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Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model 

pembelajaran kooperatif tipe think talk write ditinjau dari pemahaman konsep 

matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Populasi penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2016-2017 yang terdistribusi dalam 18 kelas. Desain penelitian ini 

adalah posttest only control group design. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik purposive sampling dan terpilihlah siswa kelas VIII.N dan VIII.R sebagai 

sampel. Data penelitian diperoleh dari tes pemahaman konsep matematis 

berbentuk uraian. Analisis data penelitian ini menggunakan uji-  dan uji proporsi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa think 

talk write tidak efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa. 

 

Kata kunci: efektivitas, pemahaman konsep matematis siswa, think talk write. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kian pesat, sehingga diperlukan 

kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetisi. 

Penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan bermutu memiliki peran yang 

sangat penting dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan mampu berkompetisi. Oleh karena itu, manusia membutuhkan 

pendidikan agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 

berkompetisi.  

 

Pendidikan merupakan aktivitas individu yang berlangsung sepanjang hayat dan 

dapat terjadi di mana saja. Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Salah satu pendidikan yang 

dialami seseorang adalah pendidikan formal di sekolah. Pendidikan di sekolah 

terjadi di dalam maupun di luar kelas. Pendidikan di dalam kelas erat kaitannya 

dengan pembelajaran. 
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Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik.  Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membimbing peserta didik agar dapat belajar dengan baik.  

 

Pembelajaran yang diberikan di sekolah terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang 

disampaikan melalui mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki peranan 

masing-masing dalam mengembangkan potensi dan kemampuan siswa. Salah 

satu mata pelajaran yang penting untuk diajarkan di sekolah adalah mata 

pelajaran matematika. 

 

Matematika mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan. Dengan 

mempelajari matematika, diharapkan mampu menyerap informasi secara lebih 

rasional dan berpikir secara logis dalam menghadapi situasi di masyarakat.  

Oleh karena itu, matematika diajarkan disemua jenjang pendidikan dari sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi. Menyadari pentingnya peranan matematika 

dalam kehidupan sebagai bagian integral dari pendidikan pada umumnya, maka 

sudah seharusnya setiap siswa baik dari jenjang pendidikan usia dini hingga 

perguruan tinggi untuk menguasai pelajaran matematika. Untuk menguasai 

pelajaran matematika siswa haruslah memiliki pemahaman dalam belajar 

matematika. 

 

Pemahaman adalah kemampuan siswa dalam penguasaan sejumlah materi 

pelajaran, dimana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah 
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konsep yang dipelajari, tetapi mampu memahami, merefresentasikan, 

membandingkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep-konsep sesuai 

struktur kognitif yang dimilikinya. Dengan pemahaman, siswa akan lebih  

mudah mempelajari mata pelajaran matematika.    

Pemahaman dalam belajar matematik salah satunya adalah pemahaman terhadap 

konsep matematika. Pendapat ini didukung oleh Depdiknas (2006: 2) 

mengungkapkan bahwa pemahaman konsep adalah salah satu kemahiran 

matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam pembelajaran matematika 

yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya. 

Oleh karena itu setiap siswa diharapkan memiliki pemahaman konsep matematis 

yang baik. 

 

Pada kenyataannya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di 

Indonesia belum tercapai dengan baik.  Hal ini sesuai survei PISA (Program for 

International Student Assessment) pada bidang matematika yang dipublikasikan 

oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada 

tahun 2015. PISA (Program for International Student Assessment) pada tahun 

2015 yang bertema School Systems to Improve Education diikuti oleh 70 negara  

dan Indonesia berada pada peringkat 62.  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 kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa. Dengan demikian hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa di Indonesia kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa masih rendah sehingga perlu mendapatkan banyak perhatian.  

 

Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa juga dialami siswa 

kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Hal ini didasarkan hasil wawancara 

dengan guru SMP Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun pelajaran 2016-2017, 

diperoleh informasi bahwa siswa mengalami kesulitan memahami konsep 

matematis. Selain itu model pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran 

konvensional. Siswa lebih sering diberikan soal-soal rutin yang sifatnya 

menghafal rumus atau langkah-langkah. Hal ini mengakibatkan siswa kurang 

dapat menjelaskan suatu konsep dengan kalimatnya sendiri, mengklarifikasi 

objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, menyatakan konsep 

dalam berbagai bentuk refresentasi matematika. Hal ini dapat terjadi karena 

mayoritas guru di SMP Negeri 5 Bandar Lampung masih menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

 

Pembelajaran konvensional masih berpusat pada guru (teacher center) dan siswa 

pasif dalam pembelajaran.  Hal ini menyebabkan hanya terjadi komunikasi satu 

arah yang memberikan sedikit kesempatan kepada siswa untuk berfikir 

matematis dan berdiskusi dengan siswa lain, sehingga pemahaman konsep 

matematis siswa belum terbentuk. Padahal Lampiran Permendibud No.68 Tahun 

2013 menyatakan bahwa pembelajaran saat ini dilakukan penyempurnaan pola 

pikir, yaitu komunikasi yang terjalin dalam pembelajaran bersifat interaktif dan 

yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswa.  
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Upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan model pembelajaran yang 

bersifat interaktif dan dapat membiasakan siswa untuk melatih pemahaman 

konsep matematis siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Menurut 

Hasanah (2012), model pembelajaran kooperatif tipe TTW mempunyai tiga 

tahapan, yaitu think, talk, dan write yang dilakukan secara individu atau 

berkelompok.  Ketiga tahapan tersebut memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempelajari materi secara berulang-ulang. Tiga tahap dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe TTW yaitu, tahap think, siswa akan diberikan 

masalah dan diarahkan mengatur pemikirannya untuk membentuk pemahaman 

matematis.  Pada tahap talk, siswa akan diarahkan untuk aktif berbicara dan 

berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk mengkomunikasikan pemikiran 

matematisnya. Pada tahap write, siswa akan diarahkan untuk mengungkapkan 

kembali hasil pemikirannya lewat tulisan matematika menggunakan bahasa 

matematika.  

