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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KOOPEATIF TIPE THINK PAIR
SHARE (TPS) DITINJAU DARI PEMAHAMAN

KONSEP MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 9

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

Destrianto Padang Pamungkas

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembela-

jaran kooperatif tipe (TPS) ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa ke-

las VII semester genap SMP Negeri 9 Bandarlampung. Desain penelitian ini ada-

lah postest only control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas VII SMP Negeri 9 Bandarlampung semester genap tahun pelajaran

2016/2017 yang terdistribusi menjadi tujuh  kelas. Sampel penelitian ini adalah

siswa kelas VII A dan VII D yang dipilih dengan teknik cluster random sampling.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TPS di

kelas VII SMP Negeri 9 Bandarlampung tidak efektif ditinjau dari pemahaman

konsep matematis siswa. Akan tetapi, pemahaman konsep matematis siswa pada

kelas TPS lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa pada kelas

Konvensional.

Kata Kunci: Pembelajaran kooperatif, Think Pair Share, pemahaman, konsep
matematis siswa.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia

dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hidup

bermasyarakat. Manusia membutuhkan pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk

mengetahui cara berinteraksi yang baik dan benar dalam hidup bermasyarakat.

Hal ini serupa dengan pendapat Hamalik (2004: 79), pendidikan merupakan suatu

proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik

mungkin di lingkungannya.

Mengingat bagaimana pentingnya pendidikan, maka dibutuhkan suatu proses

pembelajaran yang baik. Salah satu cara menerapkan pembelajaran yang baik

dalam pendidikan adalah melalui pendidikan formal. Menurut Undang Undang

No 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (11) dan Ayat (13), pendidikan formal adalah jalur

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dalam pendidikan formal, banyak

diajarkan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang biasa kita sebut mata

pelajaran.
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Semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sangatlah penting dan

bermanfaat. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah

matematika. Menurut Kline (1973) matematika bukanlah pengetahuan yang

semata-mata dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu

terutama untuk membantu kehidupan manusia dalam memahami dan mengatasi

permasalahan sosial, ekonomi dan alam. Matematika tumbuh dan berkembang

karena proses berpikir sehingga dapat dikatakan bahwa logika adalah dasar untuk

terbentuknya matematika.

Matematika memegang peranan yang sangat penting dalam IPTEK. Hal ini

sejalan dengan pendapat Susilo dalam Sugiman (2006: 1) yang menyatakan

bahwa matematika memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Pada mata pelajaran matematika di

sekolah selalu diajarkan materi yang saling berkaitan dengan materi pelajaran

selanjutnya. Materi yang diperoleh saat ini merupakan syarat untuk mempelajari

materi berikutnya. Hal ini menunjukan bahwa untuk menguasai materi pelajaran

matematika pada tingkat kesukaran yang lebih maka siswa dituntut untuk

menguasai materi sebelumnya sebagai pengetahuan syarat, salah satunya yaitu

dengan memiliki pemahaman konsep yang baik dengan tujuan mempermudah

siswa dalam memahami materi selanjutnya.

Berdasarkan Standar Isi Mata Pelajaran Matematika dalam Depdiknas (2006: 8),

pemahaman konsep matematis merupakan salah satu tujuan dalam belajar

matematika mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dengan

pemahaman konsep yang baik maka siswa memiliki penalaran yang baik,
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koneksi, dan komunikasi matematis, serta aplikasi dalam permasalahan

matematika. Oleh sebab itu, pemahaman konsep sangatlah penting dalam

pembelajaran matematika.

Pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika merupakan kemampuan

yang sulit bagi sebagian besar siswa di Indonesia. Trends in International

Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2011 menyatakan bahwa

prestasi matematika siswa Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 42 negara

dengan skor rata-rata 386 menurut Mullis, Ina. dkk (2012). Hal yang tidak jauh

berbeda juga terlihat pada hasil studi Programme for International Student

Assesment (PISA), Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara. Skor

untuk kemampuan matematika adalah 375, dengan sekor matematika dunia

adalah 494 OECD (2013). Literasi matematika pada PISA tersebut fokus kepada

kemampuan siswa dalam menganalisa, memberikan alasan, dan menyampaikan

ide secara efektif, merumuskan, memecahkan, dan menginterpretasi masalah-

masalah matematika dalam berbagai bentuk dan situasi. Kemampuan-

kemampuan tersebut erat kaitannya dengan pemahaman konsep matematis siswa.

Dengan demikian berdasarkan hasil survei, kuat dugaan bahwa rendahnya Skor

untuk kemampuan matematika di Indonesia disebabkan karena rendahnya

pemahaman konsep matematis siswa.

Menurut Rohana (2011: 111), dalam memahami konsep matematika diperlukan

kemampuan generalisasi serta abstraksi yang cukup tinggi. Namun, saat ini

penguasaan peserta didik terhadap materi konsep–konsep matematika masih

lemah. Sebagaimana yang dikemukakan Ruseffendi (2006: 156) bahwa terdapat
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banyak peserta didik yang setelah belajar matematika, tidak mampu memahami

bahkan pada bagian yang paling sederhana sekalipun. Dalam hal ini peran guru

sangatlah penting. Guru harus memilih model pembelajajaran yang dapat

menarik perhatian dan minat siswa, membuat siswa menjadi lebih aktif dan harus

menimbulkan ruang diskusi antar siswa sehingga efektif untuk memperbaiki

pemahaman konsep yang kurang baik. Banyak proses pembelajaran yang dapat

diterapkan, salah satu proses pembelajaran yang dapat membuat siswa saling

berinteraksi adalah pembelajaran kooperatif. Hal ini sejalan dengan pendapat

Ismail (2003: 18) yang mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif

merupakan strategi yang mengutamakan adanya kerja sama antar siswa dalam

kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang meng-

arahkan siswa untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang ada di ke-

lompoknya secara bersama-sama. Selain itu pembelajaran kooperatif dapat mem-

bantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit serta menumbuhkan ke-

mampuan kerjasama dan mengembangkan sikap sosial siswa. Hal ini sejalan

dengan pendapat Parker dalam Huda (2011: 29) yang menyatakan bahwa

kelompok kecil kooperatif sebagai suasana pembelajaran dimana para siswa

saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas

akademik dalam mencapai tujuan bersama.

