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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO 
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(Studi pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Natar Semester  

Genap Tahun Pelajaran 2016/2017) 

  

  

Oleh 

 

Haris Nindriansyah 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif tipe TSTS terhadap kemampuan 

representasi matematis siswa. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMP Negeri 3 Natar tahun pelajaran 2016/2017. Sampel penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII G dan VIII H yang dipilih dengan teknik purposive 

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

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

representasi matematis siswa. 

 

Kata kunci: TSTS, representasi matematis, pengaruh. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan 

kepada siswa. Hal ini tercantum dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 

yang menyatakan bahwa salah satu diantara mata pelajaran pokok yang diajarkan 

kepada siswa adalah mata pelajaran matematika. Selain menjadi salah satu mata 

pelajaran pokok matematika juga memiliki peranan penting dalam kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan pendapat Suherman dkk 

(2003) yang menyatakan banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan 

pengembangannya bergantung dari matematika. 

 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa salah satu 

prinsip dalam pendidikan nasional adalah mengembangkan kompetensi peserta 

didik yang disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Dengan demikian tujuan 

dari pembelajaran matematika adalah mengembangkan kompetensi peserta didik 

yang berkaitan dengan matematika. Adapun kompetensi peserta didik itu disebut 

kemampuan matematis. Menurut National Council of Teachers of Mathematics 

(2000:67) kemampuan matematis meliputi: (1) kemampuan pemecahan masalah 

(problem solving), (2). kemampuan berargumentasi (reasonning), (3) 
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kemampuan berkomunikasi (communication), (4) kemampuan membuat koneksi 

(connection), 5. kemampuan representasi (representation).  

 

Berdasarkan hal tersebut kemampuan representasi merupakan salah satu 

kemampuan matematis yang harus dimiliki dan dikembangkan siswa karena 

dengan kemampuan representasi, siswa dapat mengembangkan dan menguatkan 

pemahaman terhadap konsep matematika yang mereka miliki sehingga dapat 

menyelesaikan masalah matematika dengan baik. Hal itu sejalan dengan pendapat 

Jones dalam Anggraini (2016)  yang menyatakan kemampuan representasi dapat 

memberikan siswa kelancaran dalam membangun suatu konsep dan berpikir 

matematis dalam menyelesaikan masalah matematika. 

 

Kartini (2009) menyatakan setiap siswa mempunyai cara yang berbeda untuk 

mengkonstruksikan pengetahuannya. Dalam hal ini, sangat memungkinkan bagi 

siswa untuk mencoba berbagai macam representasi dalam memahami suatu 

konsep. Namun, pada kenyataannya dalam pembelajaran matematika selama ini 

siswa tidak pernah atau jarang diberikan kesempatan untuk menghadirkan 

representasinya sendiri. Akibatnya kemampuan representasi matematis siswa 

tidak berkembang.  

 

Di SMP Negeri 3 Natar kemampuan representasi matematis siswa masih rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang guru 

matematika diketahui bahwa: ketika mengerjakan soal dalam bentuk uraian siswa 

mengalami kesulitan dalam membuat ekspresi matematika dari permasalahan 

yang diberikan dan ketika diberi soal dalam bentuk pilihan ganda siswa biasanya 

hanya asal memilih jawaban, Untuk rata-rata skor ujian akhir semester (UAS) 
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siswa mendapatkan di bawah nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan oleh sekolah, dan ketika di dalam proses pembelajaran guru pun 

mengakui masih menggunakan pembelajaran konvensional dan berdasarkan text 

book sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada 

pembelajaran ini guru menjelaskan materi pelajaran dan guru memberi contoh 

soal, kemudian guru memberi siswa latihan soal yang proses penyelesaiannya 

mirip dengan contoh soal yang telah diberikan.  

 

Oleh karena itu dibutuhkan model pembelajaran yang memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuannya dan mencoba berbagai 

macam representasi dalam memahami suatu konsep. Model pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam 

mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa karena model 

pembelajaran ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk aktif dalam 

mengeksplor kemampuannya. Seperti yang diungkapkan oleh Suherman 

(2003:260) pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang mencakup sebuah 

kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan 

sebuah masalah, tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. 