 

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TTW  diharapkan 

dapat menjadikan pemahaman konsep matematis siswa lebih baik.  Dengan 

penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah 

model pembelajaran kooperatif tipe TTW yang efektif ditinjau dari pemahaman 

konsep matematis siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe TTW efektif ditinjau dari 
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pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe TTW efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa 

kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

 

 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi dalam 

pendidikan matematika, terutama berkaitan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TTW ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi 

guru dalam memilih model pembelajaran yang efektif diterapkan untuk 

mengasah pemahaman konsep matematis siswa. Selain itu, hasil penelitian 

ini dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut tentang 

efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TTW ditinjau dari 

pemahaman konsep matematis siswa. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan pembelajaran siswa 

untuk menerima pelajaran atau konsep tertentu, yang diwujudkan dalam 

hasil belajar. Hasil belajar dalam hal ini adalah tes pemahaman konsep 

matematis siswa. Dalam penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif 

apabila rata-rata pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang 

mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih tinggi daripada 

kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional. Selain itu, proporsi siswa 

yang memiliki pemahaman konsep matematis terkategori baik mencapai 

lebih dari 60%. Kriteria siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis 

terkategori baik adalah siswa yang mendapat nilai di atas 72.  

2. Model pembelajaran kooperatif tipe TTW adalah model pembelajaran 

dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil yang memberikan 

kesempatan kepada siswa secara kooperatif agar siswa terlibat dalam 

berpikir dalam membentuk pemahaman atau berdialog dengan dirinya 

sendiri setelah proses membaca bacaan, selanjutnya berbicara dan membagi 

ide dengan temannya sebelum menulis. Dalam kelompok ini siswa  diminta 

membaca, membuat catatan kecil, menjelaskan, mendengar, dan membagi 

ide bersama teman, kemudian mengungkapkannya melalui tulisan hasil 

diskusi. Hasil diskusi yang selanjutnya akan dipresentasikan siswa dan siswa 
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bersama-sama dengan guru mengevaluasi proses pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

3. Pemahaman konsep matematis siswa merupakan kemampuan siswa 

memahami, merepresentasikan, membandingkan, menafsirkan, dan 

menyimpulkan suatu konsep-konsep matematika berdasarkan pengetahuan 

nya yang didapat menggunakan pemahaman maupun bahasanya sendiri. 

Pemahaman konsep matematis siswa dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan tes uraian. 

4. Materi pembelajaran dalam penelitian ini adalah lingkaran. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Efektivitas Pembelajaran 

 

 

Efektivitas merupakan suatu ukuran seberapa jauh tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 352), 

efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil guna. Efektivitas 

menunjukkan keberhasilan tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. 

Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi 

efektivitasnya. Pasaribu dan Simanjuntak dalam Suryosubroto (2006: 9) 

menyatakan bahwa efektivitas dalam pembelajaran dapat ditinjau dari dua segi, 

yaitu dari guru mengajar dan kegiatan belajar siswa.  Mengajar disini menyangkut 

sejauh mana rencana kegiatan pembelajaran terlaksana. Belajar disini menyangkut 

sejauh mana hasil pembelajaran tercapai melalui kegiatan pembelajaran. 

 

Menurut Hamalik (2004: 171), pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran 

yang memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sendiri dengan melakukan 

aktivitas belajar.  Dengan memberikan siswa belajar secara mandiri ini diharapkan 

dapat membantu siswa dalam memahami makna pembelajaran yang sedang 

dipelajarinya. Lebih lanjut pendapat Sutikno (2005: 25) bahwa pembelajaran 

efektif merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat 
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belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran 

sesuai dengan yang diharapkan. Pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, 

dapat berpengaruh pada minat siswa untuk belajar. Siswa akan lebih antusias 

belajar ketika suasana belajar menyenangkan tidak membuat siswa takut dalam 

bertanya. Hal tersebut dapat berpengaruh pada hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. Lebih lanjut Mulyasa (2006: 193), menyatakan bahwa pembelajaran 

dikatakan efektif jika pembelajaran mampu memberikan pengalaman baru, dan 

membentuk kompetensi peserta didik, serta mengantarkan mereka ketujuan yang 

ingin dicapai secara optimal. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran 

adalah ukuran keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran dan memahami 

konsep tertentu setelah melakukan aktivitas belajar. Keberhasilan tersebut 

diwujudkan dalam hasil belajar, apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

atau tidak. Pada penelitian ini kemampuan yang diukur hanya pemahaman konsep 

matematis siswa sehingga kriteria masing-masing indikator yang digunakan 

adalah 60% dengan kriteria ketuntasan belajar minimal sesuai dengan yang 

ditetapkan sekolah yaitu 72. 

 

2. Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning)  
 

 

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

oleh guru saat pembelajaran di kelas.  Salah satunya adalah model pembelajaran  

kooperatif, model ini menuntut siswa untuk berinteraksi dan bekerjasama dalam  

suatu kelompok kecil.  Solihatin dalam Taniredja (2011: 56) menyatakan bahwa, 

pada dasarnya cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap 
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atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam 

struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau 

lebih di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap 

anggota kelompok itu sendiri.  Cooperative learning juga dapat diartikan sebagai 

suatu struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan di antara sesama 

anggota kelompok. 

 

Adapun menurut Huda (2013: 32) model pembelajaran kooperatif  menuntut 

siswa lebih aktif dan pembelajaran tidak berpusat pada guru karena tugas guru 

adalah membentuk kelompok-kelompok kooperatif agar dapat berkerjasama untuk 

memaksimalkan pembelajaran, model pembelajaran ini sebaiknya terdiri dari 4 

atau lebih orang. 