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe. Salah satu tipe pada pembelajaran

kooperatif yang dapat membantu membentuk kepercayaan diri siswa, memberi

waktu berfikir banyak, mendorong siswa untuk berkomunikasi dan berinterkasi di
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dalam kelas adalah pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS).

Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan tipe model pembelajaran kooperatif

yang menekankan pada kemampuan berfikir siswa yang dikembangkan oleh

Frank Lyman dari Universitas of Maryland.  Pembelajaran TPS ini terdiri dari tiga

tahap yaitu berpikir (thinking), berpasangan (pairing) dan berbagi (sharing),

dengan adanya ketiga tahap tersebut, diharapkan membantu siswa untuk lebih

serius dalam belajar dan saling bekerja sama sehingga siswa dapat lebih mudah

dalam menguasai konsep matematis dari materi yang diberikan. Model ini

membantu siswa menginterpretasikan ide mereka bersama dan membantu siswa

dalam pemecahan masalah. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe TPS

juga dapat memperbaiki rasa percaya diri dan memberi kesempatan kepada semua

siswa untuk berpartisipasi dalam kelas melaluli tahap share yang didalamnya

siswa dituntut untuk membagikan hasil belajarnya kepada seluruh teman

sekelasnya, sehingga diharapkan pembelajaran ini menjadi efektif.

Berdasarkan uraian di atas, siswa dianjurkan terlibat secara aktif saat pembelajaran

berlangsung sehingga pemahaman konsep yang dicapai dapat meningkat. Namun

pada kenyataanya masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran

konvensional dimana guru menjadi pusat pembelajaran sedangkan siswa bersifat

pasif dalam pembelajaran. Permasalahan ini terjadi di salah satu sekolah di Bandar

Lampung yaitu SMP Negeri 9 Bandar Lampung. Sekolah ini adalah sekolah yang

memiliki karakteristik yang sama dengan sekolah-sekolah lainnya yang ada di

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis sekolah, bangunan sekolah,

fasilitas sekolah, dan jumlah siswa dalam satu kelas. Berdasarkan hasil observasi

dan wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 9 Bandar Lampung,
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pemahaman konsep matematis siswa di sana masih kurang baik. Di sekolah

tersebut banyak siswa yang tidak memahami konsep dari materi yang dijelaskan.

Hal ini dapat dilihat saat pembelajaran berlangsung, siswa hanya mendengarkan

penjelasan dari guru, akibatnya siswa kurang aktif untuk menanyakan hal-hal yang

tidak dimengerti maupun menyampaikan argumennya.

Selama ini, guru masih memegang peranan penting dalam penyampaian materi di

dalam kelas. Guru masih menggunakan pembelajaran konvensional. Guru aktif

dalam bertindak memberi informasi sedangkan siswa aktif dalam menerima

informasi dengan cara mendengarkan, mencatat kemudian dihafalkan. Banyak

guru yang menyadari bahwa matematika adalah pelajaran yang kurang diminati

dan ditakuti dibandingkan pelajaran lainnya. Hal ini mengakibatkan siswa kurang

memberi respon saat pembelajaran matematika.  Masalah lain yang muncul dari

siswa dikarenakan tidak menyukai pelajaran matematika adalah siswa jadi malas

mengerjakan soal yang diberikan guru, padahal dari soal tersebut siswa dapat

melatih kemampuan matematisnya.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas pem-

belajaran kooperatif tipe TPS ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa

(studi pada siswa kelas VII SMP Negeri 9 Bandarlampung tahun pelajaran

2016/2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pembelajaran kooperatif tipe TPS
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efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMP

Negeri 9 Bandar lampung tahun pelajaran 2016/2017?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran kooperatif tipe

TPS ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMP Negeri 9

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan banyak manfaat

terhadap perkembangan pembelajaran matematika di kelas, terutama terhadap

pemahaman konsep matematis siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TPS.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi pendidikan sebagai

alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan dalam rangka untuk

mengasah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Selain itu, dapat

menjadi masukan dan bahan kajian pada penelitian berikutnya yang sejenis di

masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

1. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS dikatakan efektif ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa apabila persentase siswa pemahaman
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konsep matematis terkategori baik pada kelas TPS lebih dari 60% dan

pemahaman konsep matematis siswa pada kelas TPS lebih baik daripada

pada pemahaman konsep pada kelas konvensional.

2. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan suatu model pembelajar-

an yang mengutamakan adanya kerjasama antara siswa yang berpasangan un-

tuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir

(Think) atas pertanyaan atau masalah yang diberikan guru secara individu,

berpasangan (Pair) untuk berdiskusi, dan berbagi (Share) dengan mempre-

sentasikan hasil diskusi di depan kelas.

3. Pemahaman konsep matematis siswa merupakan kemampuan siswa dalam

memahami konsep materi pelajaran matematika yang dapat dilihat dari nilai

tes pemahaman konsep pada materi himpunan. Pemahaman konsep

matematis berarti kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami suatu

konsep matematis yang relevan dengan ide-ide matematika dan sesuai dengan

indikator-indikator pemahaman konsep pada materi Himpunan. Adapun

indikator-indikatornya adalah menyatakan ulang sebuah konsep,

mengklarifikasi objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya,

menyajikan konsep dalam bentuk represetasi matematis, menggunakan,

memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu, dan mengaplikasikan konsep

atau algoritma ke pemecahan masalah.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemahaman Konsep Matematis

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat,

sedangkan konsep berarti ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa

konkret. Menurut Gagne dalam Dimyanti dan Mudjiono (2002), konsep adalah ide

abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek ke dalam contoh dan

bukan contoh. Sedangkan dalam matematika, konsep adalah suatu ide abstrak

yang memungkinkan seseorang untuk menggolongkan suatu objek atau kejadian.

Jadi pemahaman konsep adalah pengertian yang benar tentang suatu rancangan

atau ide abstrak. Nasution (2006: 26) mengatakan bahwa konsep sangat penting

bagi manusia, karena digunakan dalam komunikasi dengan orang lain, dalam

berpikir, dalam belajar, membaca, dan lain-lain. Tanpa konsep, belajar akan

sangat terhambat.