 

Terdapat banyak tipe dalam model pembelajaran kooperatif.  Model pembelajaran 

kooperatif yang dapat mengembangkan kemampuan representasi matematis 

adalah model pembelajaran yang pada tahapan-tahapannya dapat menuntun siswa 

untuk dapat menyusun argument, merumuskan definisi dan generalisasi  

berdasarkan pemahamannya serta melibatkan siswa dalam kegiatan diskusi.  

Model pembelajaran koooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) adalah model 
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pembelajaran kooperatif  yang langkah-langkahnya memenuhi kriteria yang telah 

disebutkan. Model pembelajaran kooperatif ini berawal dari mengelompokkan 

siswa menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Salah satu tahap 

pembelajaran pada model pembelajaran TSTS adalah tahap dimana setelah diskusi 

dikelompok awal dua orang yang bertugas sebagai tamu diwajibkan bertamu 

kepada semua kelompok.  Pada saat mereka bertamu mereka memperoleh 

informasi baru dari kelompok lain. Informasi yang diberikan kelompok lain ada 

yang bebeda dan ada yang sama, karena representasi setiap siswa mungkin 

berbeda-beda.  Jika mereka telah usai menunaikan tugasnya, mereka kembali ke 

kelompoknya masing-masing.  Setelah kembali ke kelompok asal, mereka yang 

bertugas bertamu dan menerima tamu mencocokkan serta membahas hasil kerja 

yang telah mereka diskusikan. Dengan kegiatan bertukar informasi seperti ini, 

siswa mempunyai pengalaman langsung untuk merepresentasikan konsep-konsep 

matematis dalam materi itu. Pengalaman langsung mengakibatkan siswa lebih 

mudah merepresentasikan konsep-konsep matematis. Sehingga model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS berpengaruh terhadap kemampuan representasi 

matematis siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “apakah model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII 

SMP Negeri 3 Natar tahun pelajaran 2016/2017?” 
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C. Tujuan Penelitian  

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS terhadap kemampuan representasi matematis siswa kelas 

VIII SMP Negeri 3 Natar tahun pelajaran 2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 
 
Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap pembelajaran matematika, terkait pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

serta hubungannya dengan kemampuan representasi matematis siswa. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi guru dalam memilih pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan representasi matematis siswa dan dapat digunakan untuk 

referensi bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih 

lanjut mengenai pembelajaran kooperatif tipe TSTS serta kemampuan 

representasi matematis siswa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dikatakan berpengaruh jika 

kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran 
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kooperatif tipe TSTS lebih tinggi dari kemampuan representasi matematis 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dilaksanakan pada kelas 

eksperimen. Pembelajaran tersebut menggunakan metode diskusi, yang terdiri 

dari 4 tahap yaitu tahap pertama diskusi awal yaitu siswa mendiskusikan 

LKK yang diberikan. Kemudian tahap kedua anggota kelompok yang 

bertugas sebagai tamu berkunjung ke kelompok lain untuk menerima 

informasi mengenai hasil diskusi dari kelompok yang dikunjunginya. Dan 

tahap terakhir Setelah mendapatkan informasi dari beberapa kelompok, 

anggota kelompok yang menjadi tamu kembali kekelompok awal untuk 

mendiskusikan informasi yang mereka dapatkan.  

3. Pembelajaran konvensional adalah suatu pembelajaran yang terpusat pada 

guru (teacher centre). Dalam pembelajaran ini metode yang biasa digunakan 

yaitu ceramah. Kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran konvensional 

yaitu guru menjelaskan lalu memberikan contoh soal, dilanjutkan dengan 

pemberian latihan soal serta pemberian tugas. 

4. Kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan siswa  dalam 

menggunakan representasi visual dalam bentuk bangun  geometri ataupun 

representasi visual lainnya untuk menyelesaikan  masalah,  membuat serta 

menyelesaikan ekspresi matematis dari representasi lain yang diberikan dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 



7 
 

7 

 

  
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kajian Teori 

 

 

1. Kemampuan Representasi 

 

Tujuan pembelajaran matematika salah satunya adalah siswa diharapkan memiliki 

kemampuan matematika, salah satu kemampuan matematika yang diharapkan  

dapat dimiliki oleh siswa adalah kemampuan representasi matematis. Menurut 

Goldin dalam Kartini (2009) representasi adalah suatu konfigurasi (bentuk atau 

susunan) yang dapat menggambarkan, mewakili, atau melambangkan sesuatu 

dalam suatu cara. Jadi, kemampuan representasi matematis adalah kemampuan 

siswa dalam bentuk ide-ide yang diungkapkan dalam bentuk visual (bangun 

geometri), ekspresi matematis, ataupun kata-kata dalam upayanya untuk 

memahami konsep matematika serta menyelesaikan masalah matematika. 