 

Slavin dalam Taniredja (2011: 60) menyatakan model pembelajaran kooperatif  

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting.  

Menurut Depdiknas dalam Taniredja (2011: 60) tujuan pertama pembelajaran 

kooperatif, yaitu meningkatkan hasil akademik, dengan meningkatkan kinerja 

siswa dalam tugas-tugas akademiknya.  Siswa yang lebih mampu akan menjadi  

nara sumber bagi siswa yang kurang mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa  

yang sama.  Sedangkan tujuan yang kedua, pembelajaran kooperatif memberi  

peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai  

perbedaan latar belakang.  Perbedaan tersebut antara lain perbedaan suku, agama,  

kemampuan akademi, dan tingkat sosial.  Tujuan penting ketiga dari pembelajaran  

kooperatif ialah untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa.  Ketrampilan  

sosial yang dimaksud antara lain, berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai  
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pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau  

pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya. 

 

Orlich dalam Jufri (2012: 116) menuliskan beberapa keuntungan dari 

pembelajaran kooperatif adalah:  

1. Meningkatkan pemahaman mengenai materi inti pelajaran, 

2. memperkuat keterampilan sosial, 

3. melatif siswa mengambil keputusan, 

4. menciptakan suasana belajar aktif, 

5. mengembangkan rasa percaya diri siswa, 

6. mengakomodasi beragam gaya belajar, 

7. mengembangkan rasa tanggungjawab siswa, 

8. berfokus pada keberhasilan individual. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajan menjadikan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. 

Siswa-siswa akan tergabung dalam kelompok, kemudian siswa harus menjalin 

kerja sama yang baik dengan anggota kelompoknya dan memiliki solidaritas yang 

kuat. Anggota kelompok harus menyadari bahwa setiap pekerjaan individu dalam 

kelompok mempunyai akibat langsung dalam keberhasilan kelompoknya. 

 

3. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write  

  

Pembelajaran kooperatif tipe TTW, Menurut Nurinayah (2008: 36-37), model 

pembelajaran kooperatif tipe TTW merupakan salah satu pelajaran yang 

menyenangkan, rileks, dan menarik yang dapat mengembangkan pemahaman 

siswa mengenai materi atau konsep yang ia pelajari. Berdasarkan pendapat 

tersebut, dengan dilakukannya pembelajaran secara berkelompok diharapkan 

timbul semangat siswa untuk lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat.  Belajar 

dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil akan lebih disukai siswa, hal ini 
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dikarenakan siswa akan lebih nyaman untuk memahami konsep yang diberikan 

melalui pemecahan masalah yang dilakukan  dengan temannya. Dengan demikian, 

model pembelajaraan kooperatif tipe TTW merupakan model pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, dan menulis dengan kegiatan belajar 

yang menyenangkan, rileks, dan menarik sehingga dapat mengembangkan 

pemahaman siswa mengenai materi atau konsep yang ia pelajari. 

 

Yamin dan Basun (2009: 90) menyatakan bahwa langkah-langkah model 

pembelajaran tipe TTW adalah:  

1. guru membagi teks bacaan berupa lembar kerja siswa yang memuat masalah 

dan petunjuk beserta prosedur pengerjaannya;   

2. siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara 

individual,  kemudian catatan dibawa ke forum diskusi (think);  

3. siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi 

catatan (talk). Guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar;  

4. siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write).  

 

 

Adapun tiga tahap dalam pembelajaran TTW, yaitu: tahap think mengarahkan  

siswa untuk aktif berpikir dengan membaca suatu teks matematika atau berisi 

cerita matematika dan membuat catatan mengenai apa yang telah dibaca. Dalam 

membuat atau menulis catatan siswa membedakan dan mempersatukan ide yang 

disajikan dalam teks bacaan, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa sendiri.  

 

Tahap talk yaitu berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang 

mereka pahami. Talk penting karena ada beberapa alasan, yaitu:  

1. tulisan, gambaran, isyarat, atau percakapan merupakan perantara ungkapan 

matematika sebagai bahasa manusia,  

2. pemahaman matematik dibangun melalui interaksi dan konversasi antara 

sesame individual,  

3. siswa menggunakan bahasa untuk menyajikan ide kepada temannya,  

4. pembentukan ide melalui proses talking.    
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Tahap write, yaitu menuliskan hasil diskusi/dialog pada lembar kerja yang 

disediakan. Menurut Shield dan Swinson dalam Yamin dan Basun (2009) 

aktivitas menulis berarti mengkontruksi ide, karena setelah berdiskusi atau 

berdialog antar teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan.  

Menulis dalam matematika membantu merealisasikan salah satu tujuan 

pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang materi yang ia pelajari. Pada 

pembelajaran dengan model pembelajaran tipe TTW siswa lebih termotivasi 

untuk memahami pelajaran yang sedang dipelajari.  

 

Menurut Silver dan Smith dalam Yamin dan Basun (2009),  Peranan dan tugas 

guru dalam usaha mengefektifkan penggunaan strategi think-talk-write adalah (1) 

mengajukan pertanyaan dan tugas yang mendatangkan keterlibatan, dan 

menantang setiap siswa berpikir, (2) mendengar secara hati-hati ide siswa, (3) 

menyuruh siswa mengemukakan ide secara lisan dan tulisan, (4) memutuskan apa 

yang digali dan dibawa siswa dalam diskusi, (5) memutuskan kapan memberi 

informasi, mengklarifikasi persoalan-persoalan menggunakan model, mem 

bimbing, dan membiarkan siswa berjuang dengan kesulitan, (6) memonitoring dan 

menilai partisipasi siswa dalam diskusi, dan memutuskan kapan dan bagaimana 

mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi.    

