitas tinggi. Oleh karena itu, instrumen tes tersebut

sudah layak digunakan untuk mengumpulkan data. Perhitungan reliabilitas

instrumen tes selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.1. (Halaman 150-151)

3. Daya Pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang

mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah.

Untuk menghitung indeks daya pembeda butir soal, terlebih dahulu nilai

pemahaman konsep diurutkan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi.

Kemudian diambil 27% nilai tertinggi (disebut kelompok atas) dan 27% nilai

terendah (disebut kelompok bawah). Sudijono (2008: 389-390) mengungkapkan

menghitung koefisien daya pembeda digunakan rumus :
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IA

JBJA
DP




Keterangan :
DP : koefisien daya pembeda butir soal
JA : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA : jumlah skor maksimum butir soal yang diolah

Adapun interpretasi koefisien daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interpretasi Koefisien Daya Pembeda

Koefisien Daya Pembeda Interpretasi≤ 0,00 Sangat Buruk0,00 ≤ ≤ 0,20 Buruk0,20 ≤ ≤ 0,40 Cukup0,40 ≤ ≤ 0,70 Baik0,70 ≤ ≤ 1,00 Sangat Baik

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan daya pembeda butir soal yang telah

diujicobakan, nomor 1 sangat baik, dan butir soal lainnya baik.  Perhitungan

koefisen daya pembeda selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2. (Halaman

152)

4. Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Dalam penelitian ini, butir soal yang dipilih adalah soal-soal yang memiliki

interpretasi sedang, dan sukar. Menurut Sudijono (2008: 372) untuk menghitung

koefisien tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut.

TK = JI
Keterangan:
TK : koefisen tingkat kesukaran suatu butir soal
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JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.

Untuk menginterpretasi koefisien tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan

kriteria koefisien kesukaran menurut Sudijono (2008:  372) sebagai berikut :

Tabel 3.6 Interpretasi Koefisien Tingkat Kesukaran

Koefisien Interpretasi≤ 0,30 Sukar0,30 ≤ ≤ 0,70 Sedang
≥ 0,70 Terlalu Mudah

Diketahui koefisien tingkat kesukaran butir soal yang telah diujicobakan memiliki

kriteria sedang, kecuali no 3c yang memiliki tingkat kesukaran sukar.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2. (Halaman 152).

Instrumen tes telah memenuhi kriteria valid dan reliabel, serta setiap butir tes telah

memenuhi daya pembeda dan tingkat kesukaran yang ditentukan, maka soal

tersebut layak digunakan untuk pengambilan data penelitian.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No.
Soal

Validitas Reliabilitas
Daya

Pembeda
Tingkat

Kesukaran

Keputusan
yang

Diambil

1

Valid
0,61
(reliabilitas
tinggi)

0,76
(Sangat Baik)

0,69 (Sedang) Digunakan

2 0,59 (Baik) 0,59 (Sedang) Digunakan
3 0,56(Baik) 0,42 (Sedang) Digunakan
4 0,48 (Baik) 0,63(Sedang) Digunakan
5 0,44 (Baik) 0,38(Sedang) Digunakan
6 0,59 (Baik) 0,43 (Sedang) Digunakan
7 0,33 (Baik) 0,48 (Sedang) Digunakan
8 0,30 (Baik) 0,28 (Sukar) Digunakan

9 0,44 (Baik) 0,62(Sedang) Digunakan
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Sebelum

melakukan uji statistik perlu dilakukan  uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji

homogenitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel penelitian

berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang

homogen.

1. Uji Normalitas

Menurut Sudjana (2009: 273),uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah

data pemahaman konsep berasal dari berdistribusi normal atau tidak. Rumusan

hipotesis untuk uji ini adalah:

a. Hipotesis

H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

b. Taraf signifikan: α = 0,05

c. Statistik uji

= ( − )
Keterangan:

x2 = harga chi-kuadrat
Oi = frekuensi observasi
Ei = frekuensi harapan
K = banyak kelas interval
Statistik di atas berdistribusi chi-kuadrat dengan dk = (k – 3)
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d. Keputusan uji

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika ≤ dengan χ =χ ( ∝)( ) dengan taraf nyata α = 0,05. Berdasarkan perhitungan uji normalitas

data pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang mengikuti TTW

maupun pembelajaran konvensional diperoleh bahwa ≤ . Hasil

perhitungan uji normalitas disajikan pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa

Pembelajaran Keputusan Uji

Think Talk Write 2,35 7,81
Sampel berasal dari
populasi

Konvensional 5,65 7,81 yang berdistribusi normal

Bedasarkan pada tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran C.5 (halaman 157-159) dan Lampiran C.6 (halaman 160-162)

2. Uji Homogenitas

Dalam penelitian ini uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah

kedua kelompok data yaitu data pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti TTW dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional memiliki

varians yang sama atau tidak. Menurut Sudjana (2009: 249-250) untuk menguji

homogenitas data dapat digunakan ketentuan berikut.