 

Representaasi juga dipandang sebagai media komunikasi bagi siswa dalam 

mempelajari matematika. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Hudiono 

(2005) bahwa Komunikasi dalam matematika memerlukan representasi yang 

dapat berupa bentuk visual seperti simbol, bangun geometri, diagram, tabel 

ataupun benda. karena matematika yang bersifat abstrak membutuhkan sajian-

sajian benda konkrit untuk memudahkan siswa memahami konsep yang 

dipelajarinya. Mudzzakir (2006: 20) menyatakan beberapa manfaat atau nilai 
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tambah yang diperoleh guru atau siswa sebagai hasil pembelajaran yang 

melibatkan representasi matematis adalah sebagai berikut: (1) pembelajaran yang 

menekankan representasi akan menyediakan suatu konteks yang kaya untuk 

pembelajaran guru, (2) meningkatkan pemahaman siswa, dan (3) meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menghubungkan representasi matematis dengan koneksi 

sebagai alat pemecahan masalah. 

 

Wiryanto dalam Anggraini (2016) mengungkapkan bahwa representasi terjadi 

melalui dua tahapan, yaitu representasi internal dan representasi eksternal. Wujud 

representasi eksternal antara lain: bahasa lisan, simbol tertulis, dan gambar atau 

objek fisik. Berpikir tentang ide matematika yang memungkinkan pikiran 

seseorang bekerja atas dasar ide tersebut merupakan representasi internal. 

Representasi internal dari seseorang sulit untuk diamati secara langsung karena 

merupakan aktivitas mental dari seseorang dalam pikirannya (minds-on). 

Representasi internal seseorang dapat disimpulkan atau diduga berdasarkan 

representasi eksternalnya dalam berbagai kondisi, misalnya dari 

pengungkapannya melalui kata-kata (lisan), melalui tulisan berupa simbol, 

gambar, grafik, tabel ataupun melalui alat peraga (hand-on).  Mudzakkir (2006: 7) 

menyatakan bahwa untuk memelihara kemampuan mengeksplorasi model-model 

dalam konteks dunia nyata haruslah menggunakan representasi beragam 

matematis (multiple representations). Kemampuan representasi beragam 

matematis merupakan kemampuan menuangkan, menyatakan, menerjemahkan, 

mengungkapkan, atau membuat model dari ide-ide atau konsep matematika, 

diantaranya ke dalam bentuk matematis baru yang beragam. Beberapa bentuk 

representasi beragam matematis tersebut dapat berupa diagram, grafik, tabel, 
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ekspresi matematik serta menulis dengan bahasa sendiri. Representasi dibagi 

kedalam tiga bentuk, yaitu representasi visual, representasi simbolik dan 

representasi verbal. Mudzzakir (2006: 47) mengungkapkan indikator kemampuan 

representasi matematis seperti pada Tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2.1 Indikator Representasi Matematis 

 

Representasi Indikator 

Representasi 

visual; 

diagram, 

tabel atau 

grafik, dan 

gambar 

 Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representtasi 

ke representasi diagram, grafik atau tabel. 

 Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

 Membuat gambar pola-pola geometri. 

 Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah 

dan memfasilitasi penyelesaiannya. 

Persamaan 

atau ekspresi 

matematis  

 Membuat persamaan atau ekspresi matematis dari representasi 

lain yang diberikan. 

 Membuat konjektur dari suatu pola bilangan.  

 Penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis. 

Kata-kata 

atau teks 

tertulis 

 Membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi 

yang diberikan. 

 Menuliskan interpretasi dari suatu representasi. 

 Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang 

disajikan. 

 Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan kata-

kata atau teks tertulis . 

 Membuat dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis.  

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka kemampuan representasi matematis yang  

digunakan adalah kemampuan representasi visual dan ekspresi matematis dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

b. Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah. 
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c. Membuat persamaan atau ekspresi matematis dari representasi lain yang 

diberikan. 

d. Penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis. 