 

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran kooperatif tipe TTW adalah 

model pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, dan 

menulis yang dilakukan secara individu atau kelompok. Pada tahap berpikir dapat 

membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga 

pemahaman matemati siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya pada tahap berbicara, 
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siswa dapat mengkomunikasikan atau mendiskusikan pemikirannya dengan 

temannya sehingga siswa saling membantu dan saling bertukar pikiran, hal ini 

dapat membantu siswa dalam membentuk pemahaman matematisnya. Pada tahap 

write, siswa menuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk tulisan secara sistematis 

sehingga siswa akan lebih memahami materi dan membantu siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk tulisan. 

 

4. Pembelajaran Konvensional  

 

 

Menurut Djamarah (2008:  77), pembelajaran konvensional adalah model 

pembelajaran tradisional melalui metode ceramah, karena sejak dulu pembelajaran 

ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak 

didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Sedangkan Sukandi (2003: 8) 

mengatakan bahwa pembelajaran konvensional ditandai dengan guru lebih banyak 

mengajarkan tentang konsep-konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah siswa 

mengetahui sesuatu bukan mampu untuk melakukan sesuatu. 

 

Sanjaya (2009: 17) mengungkapkan bahwa pembelajaran konvensional 

merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. 

Pada model pembelajaran konvensional ini guru menjelaskan semua materi yang 

ada pada siswa, siswa mencatat hal-hal penting, dan bertanya apabila ada materi 

yang belum dipahami. 

 

Berdasarkan uraian di atas model pembelajaran konvensional merupakan model 

pembelajaran tradisional atau model yang telah lama dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran. Pembelajaran terpusat pada guru. dan guru dianggap sebagai 
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seseorang yang serba tahu. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah 

dengan mengikuti urutan materi dalam kurikulum. Pembelajaran konvensional 

kurang menekankan pada pemberian keterampilan proses. Materi yang dikuasai 

siswa pada pembelajaran konvensional akan terbatas pada apa yang dikuasai guru, 

sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang 

dikuasai siswapun akan tergantung pada apa yang dikuasai guru. Guru 

menjelaskan materi dan siswa mendengarkan, kemudian siswa mengerjakan 

latihan soal sendiri, bertanya, atau disuruh mengerjakan di papan tulis. Kelebihan 

model konvensional adalah memerlukan waktu dan biaya yang tidak banyak, 

sedangkan kelemahannya adalah membuat siswa bosan dan cenderung malas 

untuk mencoba dan mencari referensi baru.  

 

5. Pemahaman Konsep Matematis  

 

 

Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam 

pembelajaran, karena dengan memahami konsep siswa dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam setiap materi pelajaran. Menurut Depdiknas (2003: 2) 

mengungkapkan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau 

kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika 

yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya 

dengan cara menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.  

Hamalik (2002: 164) menjelaskan bahwa konsep bertujuan untuk mengurangi 

kerumitan lingkungan, konsep membantu siswa mengidentifikasikan segala hal 

yang berada disekitarnya, konsep mengajarkan sesuatu yang lebih baru, konsep 
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mengarahkan kegiatan instrumental, dan konsep memungkinkan pelaksanaan 

pengajaran. Hal ini juga dapat diartikan bahwa konsep matematis berguna bagi 

ketercapaian suatu tujuan pembelajaran. 

 

Sedangkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika menurut NCTM 

(1989: 223) dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam: 

 
(1) mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan;  

(2) mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh;  

(3) menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan 

suatu konsep; 

(4) mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya;  

(5) mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep;  

(6) mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang 

menentukan suatu konsep dan;  

(7) membandingkan dan membedakan konsep-konsep.  

 

Untuk menilai pemahaman konsep matematis siswa dapat dilakukan dengan 

memperhatikan indikator-indikator dari pemahaman konsep matematika itu 

sendiri. 

 

Berdasarkan urain diatas pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa 

dalam memahami, merefresentasikan, membandingkan, menafsirkan, dan menyimpulkan 

suatu konsep-konsep matematika berdasarkan pengetahuannya yang didapat 

menggunakan pemahaman maupun bahasanya sendiri. Selanjutnya siswa dapat 

mengemukakan kembali ilmu pengetahuan yang diperolehnya baik dalam bentuk ucapan 

maupun tulisan kepada dirinya sendiri maupun orang lain sehingga orang lain tersebut 

benar-benar mengerti apa yang disampaikan. 

 

B. Kerangka Pikir  

 

 

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TTW ditinjau 

dari pemahaman konsep matematis terdiri dari satu variabel bebas dan satu 
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variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

pembelajaran kooperatif tipe TTW sedangkan variabel terikatnya adalah 

pemahaman konsep matematis siswa. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe TTW merupakan model pembelajaran yang 

dapat mengarahkan siswa untuk terlibat aktif pada proses pembelajaran. Pada 

proses pembelajaran siswa menjadi orientasi utama. Siswa diarahkan oleh guru 

untuk belajar secara aktif dan mandiri. Guru hanya sebagai motivator dan 

fasilitator siswa. Guru memberikan bacaan berupa Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) yang berisikan masalah dan petunjuk beserta prosedur pengerjaannya 

sehingga siswa dapat menemukan informasi. Proses menemukan informasi ini 

diharapkan siswa dengan sendirinya mampu menemukan suatu konsep, 

mengkategorikan, menganalisis, maupun dapat merumuskan kesimpulan-

kesimpulan dari yang dipelajarinya. Pada  pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

tipe TTW mempunyai tiga tahapan, yaitu think, talk, dan write yang dilakukan 

secara individu atau berkelompok.   