Pemahaman konsep matematika adalah salah satu tujuan penting dalam

pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan

kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu. Dengan

pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri.
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Pemahaman matematika juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang

disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai

konsep yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hudoyo (2008) yang

menyatakan tujuan mengajar adalah agar pengetahuan yang disampaikan dapat

dipahami peserta didik.

Pemahaman konsep siswa dapat dilihat dengan tercapainya indikator dari

pemahaman konsep. Menurut Depdiknas dalam Jannah (2007: 18) untuk menilai

pemahaman konsep matematika dapat dilakukan dengan memperhatikan

indikator-indikator dari pemahaman konsep matematika yang meliputi:

a. Menyatakan ulang suatu konsep.
b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu.
c. Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep.
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika.
e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep.
f. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi

tertentu
g. Mengaplikasikan konsep atau pemecahan masalah.

Berdasararkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman

konsep merupakan kemampuan dalam memahami suatu rancangan atau ide

abstrak untuk menggolongkan suatu objek atau kejadian agar pengetahuan yang

disampaikan dapat diterima dengan tepat. Adapun indikator-indikatornya adalah

menyatakan ulang sebuah konsep, mengklarifikasi objek menurut sifat tertentu

sesuai dengan konsepnya, menyajikan konsep dalam bentuk represetasi

matematis, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu, dan

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah.
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2. Pembelajaran Kooperatif tipe TPS

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang membentuk kelompok

yang bekerja sebagai tim untuk memecahkan masalah, menyelesaikan tugas atau

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif

menekankan pada kehadiran teman sebaya yang saling berinteraksi antar

sesamanya sebagai tim dalam menyelesaikan atau mendiskusikan suatu masalah.

Johnson dan Johnson dalam Trianto (2009: 60) mengungkapkan ada empat

elemen dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu saling ketergantungan positif,

interaksi tatap muka, akuntabilitas individual, dan keterampilan menjalin

hubungan interpersonal. Jadi tidak semua pembelajaran yang menggunakan kerja

kelompok merupakan pembelajaran kooperatif. Seperti yang diungkapkan David

Johnson dalam Lie (2008: 31) bahwa:

Tidak semua kerja kelompok bisa dianggap Cooperative Learning. Untuk
mencapai hasil yang maksimal, lima unsur tipe pembelajaran gotong royong
harus diterapkan yaitu: a) saling ketergantungan positif; b) tanggung jawab
perseorangan; c) tatap muka; d) komunikasi antar anggota; e) evaluasi
proses kelompok.

Baharuddin dan Nur (2008: 128) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif

adalah pembelajaran yang digunakan untuk proses belajar dimana siswa akan

lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika

mereka mendiskusikan dengan siswa lainnya tentang masalah yang dihadapi.

Karli dan Sri (2002: 70) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu

strategi pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam

bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur

dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih.
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Salah satu tipe pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran

kooperatif yaitu tipe TPS, yang berpusat pada siswa. Menurut Nurhadi (2004: 23),

TPS merupakan struktur pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa agar tercipta suatu pembelajaran kooperatif yang dapat

meningkatkan penguasaan akademik dan keterampilan siswa.

Menurut Lie (2002: 56) teknik pembelajaran TPS dikembangkan oleh Lyman dan

Kagan sebagai struktur kegiatan pembelajaran gotong royong. Teknik ini memberi

siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta berkerjasama dengan orang lain.

Keunggulan dari teknik ini adalah mengoptimalisasi partisipasi siswa. Dalam

proses pembelajaran teknik ini memberikan kesempatan kepada perwakilan

kelompok atau hanya satu siswa yang maju dan menyampaikan hasil diskusinya

untuk seluruh siswa di dalam kelas. Model pembelajaran tipe TPS ini memberikan

kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk dikenali dan menunjukkan

partisipasi mereka kepada orang lain.

Guru memilih menggunakan tipe TPS untuk membandingkan hasil kerja

kelompok keseluruhan dapat menggunakan langkah-langkah (fase) yang

dikemukakan oleh Frank Lyman dalam Trianto (2009: 82) berikut:

a. Langkah 1 : Berpikir (Thinking)
Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan
pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk
berpikir sendiri jawaban atau masalah.

b. Langkah 2 : Berpasangan (Pairing)
Selanjutnya Guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan
apa yang telah mereka peroleh.

c. Langkah 3 : Berbagi (Sharing)
Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi
dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan.
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Selain terdapat langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe TPS juga

terdapat kelebihan dan kekurangan, antara lain kelebihan pembelajaran

kooperatif tipe TPS menurut Kagan dalam Fadholi (2010) sebagai berikut:

a. Para siswa menggunakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan

tugasnya dan untuk mendengarkan satu sama lain.

b. Para guru juga mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir ketika

menggunakan TPS. Mereka dapat berkonsentrasi mendengarkan jawaban

siswa, mengamati reaksi siswa, dan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi.

Sedangkan menurut Nurhadi (2004: 66) menyatakan bahwa kelebihan TPS

merupakan model yang dirancang untuk memengaruhi interaksi siswa yang dapat

meningkatkan akademik dan keterampilan siswa.

Adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah sangat sulit

diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah dan waktu

yang terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk banyak.

Menurut Ibrahim (2000: 18) kelemahan model TPS adalah tipe pembelajaran

yang baru diketahui atau dikenal, kemungkinan yang dapat timbul adalah

sejumlah siswa bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri, saling

mengganggu antar siswa.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan tipe

pembelajaran yang mengembangkan kemampuan siswa secara individu maupun

kelompok. Pembelajaran ini juga mengembangkan struktur pembelajaran yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa agar tercipta suatu

pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan penguasaan akademik dan

keterampilan siswa, sehingga dapat diterapkan untuk mengoptimalkan



14

pemahaman konsep matematis siswa dengan langkah yang pertama berpikir

(thinking), kedua berpasangan (pairing), dan yang ketiga berbagi (sharing).