a. Hipotesis

Ho : = (varians kedua populasi sama)

H1 : ≠ (varians kedua populasi tidak sama)
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b. Taraf signifikan : α = 0,05

c. Statistik Uji

Fhitung =

Keterangan:

= varians terbesar

= varians terkecil

d. Keputusan Uji

Tolak H0 jika ≥ dengan = ( , ) yang diperoleh

dari daftar distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan

masing-masing sesuai dk pembilang dan penyebut. Berdasarkan hasil perhitungan

uji homogenitas data pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model

pembelajaran kooperatif tipe TTW dan siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional diperoleh = 2,68 ≥ = 1,74 . Dapat disimpulkan

bahwa kedua populasi memiliki varians yang tidak sama. Hasil perhitungan

disajikan pada Tabel 3.9 Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.7 (halaman 163)

Tabel 3.9 Uji Homogenitas Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Model
Pembelajaran Varians F ( , ) Keputusan

Uji
Kesimpulan

TTW 146,92
2,68 1,74 Tolak H0

Tidak
HomogenKonvensional 394,30
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3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji prasyarat, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis.

Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji kesamaan dua rata-rata, dan uji proporsi

Adapun penjelasan dari masing-masing uji hipotesis, yaitu sebagai berikut.

a. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, diketahui bahwa data

pemahaman konsep matematis siswa berasal dari dua populasi yang berdistribusi

normal dan varians kedua populasi tersebut tidak sama. Sehingga pengujian

hipotesis yang digunakan adalah uji kesamaan dua rata-rata yaitu Uji t’, dengan

hipotesis sebagai berikut.

H0: μ1 = μ2 (rata-rata nilai pemahaman konsep siswa yang mengikuti model

pembelajaran kooperatif tipe TTW sama dengan rata-rata nilai

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional)

H1: μ1 > μ2 (rata-rata nilai pemahaman konsep siswa yang mengikuti model

pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih baik dari rata-rata nilai

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t’ seperti dalam Sudjana

(2009: 243) berikut:

′ = −( / ) + ( / )
Dengan kriteria pengujian adalah tolak hipotesis Ho jika:

′ ≥ ++
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Dimana:
2

2
2

2
1

2
1

1 ;
n

S
W

n

S
W t = t(1 − α), (n − 1); t = t(1 − α), (n − 1)

Keterangan:̅1 : rata-rata nilai siswa di kelas eksperimen̅2 : rata-rata nilai siswa di kelas kontrol
n1 : banyaknya siswa kelas eksperimen
n2 : banyaknya siswa kelas kontrols : varians pada kelas eksperimens : varians pada kelas kontrols : varians gabungan

Peluang untuk penggunaan daftar distribusi t ialah (1 – α) sedangkan derajat

kebebasannya masing-masing (n1 – 1) dan (n2 – 1). taraf signifikan = 0,05
Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.10 (halaman 170)

b. Uji Proporsi

Uji proporsi dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi siswa menggunakan

model pembelajaran kooperatf tipe TTW yang memahami konsep lebih dari atau

sama dengan 60%. Diketahui bahwa data yang diperoleh dari kelas yang

mengikuti TTW berdistribusi normal maka dilakukan uji proporsi satu pihak.

Menurut Sudjana (2009: 234) rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : = 60% (proporsi siswa yang memahami konsep matematis

sama dengan 60%)

H0 : > 60% (proporsi siswa yang memahami konsep matematis

lebih dari 60%)

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah:

= − 0,60,6 (1 − 0,6)
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Keterangan:
x = banyaknya siswa yang memahami konsep dengan TTW
n = banyaknya sampel pada kelas eksperimen

Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikan α = 5%, dengan kriteria uji: tolak

H0 jika > , dimana = , diperoleh dari daftar normal

baku dengan peluang = (0,5 − ). Kemudian untuk < hipotesis H0

diterima. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.11

(halaman 172).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dilihat bahwa pemahaman

konsep matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TTW

lebih rendah daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional dan

proporsi siswa yang memahami konsep dengan menggunakan model pem-

belajaran kooperatif tipe TTW tidak lebih dari 60%. Hal ini berarti pembelajaran

dengan menggunakan model kooperatif tipe TTW tidak efektif ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukan yaitu:

1. Kepada guru, yang ingin menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

TTW hendaknya memperhatikan pelaksanaan pengelolaan kelas dengan baik

dan waktu yang tepat agar suasana belajar semakin kondusif sehingga

memperoleh hasil yang optimal.

2. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang pembelajaran

TTW disarankan melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama

agar subjek penelitian terbiasa dengan pembelajaran TTW dan memper-

hatikan efisiensi waktu agar proses pembelajaran berjalan secara optimal.
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