 

Pada tahap pertama yaitu tahap think, siswa diberikan bacaan berupa Lembar 

Kerja Kelompok (LKK) yang berisikan masalah atau suatu kegiatan. Siswa secara 

individu mencari informasi dari bacaan dan membuat catatan kecil tentang 

informasi yang didapat. Pada tahap ini, siswa dapat mengembangkan aspek dari 

menyatakan ulang suatu konsep. Artinya, siswa dapat menyebutkan definisi 

berdasarkan konsep yang dimiliki dan konsep baru yang diberikan oleh guru.  

Selain itu dengan adanya tahap ini maka siswa akan siap dalam berdiskusi karena 
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telah memiliki bahan untuk didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Siswa 

telah memiliki bekal sebelum berdiskusi.  

 

Pada tahap kedua siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan  

kelompoknya mengenai penyelidikannya pada tahap pertama. Pada tahap ini  

siswa merefleksikan, menyusun, serta menguji ide-ide dalam kegiatan diskusi  

kelompok. Kemajuan pemahaman konsep matematis siswa juga akan terlihat pada 

saat siswa berdiskusi baik dalam bertukar ide dengan anggota kelompoknya 

ataupun refleksi dengan dirinya sendiri. Selain itu, tahap ini membantu siswa 

untuk mulai berkomunikasi menggunakan bahasa matematika sehingga siswa 

dapat memahami suatu konsep dan dapat merepresentasikan konsep yang telah 

siswa dapatkan.  

 

Pada tahap ketiga, siswa menuliskan ide-ide yang diperolehnya dari kegiatan 

tahap pertama dan kedua. Tulisan ini terdiri atas landasan konsep yang digunakan, 

keterkaitan dengan materi sebelumnya, strategi penyelesaian, dan solusi yang 

diperolehnya. Pada tahap ini, siswa akan secara individu mampu untuk merevisi 

dan mengonstruksi jawaban-jawaban yang diminta.  

 

Dengan melakukan ketiga tahapan tersebut, siswa belajar menyampaikan konsep 

yang mereka dapatkan dan saling bertukar pikiran tentang konsep yang masing-

masing mereka dapatkan sehingga siswa dapat menyatakan ulang suatu konsep 

dengan bahasanya sendiri. Selain itu siswa menggunakan pemahaman konsep 

matematis yang dimilikinya di setiap tahapannya.  Semakin sering siswa tersebut 

berkomunikasi, maka akan semakin dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematis yang dimilikinya dan selain itu kemampuan lainnya akan berkembang.    
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Melalui model pembelajaran kooperatif tipe TTW ini, dapat mendorong siswa 

untuk menemukan suatu konsep yang telah dipelajarinya. Dalam hal ini, siswa 

dapat menguasai dan memahami suatu konsep yang telah dipelajarinya. Dengan 

demikian, model pembelajaran kooperatif tipe TTW ini efektif jika ditinjau dari 

pemahaman konsep matematis siswa dan peningkatan pemahaman konsep 

matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TTW akan 

lebih tinggi daripada peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional. 

 

C. Anggapan Dasar  

 

 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut. 

1. Semua siswa kelas VIII  Semester Genap SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2016-2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan.  

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa 

selain model pembelajaran kooperatif tipe TTW dianggap memiliki pengaruh 

yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan.  

 

D. Hipotesis  
 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :   

1. Hipotesis Umum  

Model pembelajaran kooperatif tipe TTW efektif ditinjau dari pemahaman 

konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung.  
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2. Hipotesis Kerja  

a. Rata-rata pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang mengikuti 

model pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih tinggi daripada kelas yang 

mengikuti pembelajaran konvensional. 

b. Proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis terkategori 

baik pada kelas yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TTW 

mencapai lebih dari 60%. 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
A. Populasi dan Sampel 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang beralamat di 

Jalan Beo No. 134, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016-2017 yang terdistribusi dalam 18 kelas. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Dalam penelitian ini sampel diambil dari kelas yang diajar oleh guru yang sama 

yaitu kelas VIII-N hingga VIII-R dengan rata-rata nilai UTS matematika yang 

hampir sama dengan rata-rata keseluruhan kelas. Adapun rata-rata nilai ujian 

tengah semester ganjil siswa kelas VIII-N hingga VIII-R di SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung pada tahun pelajaran 2016-2017 disajikan  pada Tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1 Rata-Rata Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil Kelas VIII SMP 

Negeri 5 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016-2017 

 

No. Kelas Banyak Siswa Rata-rata 

1 VIII-M 36 55,28 

2 VIII-N 36 50,19 

3 VIII-O 38 47,50 

4 VIII-P 37 48,03 

5 VIII-Q 38 63,18 

6 VIII-R 38 51,41 

Rata-rata 52,60 

 

 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling, 

terpilihlah kelas VIII-N sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang mendapatkan 
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pembelajaran TTW dan kelas VIII-R sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. 

 

B. Desain Penelitian 

 

 

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

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

adalah pembelajaran kooperatif tipe TTW sedangkan variabel terikatnya adalah 

pemahaman konsep matematis. Desain dalam penelitian ini adalah posttest only 

control group design. Menurut Sukardi (2008), posttest only control group design 

merupakan desain penelitian dengan pemberian tes di akhir pembelajaran pada 

kelas eksperimen dan kelas control.  Dalam penelitian ini kelas eksperimen adalah 

kelas yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TTW sedangkan kelas kontrol 

adalah kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional. Desain penelitian 

disajikan pada Tabel 3.2 berikut. 

 

Tabel 3.2 Desain Penelitian 

 

Kelas Pembelajaran Posttest 

K1 X1 Y1 

K2 X2, Y2 

 

Keterangan: 

 

K1 = kelas eksperimen 

K2 = kelas kontrol 

X1 = pembelajaran matematika menggunakan TTW 

X2 = pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran konvensional 

Y1 = skor posttest pada kelas eksperimen 

Y2 = skor posttest pada kelas control 
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C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 
 
 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghubungi pihak-pihak yang terkait di sekolah, yaitu wakil kepala sekolah 

bagian kurikulum untuk meminta izin melaksanakan penelitian di sekolah 

tersebut. 