3. Pembelajaran Konvensional

Ruseffendi (2005: 17) menjelaskan pembelajaran konvensional pada umumnya

memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hafalan daripada

pengertian, menekankan pada keterampilan berhitung, mengutamakan hasil dari

pada proses, dan pengajaran berpusat pada guru.

Menurut Depdiknas (2004: 51) dalam pembelajaran konvensional, cenderung

pada belajar hafalan yang menolelir respon-respon yang bersifat konvergen,

menekankan informasi konsep, latihan soal dalam teks, serta penilaian masih

bersifat tradisional dengan paper dan pensil tes yang hanya menuntut pada satu

jawaban benar.

Menurut Nining dalam Alhaq (2014) pembelajaran konvensional memiliki

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan pembelajaran konvensional adalah

murah biayanya, siswa mudah mengulang kembali, melatih pendengaran siswa,

dan melatih siswa untuk menyimpulkan pembicaraan. Kekurangan pembelajaran

konvensional adalah tidak semua siswa memiliki daya tangkap yang baik, siswa

sulit mencerna dan menganalisis materi, tidak memberikan kesempatan pada

siswa “belajar dengan berbuat”, tujuan pembelajaran sering tidak tercapai,

menimbulkan rasa bosan sehingga materi sulit diterima, dan menjadikan siswa

malas mencari referensi di buku lain.
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Selain itu Roestiyah (2008: 115) menyatakan bahwa peran guru dalam

pembelajaran ceramah lebih aktif dalam hal menyampaikan bahan pelajaran,

sedangkan peserta didik hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan-

penjelasan yang diberikan.

Pembelajaran pada metode konvesional, peserta didik lebih banyak men-

dengarkan penjelasan guru di depan kelas dan melaksanakan tugas jika guru

memberikan latihan soal-soal kepada peserta didik. Yang sering digunakan pada

pembelajaran konvensional antara lain metode ceramah, metode tanya jawab,

metode diskusi, metode penugasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional

merupakan pembelajaran yang bersifat klasikal, dikarenakan pemahaman siswa

dibentuk berdasarkan hafalan, dengan proses pembelajaran yang lebih cenderung

hanya menargetkan siswa untuk mencapai kurikulm saja seperti mengerti

konsep-konsep penting, latihan soal dan ujian tanpa melibatkan siswa untuk aktif

dalam pembelajaran.  Guru lebih berperan saat pembelajaran karena semua

berpusat kepada guru bukan ke siswa.  Sehingga siswa tidak aktif dalam pem-

belajaran karena semua kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru.

4. Efektivitas Pembelajaran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif

yang berarti memiliki efek, pengaruh atau akibat. Selain itu kata efektif dapat

diartikan memberikan hasil yang memuaskan. Efektivitas pembelajaran

merupakan keterkaitan anatar hasil dan tujuan pembelajaran. Salah satu upaya
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guru agar pembelajaran efektif adalah dengan pemilihan pembelajaran yang sesuai

dengan peserta didik.

Efektivitas merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui suatu

pengaruh yang dihasilkan dari suatu perlakuan. Efektivitas juga berhubungan

dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh,

kegunaan, atau manfaat dari hasil yang diperoleh, serta tingkat daya fungsi unsur

atau komponen. Untuk mengukur keefektivan suatu perlakuan adalah dengan

melihat apakah tujuan yang ditentukan tercapai dengan baik dan juga dilakukan

sesuai prosedur.

Menurut Uno (2011: 29), pada dasarnya efektivitas ditunjukkan untuk menjawab

pertanyaan seberapa jauh tujuan pembelajaran dicapai oleh peserta didik. Untuk

mengukur seberapa efektif dari suatu pembelajaran yang telah dicapai dapat

diukur dari seberapa jauh konsep yang dapat diaplikasikan ke materi pelajaran

selanjutnya dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya

untuk mengukur pembelajaran efektif matematika dapat dilakukan dengan

menentukan seberapa jauh konsep matematika yang sudah dipelajari siswa itu

untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Depdiknas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) pembelajaran

diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup

belajar. Aunurrahman (2009: 34) mengungkapkan bahwa pembelajaran yang

efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri sendiri. Seseorang

dikatakan telah mengalami proses belajar apabila didalam dirinya telah terjadi
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perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti,

dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran, hasil belajar dapat dilihat langsung.

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 Sutikno (2005: 32) mengungkapkan bahwa efektivitas pembelajaran

berarti kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran yang telah direncanakan

yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah dan dapat

mencapai tujuan yang diharapkan. Simanjuntak dalam Arifin (2010) juga

menyatakan bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila menghasilkan

sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan yang

diinginkan tercapai. Dalam Depdiknas (2008: 4), dinyatakan bahwa kriteria

keberhasilan pembelajaran salah satunya ialah peserta didik menyelesaikan

serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes ketrampilan yang

mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas

pembelajaran adalah ukuran dari keberhasilan untuk proses pembelajaran yang

menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan dan merupakan

standar untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu pembelajaran. Pada

penelitian ini pembelajaran dikatakan efektif apabila jumlah siswa mencapai

indikator pemahaman konsep yang digunakan yaitu terkategori baik lebih dari

60% dalam satu kelas.
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B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas pembelajaran kooperatif tipe TPS ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa terdiri dari satu variabel bebas dan satu

variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah

pembelajaran kooperatif tipe TPS sedangkan variabel terikatnya adalah ke-

mampuan pemahaman konsep matematis siswa.

Pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah pembelajaran yang merangsang

aktivitas siswa untuk berfikir dan mendiskusikan hasil pemikirannya dengan

teman dan juga merangsang keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat-

nya di depan kelas. Pembelajaran tipe TPS menekankan kepada siswa untuk

bekerjasama dengan pasangannya dan saling membantu dalam memecahkan

masalah bersama sehingga dapat mengembangkan kemampuan pemahaman

konsep matematika.