 

2. Pembelajaran Kooperatif 

 

Pembelajaran kooperatif menurut Sugiyanto (2010:37) adalah pembelajaran yang 

melalui pendekatan dengan kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran 

sehingga siswa dapat bekerja sama dan memaksimalkan kondisi belajar untuk 

mencapai tujuan belajar.  Dijelaskan lebih lanjut oleh Suherman (2003: 206) 

menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

yang mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim 

untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan 

sesuatu untuk mencapai tujuan bersama.  

 

Setiap model pembelajaran mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Ada beberapa ciri 

pembelajaran kooperatif yang membedakan pembelajaran ini dengan model 

pembelajaran lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Zulhartati (2010) ciri-ciri 

pembelajaran kooeperatif adalah (1) siswa dalam kelompok secara kooperatif 

menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai, (2) 

kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah, dan (3) penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada individu. 

 

Ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif. Antara lain: (1) para siswa yang tergabung dalam suatu kelompok 

harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan 
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bersama yang harus dicapai, (2) para siswa yang tergabung dalam sebuah 

kelompok harus menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah 

kelompok dan bahwa berhasil atau tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggung 

jawab bersama oleh seluruh anggota kelompok itu, dan (3) untuk mencapai hasil 

yang maksimum, para siswa yang tergabung dalam kelompok itu harus berbicara 

satu sama lain dalam mendiskusikan masalah yang dihadapinya (Suherman, 2003: 

260). 

 

Setiap pembelajaran kerja kelompok yang ada belum tentu merupakan pem-

belajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki unsur-unsur tersendiri 

yang membedakannya dengan pembelajaran kelompok biasa. Menurut Roger dan 

David Johnson dalam Lie (2007: 31) untuk mencapai hasil maksimal dalam 

melaksanakan pembelajaran kooperatif, unsur-unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif harus ditetapkan. Kelima unsur tersebut adalah: (1) saling keter-

gantungan positif, (2) tanggung jawab perseorangan, (3) tatap muka, (4) komuni-

kasi antaranggota, dan (5) evaluasi proses kelompok. 

 

Dalam pembelajaran konvensional guru yang menguasai pembelajaran, sedangkan 

siswa cenderung diam dan tidak aktif serta keterampilan dalam bekerja sama tidak 

terjalin dengan baik.  Ini bertentangan dengan pembelajaran kooperatif yang 

menarik siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran, maka dapat terlihat 

perbedaan antara pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran konvensional.  
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3. Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) 

 

Ada banyak tipe model pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah model 

pembelajaran TSTS.  Huda (2011:140) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

TSTS dikembangkan oleh Spencer Kagan dan  pembelajaran ini dapat diterapkan 

untuk semua mata pelajaran serta tingkatan umur.  Selain itu, menurut Pradhana 

(2013:662) pembelajaran kooperatif tipe TSTS memberikan kesempatan pada 

setiap kelompok untuk saling bertukar informasi dengan kelompok-kelompok 

lain. Pembelajaran TSTS menekankan aktivitas siswa untuk aktif berdiskusi, 

membagikan, dan menyajikan informasi secara berpasangan dalam kelompok. 

 

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TSTS yang Dijelaskan  

oleh Lie (2008:62) adalah sebagai berikut. 

(1) Siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. 

(2) Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan meninggalkan 

kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok yang lain. 

(3) Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja 

dan informasi mereka ke tamu mereka. 

(4) Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain. 

(5) Setiap kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. 

 

Menurut Daryono (2011) model pembelajaran TSTS mempunyai kelebihan dan 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Kelebihan model TSTS 

antara lain : 
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(1) Memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menentukan  konsep sendiri 

dengan cara memecahkan masalah. 

(2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreatifitas dalam 

melakukan komunikasi dengan tema sekelompoknya. 

(3) Membiasakan siswa untuk bersikap terbuka terhadap teman. 

(4) Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

(5) Membantu guru dalam pencapaian pembelajaran, karena langkah pembel-

ajaran kooperatif mudah diterapkan di sekolah. 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan model pembelajaran TSTS adalah 

sebagai berikut.   

(1) Diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan diskusi. 

(2)  Siswa yang pandai, menguasai jalannya diskusi sehingga siswa yang kurang 

pandai memiliki kesempatan yang sedikit untuk mengeluarkan pendapatnya. 