2. Observasi untuk melihat kondisi tempat penelitian, seperti banyak kelas, 

jumlah siswa, cara guru mengajar, dan karakteristik siswa. 

3. Menentukan populasi dan sampel, yaitu memilih kelas VIII sebagai populasi. 

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, sehingga 

terpilih kelas VIII-N dan VIII-R sebagai sampel. 

4. Menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW 

dan untuk kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 

5. Membuat instrumen penelitian berupa tes pemahaman matematis dan aturan 

penskorannya. 

6. Melakukan uji coba instrumen tes. 

7. Menganalisis data hasil uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. 

8. Melakukan perbaikan instrumen penelitian. 

9. Memberikan perlakuan yaitu pelaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 

kedua kelas.  Pada kelas eksperimen pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TTW, sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

10. Mengadakan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

11. Menganalisis data. 
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12. Membuat laporan hasil penelitian. 

 

D. Data Penelitian 

 

 

Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang diperoleh dari tes 

pemahaman konsep matematis siswa yang diperoleh siswa sesudah diberi 

perlakuan. Perlakuan yang dimaksud adalah siswa mengikuti pembelajaran 

dengan pembelajaran kooperatif tipe TTW di kelas eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional di kelas kontrol. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes untuk mengukur 

pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang diberi perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW dan di kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. Tes dilakukan di akhir pembelajaran 

untuk mengukur kemampuan akhir pemahaman konsep matematis siswa selama 

mengikuti pembelajaran. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

 

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes uraian. Tes uraian digunakan agar 

langkah-langkah penyelesaian setiap soal yang mengandung indikator pemahaman 

konsep matematis dapat terlihat dengan jelas, sehingga data pemahaman konsep 

matematis siswa dapat diperoleh. Setiap soal tes dibuat berdasarkan indikator 

pembelajaran dan skor jawaban siswa berdasarkan indikator pemahaman 

matematis. Menurut Sartika (2011: 22), pedoman penskoran tes pemahaman 
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konsep disajikan pada Tabel 3.3. 

 

Tabel  3.3  Pedoman  Penskoran  Tes  Pemahaman  Konsep Matematis Siswa  

 

No Indikator Ketentuan Skor 
 

    
 

  a.  Tidak menjawab 0 
 

 Menyatakan b.  Menyatakan ulang sebuah konsep tetapi 
1  

1. ulang sebuah Salah  

 
 

 Konsep c.  Menyatakan ulang sebuah konsep dengan 
2  

  
Benar  

   
 

 Mengklasifikasi a.  Tidak menjawab 0 
 

 objek menurut b.  Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu 
1  

2. sifat tertentu tetapi tidak sesuai dengan konsepnya  

 
 

 sesuai dengan c.  Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu 
2  

 
konsepnya sesuai dengan konsepnya  

  
 

 
Memberi contoh 

a.  Tidak menjawab 0 
 

 
b.  Memberi contoh dan non contoh tetapi salah 1  

3. dan non contoh  

c.  Memberi contoh dan non contoh dengan 
 

 

 
dari konsep 2  

 
Benar  

   
 

  a.  Tidak menjawab 0 
 

 Menggunakan, b.  Menggunakan, memanfatkan, dan memilih 
1  

4. memanfaatkan prosedur tetapi salah  

 
 

 dan memilih c.  Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 
2  

 
prosedur tertentu prosedur dengan benar  

  
 

 Mengaplikasikan a.  Tidak menjawab 0 
 

 konsep atau b.  Mengaplikasi konsep atau algoritma ke 
1  

5. algoritma ke pemecahan masalah tetapi tidak tepat  

 
 

 pemecahan c.  Mengaplikasi konsep atau algoritma ke 
2  

 
masalah pemecahan masalah dengan tepat  

  
 

 

Instrumen tes yang diberikan harus valid, maka soal yang digunakan dalam 

penelitian ini harus memenuhi kualifikasi soal yang layak digunakan untuk tes. 

Oleh karena itu dilakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda. 

 

1. Validitas Instrumen 

 

 

Validitas dalam penelitian ini adalah validitas isi.  Validitas isi dari pemahaman 

konsep matematis siswa dapat diketahui dengan cara membandingan isi yang 



27 

 

terkandung dalam tes pemahaman konsep matematis dengan indikator 

pemahaman konsep matematis yang telah ditentukan.   

 

Dalam penelitian ini soal tes dikonsultasikan dengan ahli dan guru mitra kelas 

VIII. Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VIII 

mengetahui dan memahami dengan benar kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 

5 Bandar Lampung. Oleh karena itu validitas instrumen tes ini didasarkan pada 

penilaian guru mata pelajaran matematika tersebut.  

 

Instrumen tes dikategorikan valid adalah apabila butir-butir tesnya telah 

dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur 

berdasarkan penilaian guru mitra. Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan isi 

kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan 

kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar ceklis oleh guru 

mitra. Berdasarkan penilaian guru mitra, soal yang digunakan telah dinyatakan 

valid (Lampiran B.5). Langkah selanjutnya diadakan uji coba soal untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukarannya yang 

dilakukan di kelas IX-D.  

 

2. Reliabilitas 

 

 

Setelah  diketahui  soal-soal  tes  tergolong  valid,  selanjutnya  dihitung  koefisien 

reliabilitas yang didasarkan pada pendapat Sudijono (2008: 207) yang menyatakan 

bahwa untuk menghitung reliabilitas tes dapat menggunakan rumus alpha, yaitu : 

 

rxx  = (
 

   
) (  

∑  
 

  
 ) 



28 

 

Keterangan : 

  
rxx = koefisien reliabilitas   
n = banyaknya butir soal 
ΣSi

2
     = jumlah varians skor dari tiap butir item 

      = varians total 
 

 

Koefisien reliabilitas suatu butir soal diinterpretasikan dalam Arikunto (2011:195) 

seperti yang terlihat pada tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Reliabilitas 

 

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria 

0,00 ≤ r11≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,40 < r11≤ 0,60 Sedang 

0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi 

0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi 

 

Dalam penelitian ini, kriteria reliabilitas yang digunakan adalah sedang, tinggi, 

dan sangat tinggi. Hasil perhitungan reliabilitas tes pada uji coba di kelas IX-D 

diperoleh      0,78. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen 

memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga instrumen dapat digunakan dalam 

penelitian. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2. 