Pembelajaran kooperatif tipe TPS yang memiliki tiga tahap penting yakni

thinking, pairing dan sharing, sangat cocok diterapkan untuk membangun

pemahaman konsep dari materi yang diberikan guru. Melalui tahap Think siswa

diberikan waktu berpikir secara individu Pada tahap ini siswa membangun

pemahamannya sendiri terhadap materi yang disampaikan guru serta memikirkan

langkah-langkah dalam menyelesaikan pertanyaan yang diberikan. Pada tahap ini

siswa dapat menyatakan ulang sebuah konsep, menggunakan, memanfaatkan, dan

memilih prosedur tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah, serta dapat

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah.
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Tahap kedua, yaitu pairing. Pada tahan ini siswa tidak hanya berdiskusi saja

tetapi mereka sudah memiliki pemahaman sendiri yang bisa didiskusikan dengan

pasangannya. Pada tahap pairing, siswa mengungkapkan dan mendiskusikan

ide-ide yang sudah dipikirkan sebelumnya dengan pasangannya.  Siswa saling

memperbaiki jika ada pemahaman yang keliru. Siswa dapat menglasifikasikan

objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, serta menggunakan,

memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu untuk menyelesaikan suatu

masalah matematis.

Pada tahap akhir yaitu tahap sharing, siswa berbagi dengan seluruh anggota

kelas, mengambil kesimpulan dari materi yang telah dipelajari secara bersama-

sama sehingga akan lebih mempekuat pemahaman tentang konsep materi yang

telah diajarkan.  Pada tahap ini siswa mampu menyajikan konsep dalam bentuk

representasi matematika.

Jadi, melalui tahap-tahap tesebut, terdapat keterkaitan antara tahap dan indikator

pemahaman konsep yang digunakan, sehingga dalam pembelajaran kooperatif tipe

TPS ini, siswa akan mendapat kesempatan lebih untuk mengembangkan

kemampuan pemahaman konsep matematisnya.  Tahapan pembelajaran yang telah

diuraikan diatas, tidak terjadi pada pembelajaran konvesional.  Pada pembelajaran

konvesional, siswa hanya sebagai pendengar dan penerima materi yang

disampaikan oleh guru tersebut.  Berbeda dengan pembelajaran kooperatif tipe

TPS. Pada pembelajaran ini, siswa diajak untuk lebih berperan aktif melalui

tahap-tahap yang ada pembelajaran kooperatif ini.  Sehingga siswa lebih banyak

berinteraksi dengan teman sebaya.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran

kooperatif tipe TPS diduga kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

akan lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini bertolak pada anggapan dasar sebagai berikut :

Setiap peserta didik kelas VII di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada semester

genap tahun pelajaran 2016/2017 memperoleh materi ajar dan kurikulum yang

sama.

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran kooperatif tipe TPS efektif ditinjau dari pemahaman konsep

matematis siswa kelas VII SMP Negeri 9 Bandarlampung tahun pelajaran

2016/2017

2. Hipotesis Khusus

a. Pada pembelajaran kooperatif tipe TPS, persentase siswa pemahaman

kosnep matematis terkategori baik lebih dari 60%.

b. Pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran kooperatif tipe

TPS lebih tinggi daripada kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa pada pembelajaran konvensional.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 9

Bandarlampung pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 215

siswa yang terdistribusi dalam 7 kelas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini

dilakukan dengan teknik cluster random sampling yaitu teknik pengambilan

sampel secara acak dari beberapa kelas yang masing-masing terdiri dari kelompok

individu. Terpilihlah  kelas VII A yang terdiri dari sebagai kelas eksperimen dan

kelas VII D sebagai kelas kontrol. Daftar distribusi nilai mid semester siswa kelas

VII SMP Negeri 9 Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017 tersaji pada Tabel

3.1 berikut.

Tabel 3.1. Distribusi Nilai Mid Semester Siswa Kelas VII SMP Negeri 9
Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017

Kelas Rata-Rata
VII A 48,82
VII B 50,75
VII C 51,23
VII D 48,51
VII E 48,95
VII F 50,23
VII G 50,89

Rata-Rata Populasi 49,91
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Pada kelas eksperimen guru menggunakan model pembelajaran TPS sedangkan

pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional yakni guru

menyampaikan materi, kemudian memberikan contoh soal, lalu memberikan

latihan soal kepada siswa. Pada proses pembelajaran kelas eksperimen, siswa

sebanyak 30 orang dikelompokkan dalam pasangan-pasangan yang heterogen

berdasarkan nilai yang diperoleh pada Mid Semester (Lampiran C. 13), yang

terdiri dari 2 atau 3 siswa setiap kelompok. Pengelompokkan siswa tidak

berdasarkan tingkat kesulitan dari modul pembelajaran yang diberikan.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan Quasi Experiment (eksperimen semu) yang terdiri dari

satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah pembelajaran kooperatif tipe TPS sedangkan variabel terikatnya adalah

pemahaman konsep matematis. Desain dalam penelitian ini adalah Posttest Only

Control Group Design sebagaimana yang dikemukakan Furchan (2007: 368) yang

disajikan pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2 Desain Penelitian Posttest Control Group Design

Kelompok Perlakuan Posttest

E X O

P C O

Keterangan:
E : kelas yang menggunakan TPS
P : kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional
X : pembelajaran kooperatif tipe TPS
C : pembelajaran konvensional
O : nilai tes kemampuan akhir  (posttest) pemahaman konsep matematis
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C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Adapun tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai

berikut

1. Tahap Perencanaan

a) Melakukan penelitian pendahuluan, observasi dan wawancara di SMP Negeri

9 Bandar Lampung, seperti terdapatnya berapa kelas, jumlah siswa dan

bagaimana cara guru matematika menyampaikan materi dalam pembelajaran.

b) Menentukan kelas untuk dijadikannya sampel penelitian.

c) Menyusun perangkat pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) dengan model pembelajaran kooperatif tipe (TPS) dan RPP dengan

pembelajaran konvensional serta Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)

untuk pembelajaran kooperatif tipe TPS.

d) Mempersiapkan perangkat untuk instrumen tes.

e) Menguji validitas instrumen penelitian.

f) Melakukan uji coba instrumen penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif

tipe TPS dan konvensional sesuai RRP yang telah dibuat.

b. Mengadakan posttest di kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Tahap Akhir

a. Mengumpulkan data hasil penelitian.