(3) Siswa yang tidak terbiasa belajar kelompok merasa asing dan sulit untuk 

bekerja sama. 

 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TSTS merupakan tipe 

pembelajaran yang menekankan partisipasi dan aktivitas siswa untuk berdiskusi, 

membagikan, menerima, dan menyajikan informasi pelajaran secara berpasangan 

dengan berkunjung ke kelompok lain. Pembelajaran TSTS ini memungkinkan 

siswa untuk bertukar informasi dengan kelompok lain sehingga pembelajaran ini 

dapat menciptakan susasana kelas yang aktif dan siswa secara mandiri mampu 

memperoleh informasi dari sumber lain. 
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B. Kerangka Pikir 

 

 

Penelitian tentang pengaruh pembelajaran kooperatif tipe TSTS terhadap 

kemampuan representasi matematis siswa terdiri dari dua variabel, yaitu satu 

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

adalah model pembelajaran kooperatif tipe TSTS, sedangkan variabel terikatnya 

adalah kemampuan representasi matematis siswa.  

 

Tujuan dari pembelajaran matematika adalah mengembangkan kemampuan-

kemampuan siswa yang berkaitan dengan matematika. Adapun kemampuan-

kemampuan siswa itu disebut kemampuan matematis. Kemampuan tersebut 

merupakan kemampuan yang sangat penting dalam pembelajaran matematika, 

tanpa adanya kemampuan tersebut siswa akan kesulitan dalam belajar 

matematika. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan matematisnya. 

 

Pembelajaran kooperatif tipe TSTS merupakan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini 

siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan empat orang yang 

saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai tujuan 

bersama. Pelaksanaan model kooperatif tipe TSTS terdapat tiga tahap. Tahapan 

tersebut antara lain tahap diskusi awal, tahap bertamu kekelompok lain dan 

tahapan kembali kekelompok awal. 

 

Pada tahap pertama siswa melakukan diskusi awal mengenai permasalahan yang 

ada di dalam LKK. Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk menganalisis 
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masalah, mengumpulkan informasi yang sesuai dan menghubungkannya dengan 

ide-ide mereka, lalu menyajikan pemikiran mereka ke dalam bentuk gambar 

atau ekspresi matematika, dan  terakhir  menemukan solusi dari masalah yang 

diberikan. Kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis 

siswa Dalam menyusun langkah – langkah yang sesuai dengan suatu representasi 

permasalahan yang disajikan. 

 

Pada tahap selanjutnya dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan 

kelompoknya untuk bertamu kepada kelompok yang lain. Anggota kelompok 

yang tidak mendapat tugas sebagai tamu mempunyai kewajiban menerima tamu 

dari kelompok lain.  Tugas mereka adalah menyajikan hasil kerja kelompoknya 

kepada tamu tersebut. Sedangkan dua orang yang bertugas sebagai tamu, pada 

saat mereka bertamu mereka memperoleh informasi pemahaman baru dari 

kelompok lain. Penerima informasi akan berusaha untuk memahami terlebih 

dahulu apa yang telah disajikan oleh temannya, kemudian mencoba untuk 

mengkolaborasikan dengan ide-ide yang dimilikinya. Dengan demikian, siswa 

akan memiliki kebebasan dalam mengkonstruksi pengetahuannya dan siswa akan 

mencoba berbagai macam cara dalam memahami suatu permasalahan matematika 

yang ia hadapi. 

 

Setelah selesai tahap tersebut, mereka kembali ke kelompok asal. Mereka akan 

terlibat kembali untuk berdiskusi. Siswa akan saling bekerja sama, bertukar pi-

kiran, menuangkan ide, menambah gagasan, berbagi jawaban dan menjelaskan 

satu sama lain terhadap permasalahan yang telah diperoleh. Dengan demikian, 

mereka memiliki banyak cara dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan 
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kegiatan diskusi seperti ini, siswa diberi kebebasan dalam mengembangkan 

gagasan maupun ide-idenya dalam menyelesaikan permasalahan matematika.  