 

3. Daya Pembeda 

 

 

Menurut Arikunto (2011: 211), daya pembeda merupakan kemampuan suatu butir 

soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 

yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

disebut indeks diskriminasi, disingkat D.  

 

Sebelum menghitung indeks daya pembeda, data terlebih dahulu diurutkan dari 

siswa yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai 
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terendah, kemudian diambil 27% dari jumlah seluruh siswa kelas uji coba yang 

memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok tinggi) dan 27% dari jumlah 

seluruh siswa kelas uji coba yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok 

rendah).  

 

Sudijono (2008: 389-390) mengungkapkan menghitung indeks daya pembeda 

digunakan rumus :  

 

    
     

  
 

 

Keterangan : 

 

DP : indeks daya pembeda butir soal 

JA : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

JB : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA : jumlah skor maksimum butir soal yang diolah 

 

Adapun interpretasi indeks daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 Interpretasi Indeks Daya Pembeda 

 

Koefisien Daya Pembeda (DP) Interpretasi 

Bernilai Negatif Sangat Buruk 

             Buruk 

             Cukup baik 

             Baik 

                  Sangat Baik 

 

Dalam penelitian ini, interpretasi daya pembeda yang digunakan adalah baik dan 

sangat baik. Hasil perhitungan daya pembeda soal pada uji coba yang telah 

dilakukan di kelas IX-D diperoleh koefisien daya pembeda berada pada interval 

                 Dari hasil penghitungan diperoleh bahwa soal nomor 1a, 

1c, 1d, 1e, 3, 4a, 4b, dan 5a termasuk soal dengan kategori baik dan soal nomor 
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1b, 2, dan 5b termasuk soal dengan kategori sangat baik.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa daya pembeda soal instrumen sesuai dengan kriteria yang 

digunakan sehingga instrumen dapat digunakan dalam penelitian. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.3. 

 

4. Tingkat Kesukaran 
 

 

Menurut Azwar (1996: 134), tingkat kesukaran soal merupakan rasio antara 

penjawab item dengan benar dan banyaknya penjawab item yang digunakan untuk 

menentukan derajat kesukaran suatu butir soal. 

Menurut Sudijono (2008: 372) untuk menentukan indeks tingkat kesukaran butir 

soal dapat digunakan rumus berikut. 

 

TK = 
  

  
 

 

Keterangan:  
 

TK = indeks tingkat kesukaran butir soal  
JT = jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal  
IT = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal 
 
 

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria 

indeks kesukaran menurut Sudijono (2008: 372) seperti tabel berikut. 

 

Tabel 3.6 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran 
 

Nilai Interpretasi 
  

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat sukar  
  

0,16 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar 
  

0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang  
  

0,71 ≤ TK ≤ 0,85 Mudah 
  

0,86 ≤ TK ≤ 1,00 Sangat Mudah 
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Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal yang mempunyai 

interpretasi tingkat kesukaran sedang, sukar, dan sangat sukar. Hasil perhitungan 

tingkat kesukaran soal pada uji coba yang telah dilakukan di kelas IX-D diperoleh 

koefisien tingkat kesukaran berada pada interval  yaitu 0,31 ≤ TK ≤ 0,70.  Dari 

hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesukaran sedang dan sesuai 

dengan kriteria minimal yang digunakan, yaitu 0,31 ≤ TK ≤ 0,70 sehingga 

instrumen tes dapat digunakan dalam penelitian. Perhitungan selengkapnya 

terdapat pada Lampiran C.3. 

 

Adapun hasil uji coba instrumen tes pemahaman konsep matematis siswa dapat 

dilihat pada Tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7 Hasil Uji Coba Instrumen Tes 

 

No Soal Validitas Reliabilitas Daya Pembeda 
Tingkat 

Kesukaran 

1.a 

Valid 

0,78 

(Reliabilitas 

tinggi) 

0,47 (Baik) 0,56 (Sedang) 

1.b 0,71 (Sangat Baik) 0,62 (Sedang) 

1.c 0,65 (Baik) 0,53 (Sedang) 

1.d 0,38 (Baik) 0,59 (Sedang) 

1.e 0,35 (Baik) 0,69 (Sedang) 

2 0,71 (Sangat Baik) 0,65 (Sedang) 

3 0,53 (Baik) 0,56 (Sedang) 

4.a 0,38 (Baik) 0,65 (Sedang) 

4.b 0,44 (Baik) 0,68 (Sedang) 

5.a 0,44 (Baik) 0,70 (Sedang) 

5.b 0,94 (Sangat Baik) 0,50 (Sedang) 

 

Dari Tabel 3.7 terlihat bahwa keempat komponen, yaitu validitas, reliabilitas, 

daya pembeda, dan tingkat kesukaran dari kelima butir soal tersebut telah  

memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga soal dapat digunakan. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Pengambilan 

data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pemberian tes pemahaman 

konsep matematis siswa, data diperoleh setelah melaksanakan pembelajaran 

kooperatif tipe TTW di kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional di kelas 

kontrol. Data skor pada siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol dianalisis 

menggunakan uji statistik untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran 

kooperatif tipe TTW ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa. Sebelum 

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

homogenitas. 