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

c. Menyusun laporan penelitian.
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D. Data Penelitian

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data pemahaman konsep

matematis siswa yang dicerminkan oleh skor posttest. Data ini berupa data

kuantitatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes,

baik dalam pembelajaran kooperatif tipe TPS maupun pembelajaran

konvensional. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pemahaman

konsep yang berupa uraian. Pemberian tes ini bertujuan untuk melihat efektivitas

pemebelajaran terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Tes ini diberikan

sesudah materi pembelajaran selesai (posttest) pada kelas eksperimen maupun

kelas kontrol.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes

pemahaman konsep matematis. Setiap soal memiliki satu atau lebih indikator

pemahaman konsep matematis. Tes yang diberikan berupa soal posttest. Soal tes

diberikan pada kelas ekperimen dan kelas kontrol yang bertujuan untuk mengukur

pemahaman konsep matematis. Sebelum penelitian ini dilakukan, instrumen diuji

untuk mendapatkan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda

dari instrumen tersebut. Adapun agar memperoleh data yang akurat maka tes

yang digunakan adalah tes yang memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu validitas

tes, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran yang memadai.
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1. Validitas Tes

Dalam penelitian ini, validitasnya didasarkan pada validitas isi. Untuk memeriksa

validitas isi, instrumen tes dinilai oleh guru mata pelajaran matematika kelas VII

SMP Negeri 9 Bandarlampung. Suatu tes dikategorikan valid jika butir-butir

tesnya sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang diukur.

Kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang

digunakan dengan kemampuan bahasa yang dimiliki siswa dinilai berdasarkan

penilaian guru mitra dengan menggunakan daftar cek (checklist).

Hasil penilaian guru menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan telah valid

(Lampiran B.5 dan B.6). Setelah dinyatakan valid maka selanjutnya tes tersebut

diuji cobakan kepada siswa di luar sampel yaitu kelas VIII E. Data yang didapat

kemudian diolah menggunakan bantuan Software Microsoft Excel untuk

mengetahui reliabilitas tes, daya pembeda dan tingkat kesukarannya.

2. Reliabilitas Tes

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

uraian digunakan rumus Alpha, yaitu:

= ( ) 1 − ∑ dengan = ∑ − ∑
Keterangan :
r 11 =  Koefisien reliabilitas instrumen tes

=  Jumlah siswa∑ =  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal
=  Varians skor total

N = Banyaknya data∑ = Jumlah kuadrat semua data∑ = Jumlah semua data
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Koefisien reliabilitas suatu butir soal diinterpretasikan dalam Arikunto (2011:195)

disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kriteria Koefisien Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,00 - 0,20 Sangat rendah
0,21 - 0,40 Rendah
0,41 - 0,60 Sedang
0,61 - 0,80 Tinggi
0,81 - 1,00 Sangat tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan data, diperoleh koefisien tes adalah 0,74 (Lampiran

C.2). Hal ini menunjukan bahwa instrumen tes yang digunakan memiliki

reliabilitas yang tinggi.

3. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah perbandingan antara banyaknya penjawab pilihan

benar pada butir soal yang dianalisis dengan peserta tes seluruhnya. Hal ini dila-

kukan untuk menentukan seberapa besar derajat kesukaran yang dimiliki suatu

butir soal. Dalam Sudijono (2008: 372), indeks tingkat kesukaran butir soal dapat

dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

=
Keterangan:
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
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 tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

koefisien kesukaran dalam Sudijono (2008:  372) sebagai berikut
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Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Tingkat Kesukaran

Skor Interpretasi
0,00 – 0,29 Sangat Sukar
0,30– 0,70 Sedang
0,71 – 1,00 Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa koefisien

tingkat kesukaran tes berkisar antara 0,19 dan 0,68 (Lampiran C.3). Hal ini

menunjukkan bahwa instrumen tes yang diuji cobakan memiliki tingkat kesukaran

yang sedang hingga sangat sukar.

4. Daya Pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang

mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah.

Daya pembeda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat

diskriminasi atau angka yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda.

Setelah diketahui skor hasil tes uji coba, nilai daya pembeda tiap butir soal

dihitung menggunakan persamaan berikut dalam Arifin (2011:133).

DP = KA − KB
Keterangan :
DP : nilai daya pembeda suatu butir soalKA : rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok atasKB : rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok bawah
Skor maks : skor maksimum suatu butir soal

Pengelompokan siswa menjadi kelompok atas dan kelompok bawah disesuaikan

dengan nilai yang diperoleh siswa.  Setelah diperoleh data uji coba soal, maka

data nilai siswa diurutkan dari nilai yang tertinggi ke nilai terendah. Kemudian,

ditentukan persentase yang sesuai untuk menjadi bagian kelompok atas dan
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bawah, hal ini bertujuan supaya tidak ada siswa dengan nilai yang sama termasuk

kedalam dua kategori atau memperoleh nilai yang sama masuk dalam kategori

kelompok atas dan bukan kelompok atas, begitupun dengan kelompok bawah.

Dalam Arifin (2011:133) hasil perhitungan indeks daya pembeda diinterpretasi

berdasarkan klasifikasi yang tertera dalam Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Interpretasi Daya Pembeda

DP Kriteria
0,40 - 1,00 Sangat baik
0,30 - 0,39 Baik
0,20 - 0,29 Sedang
-1,00 - 0,19 Jelek

Berdasarkan hasil perhitungan data, diperoleh bahwa koefisien daya pembeda tes

berkisar antara 0,20 dan 0,57 (Lampiran C.3). Hal ini menunjukkan bahwa

instrumen tes yang diuji cobakan ada yang memiliki daya pembeda sedang, baik,

dan sangat baik.