 

Pembelajaran matematika menggunakan model TSTS memberikan kesempatan 

yang lebih banyak kepada siswa untuk menggunakan pengetahuan yang 

dimilikinya sehingga sangat memungkinkan bagi siswa untuk mencoba berbagai 

macam representasi dalam memahami suatu konsep yang mereka miliki. Hal ini 

berbada pada pembelajaran konvensional, peran guru yang terlalu dominan 

membuat siswa lebih cenderung untuk meniru langkah guru dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian pembelajaran  

matematika  yang menggunakan pembelajaran TSTS akan menghasilkan 

kemampuan representasi matematis yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran 

matematika yang menggunakan model pembelajaran konvensional, sehingga 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS berpengaruh terhadap kemampuan representasi 

matematis siswa. 

 

C. Anggapan Dasar 
 

 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut: 

1. Semua siswa SMP Negeri 3 Natar tahun pelajaran 2016/2017 memperoleh 

materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan representasi matematis siswa 

selain pembelajaran dikendalikan sehingga memberikan pengaruh yang 

sangat kecil dan dapat diabaikan. 
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D. Hipotesis Penelitian 
 

 

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis Umum 

Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS berpengaruh terhadap kemampuan 

representasi matematis siswa.  

2. Hipotesis Kerja 

Kemampuan representasi matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS lebih tinggi dari pada siswa yang 

menggunakan pendekatan konvensional. 
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III.  METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Natar yang berada di kecamatan 

Natar kabupaten Lampung Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Natar tahun pelajaran 2016/2017. 

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive random 

sampling, menurut Kemper dalam Teddlie, Charles,. Tashakkori, Abbas (2009) 

teknik purposive random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

melibatkan sebuah sampel acak berukuran kecil dalam sebuah populasi berdasar 

pertimbangan tertentu. Sehingga teknik pengambilan sampel pada penelitian ini  

atas dasar pertimbangan bahwa kelas yang dipilih adalah kelas yang diajar oleh 

guru yang sama. Karena terdapat enam kelas yang diajar oleh guru yang sama, 

kemudian diambil secara acak dua kelas diantara keenam kelas tersebut. 

Terpilihlah kelas VIII H yang terdiri dari 36 orang sebagai kelas eksperimen, 

yaitu kelas yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan kelas VIII 

G yang terdiri dari 38 orang sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. 
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B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experiment (eksperimen semu). 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian posttest only control group. 

sebagaimana yang dikemukakan Furchan dalam Anggraini (2015) sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

 

Kelompok Perlakuan Posttest 

E X O 

K Y O 

 

Keterangan: 

E = kelas eksperimen 

K = kelas kontrol 

X = pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

Y = pembelajaran konvensional 

O = dilaksanakan posttest instrumen tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 
 

 

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Penelitian yang telah dilakukan ini meliputi beberapa tahapan. Urutan pelaksana-

an penelitian yaitu: 

1. Tahap Perencanaan 

a. Observasi awal ke sekolah untuk menentukan karakteristik populasi dan 

sampel penelitian. 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja 

kelompok (LKK). 

c. Mempersiapkan perangkat untuk instrumen tes. 

2. Tahap Pelaksanaan 
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a. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS. 

b. Mengadakan posttest pada kelas sampel dengan menggunakan perangkat 

instrumen tes yang telah disiapkan. 

3. Menganalisis hasil penelitian 

4. Menyusun hasil penelitian 

 

 

D. Data Penelitian  

 

 

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan representasi matematis siswa. 

Berupa data kuantitatif yang diperoleh dari posttest di dua kelas yang menjadi 

sampel.  

 

E. Instrumen Penelitian  

 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. Instrumen 

tes yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tes untuk mengukur 

kemampuan representasi matematis siswa dan bentuk instrumen tes yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa soal uraian. Tes yang diberikan untuk kelas 

eksperimen yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan untuk 

kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional adalah sama. Untuk 

memperoleh data yang akurat. Maka diperlukan instrumen yang baik. Instrumen 

tes yang baik harus memenuhi kriteria valid, reliabel yang tinggi, daya pembeda  

baik dan sangat baik, serta tingkat kesukaran mudah dan sedang.  
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1. Validitas 

 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana instrumen tes kemampuan 

representasi matematis mencerminkan kemampuan representasi matematis terkait 

materi pembelajaran yang telah ditentukan maka digunakan validitas isi. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini soal tes dikonsultasikan kepada guru mitra mata 

pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 3 Natar dengan asumsi bahwa guru 

mata pelajaran matematika mengetahui dengan benar kurikulum SMP, maka 

validitas instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran 

matematika. Hasil penilaian menunjukkan bahwa instrumen tes yang digunakan 

untuk mengambil data kemampuan representasi matematis siswa valid.  Data hasil 

validasi isi dapat dilihat pada Lampiran B.5. 

 

2. Reliabilitas 

 

 

Karena penelitian ini akan menggunakan soal bentuk uraian maka digunakan 

rumus Alpha.  Arikunto (2011: 109) menyajikan rumus Alpha ini sebagai berikut. 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan: 

r11 = koefisien reliabilitas 

  = banyaknya soal 

∑  
 
= jumlah dari varians skor tiap butir soal 

  
  = varians total. 

 

Varians dapat dicari menggunakan rumus berikut: 

   
(∑  )  

(∑  ) 
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Interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes (r11) menurut Arikunto (2006) yakni 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2.   Interpretasi Koefisien Reliabilitas 

Nilai Interpretasi 

              Derajat reliabilitas sangat rendah 

              Derajat reliabilitas rendah 

              Derajat reliabilitas cukup 

              Derajat reliabilitas tinggi 

              Derajat reliabilitas sangat tinggi 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai 

koefisien reliabilitas tes adalah 0,89 sehingga dapat disimpulkan bahwa tes yang 

digunakan memiliki reliabilitas tinggi. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran C.1. 

 

3. Tingkat Kesukaran 

 

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir 

soal. Sudijono (2008: 372) mengungkapkan bahwa untuk menghitung tingkat 

kesukaran suatu butir soal dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

TK = 
  

  
 

Keterangan : 

TK = koefisien tingkat kesukaran suatu butir soal 

   = jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal 

   = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal 

 

Interpretasi tingkat kesukaran mengikuti Sudijono (2008) yakni pada tabel 

3.3.Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa 

koefisien tingkat kesukaran tes terletak pada interval 0,374 ≤ TK ≤ 0,85. Hal ini 

menunjukkan bahwa instrumen tes yang diujicobakan memiliki tingkat    
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kesukaran sedang dan mudah. Hasil perhitungan tingkat kesukaran uji coba dapat 

dilihat pada Lampiran C.2. 

Tabel 3.3.   Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran. 

 

Nilai Interpretasi 

             Sangat Sukar 

             Sukar 

             Sedang 

             Mudah 

             Sangat Mudah 

 

4. Daya Pembeda 

 

Daya beda tiap butir soal menyatakan seberapa jauh soal tersebut mampu 

membedakan siswa yang dapat menjawab dengan benar (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang tidak dapat menjawab dengan benar (berkemampuan rendah). 

Arikunto (2006) menjelaskan bahwa daya pembeda butir soal dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

    
     

  
 

Keterangan : 

DP : Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

JA : Rata-ratanilai kelompok atas pada butir soal yang diolah 

JB : Rata-ratanilai kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA : Skor maksimum butir soal yang diolah 

 

kriteria indeks daya pembeda yang menurut Arikunto (2011: 218) seperti teretera 

dalam Tabel 3.5 

Tabel 3.4 Interpretasi Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

               Sangat Buruk 

             Buruk 

             Cukup baik, perlu direvisi 

             Baik 

             Sangat baik 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa koefisien 

daya pembeda tes berada pada interval 0,304 ≤ DP ≤ 0,538.  Hal ini menunjukkan 

bahwa instrumen tes yang di ujicobakan memiliki daya pembeda sesuai dengan 

kriteria yang digunakan yaitu baik dan sangat baik, sehingga instrumen dapat 

digunakan dalam penelitian.  Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C.2. 

 

F. Tahap Analisis Data 

 

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Data yang 

diperoleh setelah diberi pembelajaran TSTS dan pembelajaran konvensional 

adalah data kuantitatif yang terdiri dari hasil tes kemampuan representasi 

matematis siswa. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 

1. Uji Normalitas 

 

Langkah pertama yaitu menguji normalitas dari kedua sampel. Uji normalitas ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah data kemampuan representasi matematis 

yang berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak.   

Rumusan Hipotesis untuk uji ini adalah: 

H0 :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 :  sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Uji ini menggunakan uji chi-kuadrat rumus uji Chi-Kuadrat menurut Sudjana 

(2005: 273) adalah sebagai berikut: 

       
  ∑

(     )
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Keterangan:  

    = frekuensi hasil pengamatan 

    = frekuensi yang diharapkan.  