Setelah dilakukan analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat

kesukaran soal tes pemahaman konsep matematis, dapat dinyatakan bahwa

instrumen tes layak digunakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Data nilai

pada siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol dianalisis menggunakan uji

statistik untuk mengetahui efektivitas TPS ditinjau dari pemahaman konsep

matematis siswa. Sebelum melakukan uji statistik perlu dilakukan uji prasyarat,

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.
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1. Uji Normalitas

Dalam Sudjana (2005:273), uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah

data keadaan awal populasi berdistribusi normal atau tidak berdasarkan data

nilai rata-rata. 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 = banyaknya pengamatan

d. Keputusan uji

Terima H0 jika < dengan = ( , ).
Berdasarkan perhitungan uji normalitas data pemahaman konsep matematis siswa

pada kelas yang mengikuti pembelajaran TPS maupun pembelajaran konvensional

diperoleh bahwa < . Hasil perhitungan uji normalitas disajikan pada

Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Pemahaman Konsep
Matematis Siswa

Kelas Keputusan Uji Keterangan
TPS 5,14 7,81 diterima Normal

Konvensional 4,99 7,81 diterima Normal
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Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.3 dan Lampiran

C.4. Dapat dilihat pada tabel bahwa kedua data berasal dari populasi yang

berdistribusi normal, sehingga dapat diuji menggunakan statistik inferensial.

Kemudian untuk mengetahui rumus apa yang akan digunakan dalam uji statistik,

maka dilakukan uji homogenitas varians data.

2. Uji Homogenitas Varians

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians dalam kedua

populasi tersebut homogen atau tidak dengan rumusan hipotesis statistiknya

sebagai berikut:

a. Hipotesis

H0: σ = σ (kedua populasi memiliki varians yang sama)

H1: σ ≠ σ (kedua populasi memiliki varians yang tidak sama)

b. Taraf signifikan yang digunakan α = 0,05

c. Statistik uji

Statistik uji yang digunakan untuk uji-FF =
Keterangan :
s1

2 : varians terbesar
s2

2 : varians terkecil

d. Keputusan uji

Terima H0 jika Fhitung <  F⅟₂ α (n1 - 1 , n2 – 1) dimana F⅟₂ α (n1 - 1 , n2 – 1) didapat dari

daftar distribusi F dengan peluang ⅟₂ α. Hasil uji homogenitas varians data

pemahaman konsep matematis disajikan pada Tabel 3.7.
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Tabel 3.7 Hasil Uji Homogenitas Varians Data

Kelas Varians Keputusan Uji Keterangan

TPS 408,9
1,26 1,84 diterima

Kedua populasi
bervarians samaKonvensional 323,46

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki varians yang

sama. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.8.

3. Uji Hipotesis

Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai

berikut:

a. Uji Proporsi

Karena data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berasal dari popu-

lasi yang berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji proporsi. Untuk

mengetahui apakah proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

terkategori baik pada siswa yang mengikuti TPS lebih dari 0,60, dilakukan uji

proporsi satu pihak.

Pedoman kategori pemahaman konsep dapat dilihat berdasarkan nilai pemahaman

konsep matematis siswa pada kelas TPS dengan interval 0 sampai 100. Interval

tersebut kemudian dipartisi menjadi tiga  interval sama besar. Pedoman kategori

pemahaman konsep matematis siswa disajikan pada Tabel 3.8 berikut.



32

Tabel 3.8 Pedoman Kategori Pemahaman Konsep Matematis

NPK Kategori
67,92 - 100 Baik

33,96 - 67,91 Cukup

0 - 33,95 Kurang

Keterangan:

NPK = nilai pemahaman konsep matematis

Uji proporsi dalam Sudjana (2005: 235) adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis: = 0,60 ( proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

terkategori baik sama dengan 0,60)∶ ˃ 0,60 ( proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

terkategori baik lebih dari 0,60)

2. Taraf signifikan yang digunakan adalah α = 0,05

3. Uji statistik

( )
Keterangan:

x : Banyaknya siswa tuntas belajar
n : Jumlah sampel

: Proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis terkategori
baik

Peluang yang digunakan dalam uji ini adalah (1 − ), dengan kriteria uji: tolak

H0 jika > , dimana didapat dari daftar normal baku dengan

peluang (1 − ).
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b. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata

Setelah melakukan uji normalitas data dan homogenitas varians, diketahui bahwa

data dari kedua sampel yang mewakili populasinya berdistribusi normal dan

memiliki varians yang sama. Dalam Sudjana (2005: 243), apabila data dari kedua

sampel berdistribusi normal dan memiliki varians yang sama maka analisis data

dilakukan dengan menggunakan uji-t. Uji-t dilakukan untuk mengetahui

perbedaan rata-rata nilai pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe TPS dan rata-rata nilai pemahaman matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional.

1. Hipotesis

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

pembelajaran kooperatif tipe TPS sama dengan rata-rata pemaham-

an konsep matemais siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional)

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

pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih dari rata-rata pemahaman

konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensio-

nal)

2. Taraf signifikan yang digunakan α = 0,05

3. Statistik uji:

- kedua kelompok data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan

memiliki varians yang homogen, dilakukan pengujian hipotesis dengan Uji-t.

Statistik yang digunakan untuk uji-t dalam Sudjana (2005: 243) adalah:
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= ̅ − ̅1 + 1
dengan

= ( − 1) + ( − 1)+ − 2
Keterangan:̅ = rata-rata pemahaman konsep matematis siswa pada kelas eksperimen̅ = rata-rata pemahaman konsep matematis siswa pada kelas kontrol

= banyaknya subyek kelas eksperimen
= banyaknya subyek kelas kontrol
= varians yang mengikuti kelas eksperimen
= varians yang mengikuti kelas kontrol
= varians gabungan

4. Kriteria uji

Terima H0 jika < dimana ttabel = ( , ) dengan derajat

kebebasan dk = (n1+ n2 – 2) dan peluang (1 − ).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

Pembelajaran kooperatif tipe TPS tidak efektif ditinjau dari pemahaman konsep

matematis siswa kelas VII SMP Negeri 9 Bandarlampung tahun pelajaran

2016/2017. Akan tetapi, rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran TPS lebih baik daripada rata-rata pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran Konvensional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat diberikan sebagai

berikut.

1. Bagi guru, pembelajaran kooperatif tipe TPS sebaiknya digunakan sebagai

salah satu opsi dalam pembelajaran matematika guna untuk membantu siswa

dalam mengembangkan pemahaman konsep matematisnya. Akan tetapi

dalam penerapannya harus diimbangi dengan perencanaan yang matang

dengan memahami tahap-tahap pada pemeblajaran dan pengelolaan waktu

yang tepat agar pembelajaran semakin kondusif dan dapat memperoleh hasil

yang maksimal.
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2. Bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan mengenai

pembelajaran kooperatif tipe TPS hendaknya melakukan pengajian lebih

mendalam, seperti memperhatikan pembagian waktu sebaik mungkin terkait

dengan pembelajaran TPS sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan

baik. Selain itu, dapat pula digunakan untuk menambahkan referensi tentang

efektivitas pembelajaran kooperatf tipe TPS ditinjau dari pemahaman konsep

matematis siswa.