  

Kriteria pengujian adalah:  terima H0  jika        
         

 
 dengan   

      
 

   (   )(   )  dan α = 0,05.  Hasil uji normalitas data penelitian disajikan dalam 

Tabel 3.8. Perhitungan uji normalitas data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C.5 dan C.6. 

Tabel. 3.5 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

Sumber 

Data 

Kelompok 

Penelitian 
       
        

  
Keputusan 

H0 

Keputusan Uji 

Posttest  

Eksperimen 5,71 7,81 Diterima 

Sampel berasal 

dari populasi 

yang berdistribusi 

normal 

Konvensional       9,49 Ditolak 

Sampel berasal 

dari populasi 

yang tidak 

berdistribusi 

normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat diketahui bahwa salah satu data 

berasal dari sampel dengan populasi yang tidak berdistribusi normal sehingga 

langkah selanjutnya tidak perlu dilakukan uji homogenitas karena data sampel 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

2. Uji Hipotesis 

 

Setelah melakukan uji normalitas, diperoleh bahwa salah satu data posttest berasal 

dari sampel yang populasinya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji non parametrik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

dilakukan melalui uji Mann-Whitney U. sesuai dengan pendapat Santoso (2010) 
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jika data bertipe interval atau rasio namun tidak berdistribusi normal maka 

pengujian menggunakan uji Mann-Whitney U. 

 

Hipotesis uji data kemampuan representasi matematis 

H0: θ1 = θ2,  median data nilai posttest kemampuan representasi matematis siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS sama dengan median data nilai kemampuan 

representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional 

H1: θ1 ≠ θ2, median data nilai posttest kemampuan representasi matematis siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS tidak sama dengan median data nilai 

kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus sebagai berikut: 

        
  (    )

 
 ∑   

        
  (    )

 
 ∑   

Keterangan: 

  = Jumlah sampel kelas ekperimen 

  = Jumlah sampel kelas kontrol 

  = Jumlah peringkat 1 

  = Jumlah peringkat 2 

∑  = Jumlah rangking pada sampel    

∑   = Jumlah rangking pada sampel    

Rumus uji statistik yang akan digunakan adalah rumus uji statistik yang memiliki 

nilai lebih kecil untuk dibandingkan dengan tabel U. Menurut Saleh (1986: 15) 
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jika   dan    keduanya berjumlah   8, maka nilai statistik U akan mendekati 

(dianggap) berdistribusi normal, sehingga perhitungan tes statistiknya :  

Zhitung  = 
   ( )

  
 , dengan E(U) = 

    

 
 dan σU = √

    (        )

  
 

Keterangan: 

E(U)= Nilai harapan mean 

σU = Standar deviasi 

 

Kriteria pengujian adalah: terima H0 jika nilai – Z1/2α 
 

 
Zhitung   Z1/2α  dengan α = 

0,05 dan tolak H0 jika sebaliknya. Jika H1 diterima maka perlu analisis lanjutan 

untuk mengetahui apakah kemampuan representasi matematis siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan representasi matematis siswa pada 

kelas kontrol. Adapun analisis lanjutan tersebut menurut Ruseffendi (1998: 314) 

jika H1 diterima, maka cukup melihat data sampel mana yang rata-ratanya lebih 

tinggi.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran TSTS tidak berpengaruh terhadap kemampuan representasi 

matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Natar tahun pelajaran 2016/2017. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis mengemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada guru yang ingin menggunakan pembelajaran TSTS hendaknya 

memperhatikan kemampuan siswa, karena pembelajaran TSTS  lebih cocok 

digunakan untuk siswa yang memiliki kemampuan berpikir matematis dan 

semangat belajar yang tinggi. 

2. Kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan tentang 

kemampuan representasi matematis siswa melalui model pembelajaran TSTS 

hendaknya melakukan pengkajian lebih mendalam, seperti teknik pengambilan 

sampel, pembuatan instrumen pembelajaran yang disesuaikan kemampuan 

siswa, pengelolaan waktu sebaik mungkin, pengolahan kelas supaya tetap 

kondusif, dan mengalokasikan waktu untuk melakukan penelitian lebih lama, 
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agar siswa dapat secara optimal beradaptasi terlebih dahulu terhadap model 

pembelajaran TSTS. 
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