Daftar Pustaka

Alhaq, Arini. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair
Share Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa. Skripsi.
Lampung. Unila.

Anas, Sudijono. 2008. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta. Raja Grafindo
Persada.

Arifin, Zainal. 2010. Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur. Bandung.
Remaja Rosdakarya.

___________. 2011. Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru.
Bandung. Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi. 2011. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Edisi Revisi,
Cetakan kesebelas. Jakarta. Bumi Aksara.

Aunurrahman. 2009. Belajar dan Pembelajaran. Bandung. Alfabeta.

Baharuddin dan Nur, Esa. 2008. Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta.
ArRuzzmedia.

Depdiknas. 2003. UU NOMOR 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Jakarta.

_________. 2004. Peraturan Tentang Penilaian Perkembangan Anak Didik SMP
No. 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004. Jakarta. Ditjen
Dikdasmen Depdiknas.

_________. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta.

_________. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Indonesia. Gramedia Pustaka.

Dimyanti dan Mudjiono. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta. Rineka
Cipta.

Fadholi. 2010. bab 2. [Online]. Tersedia: http://ariffadholi.blogspot.com/2010/06/
bab-2_9179.html [15 Januari 2017]

Furchan, Arief. 2007. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogjakarta.
Pustaka Pelajar



47

Hamalik, Oemar. 2004. Perencanaan Pengajaran Matematika Berdasarkan Pen-
dekatan Sistem. Jakarta. Bumi Aksara.

Huda, Miftahul. 2011. Cooperative Learning. Yogyakarta. Pustaka Belajar

Hudoyo, Herman. 2008. Pengebangan Kurikulum dan Pembelajaran Mateatika.
Malang. UNM Press.

Ibrahim. 2000. Pembelajaran Kooperatif. Surabaya. UNNESA University Press.

Ismail. 2003. Media Pembelajaran (Model-model Pembelajaran). Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional.

Jannah, Miftahul. 2007. Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Kelas VII SMP
Negeri 2 Tanjung Brebes Dalam Pembelajaran Matematika Dengan
Pendekatan Realistics Education (RME) Pada Sub Materi Pokok Bahasan
Persegi Panjang Dan Persegi Tahun Pelajaran 2006/2007. (Skripsi). [On
Line].Tersedia:digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASH01d9/
doc.pdf(diakses pada tanggal 13 Januari 2017).

Karli dan Sri. 2002. Implementasi kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta. Bina
Media Informas.

Karli, Hilda, dan Margareth Sri Yuliariatiningsih. 2002. Implementasi Kurikulum
Berbasis Kompetensi Model-Model Pembelajaran. Bandung. Bina Media
Informasi

Kline, 1973. Matematika SD. (Online). Tersedia : (http://lenterakecil.com/pem-
belajaran-matematika-di-sekolah-dasar-sd/. (Diakses tanggal 9 November
2016)

Lie, Anita. 2002. Cooperative Learning. Jakarta. Grasindo.

________. Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative Learning di
Ruang-Ruang Kelas. Jakarta. Grasindo.

Mullis, I., dkk. 2012. TIMSS 2011 International Result In Mathematics. United
States. TIMSS & PIRLS International Centre

Mulyasa. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung. Remaja
Rosdakarya.

Nasution. 2006. Pendekatan Dalam Proses Belajar Dan Mengajar. Jakarta. Bumi
Aksara.

Nurhadi. 2004. Kurikulum 2004. (Pertanyaan dan Jawaban). Jakarta. Gramedia
Widiasarana Indonesia.



48

OECD. 2013. PISA 2012 Results in Focus What 15-year-olds know and what they
can do with what they know. (Online). Tersedia :http://www.oecd.org/pisa-
/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf (Diakses tanggal 9 November
2016)

Roestiyah. 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta

Rohana. 2011. Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Pemahaman
Konsep Mahasiswa FKIP Universitas PGRI. Palembang .Prosiding PGRI.

Ruseffendi, E. T. 2005. Dasar-Dasar Matematika Modern dan Komputer untuk
Guru Edisi 5. Bandung. Tarsito.

______________. 2006. Pengantar Kepada Membantu Guru Mengembangkan
Kompetensinya dalam Pengajaran Matematika. Bandung. Tarsito

Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung. Tarsito.

Sugiman. 2006. Pendekatan Matematika Realistik pada Pembelajaran Matema-
tika di Sekolah Menengah Pertama. Makalah lokakarya pengembangan
model-model pembelajaran matematika sekolah di Universitas Negeri
Yogyakarta

Sutikno, M. Sobry. 2005. Pembelajaran Efektif. Mataram. NTP Pres.

TIMSS. 2011. International Results in Mathematics. (Online). Tersedia :http://
timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathematics_FullBook
.pdf (Diakses tanggal 9 November 2016)

Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta
Kencana Prenada Grup. 2007. Berorientasi Model-Model Pembelajaran
Inovatif Berorientasi Kontruktifistik. Jakarta. Prestasi Pustaka.

Uno, Hamzah B. 2011. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta. Bumi Aksara


	1. cover.pdf
	2. Abstrak.pdf
	3. Cover Sarjana NEW.pdf
	4. Agree Page.pdf
	5. Deal Page.pdf
	6. Pernyataan Skripsi.pdf
	7. Riwayat Hidup.pdf
	8. Motto Hidup.pdf
	9. Halaman Persembahan.pdf
	10. Sanwacana.pdf
	11. Daftar Isi, Tabel dan Lampiran.pdf
	12. BAB 1 (1-8).pdf
	13. BAB 2 (9-20).pdf
	14. BAB 3 (21-34).pdf
	16. BAB 5 (44-45).pdf
	17. Daftar Pustaka fix (46-48).pdf