 

1. Uji Normalitas 

 

 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji Chi Kuadrat, menurut Sudjana (2005 : 273) menyatakan uji Chi 

Kuadrat adalah sebagai berikut. 

Hipotesis: 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Persamaan uji chi-kuadrat: 

 

    ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan: 

X
2
 = harga Chi-kuadrat 
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Oi = frekuensi observasi 

Ei = frekuensi harapan 

k = banyaknya kelas interval 

 

Kriteria uji, H0 diterima jika x
2
hitung < x

2
tabel dengan dk = k – 1 maka data 

berdistribusi normal.  H0 ditolak jika x
2

hitung   x
2

tabel, maka data tidak berdistribusi 

normal.   

Uji normalitas ini dilakukan berdasarkan data pemahaman konsep matematis 

siswa pada kelas eksperimen yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TTW dan kelas kontrol yang mengikuti 

pembelajaran dengan pembelajaran konvensional. Perhitungan uji normalitas 

selengkapnya terdapat pada Lampiran C.6 dan C.7.  Hasil uji normalitas data 

pemahaman konsep matematis siswa dapat disajikan pada Tabel 3.8.  

 

Tabel 3.8  Hasil Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Pada Kelas yang Mengikuti Model Pembelajaran TTW dan 

Pembelajaran Konvensional 

 

Kelas        
        

  Keputusan Uji 

Think Talk Write 9,46 11,07 H0 diterima 

Konvensional 6,32 11,07 H0 diterima 

 

 

Berdasarka Tabel 3.8 di atas, diketahui bahwa        
  untuk kelas yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write dan 

kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional kurang dari       
 .  Ini berarti 

pada taraf        H0 untuk setiap kelas diterima. Dengan demikian, data 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write  kelas 
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yang mengikuti pembelajaran konvensional berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

 

 

Dalam penelitian ini uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok data yaitu data pemahaman konsep matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TTW dan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional memiliki varians yang sama atau tidak. Menurut 

Sudjana (2005 : 249-250) untuk menguji homogenitas data dapat digunakan 

ketentuan berikut. 

a. Hipotesis 

Ho :   
     

  (varians kedua populasi sama) 

H1 :   
     

  (varians kedua populasi tidak sama) 

b. Taraf signifikan : α = 0,05 

c. Statistik Uji 

 

          
  
 

  
  

Keterangan: 

 

  
  = varians terbesar 

  
  = varians terkecil 

 

d. Keputusan Uji 

Statistik di atas berdistribusi F dengan kriteria pengujian adalah tolak H0 jika 

                  dengan            

 
            

  yang diperoleh dari daftar 

distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan masing-

masing sesuai dk pembilang dan penyebut. Berdasarkan hasil perhitungan uji 
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homogenitas data pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model 

pembelajaran kooperatif tipe TTW dan siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional diperoleh                               Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki varians yang sama. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.8. 

 

3. Uji Hipotesis 

 

 

a. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

 

 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data pemahaman konsep 

matematis siswa. Diketahui bahwa data berdistribusi normal dan kedua kelompok 

data homogen maka statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah 

uji-t untuk menguji kesamaan dua rata-rata. Rumusan hipotesis untuk uji ini 

adalah: 

Hipotesis uji data pemahaman konsep matematis  

Ho: μ1 = μ2,  (Rata-rata pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang 

mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TTW sama dengan 

kelas yang pembelajaran konvensional). 

H1: μ1 > μ2,  (Rata-rata pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang 

mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih tinggi 

daripada kelas yang pembelajaran konvensional). 

 

Statisik yang digunakan untuk uji-t menurut Sudjana (2005: 241) menggunakan 

rumus: 
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 ̅   ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 

 

dengan 

 

   

 

Keterangan: 

 

 ̅1 : skor rata-rata pemahaman konsep matematis dari kelas eksperimen 

 ̅2  : skor rata-rata pemahaman konsep matematis dari kelas kontrol 

n1 : banyaknya subjek kelas eksperimen 

n2 : banyaknya subjek kelas kontrol 

  
  : varians pada kelas eksperimen 

  
  : varians pada kelas kontrol 

    : varians gabungan 

  

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

H0 jika                , dimana                        diperoleh dari daftar 

tabel   dengan peluang       dan dk = ( 221  nn ). Untuk harga-harga t 

lainnya,    ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua rat-rata data 

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran 

kooperatif tipe TTW dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional 

diperoleh                                Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang mengikuti 

model pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih tinggi daripada kelas yang 

mengikuti pembelajaran konvensional. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran C.11. 

 

 

   
2
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2
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b. Uji Proporsi 
 

 

Uji proporsi dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi siswa yang 

memahami konsep matematis dengan baik yang mengikuti model pembelajaran 

kooperatif tipe TTW lebih dari atau sama dengan 60%. Menurut Sudjana (2005: 

234) rumusan hipotesis untuk uji ini adalah: 

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

baik yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TTW 

sama dengan 60%) 

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

baik yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TTW                               

lebih dari 60%) 

 

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah: 

 

         

 
      

√           
 

 

 

 

Keterangan: 

 

x   = banyaknya siswa yang memahami konsep terkategori baik pada kelas   

 eksperimen 

n      =   banyaknya sampel pada kelas eksperimen 

0,6   =   proporsi siswa yang memahami konsep terkategori baik yang diharapkan 

 

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

H0 jika                , dimana                  diperoleh dari daftar normal 
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baku dengan peluang =          Kemudian untuk                  hipotesis H0 

diterima. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe TTW tidak efektif ditinjau dari 

pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2016-2017. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa 

kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016-2017. 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi guru, apabila hendak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TTW, dalam menerapkannya harus diimbangi dengan perencanaan yang 

matang, pemilihan materi yang tepat, pengaturan waktu yang tepat, serta 

pengelolaan kelas yang tepat agar suasana belajar semakin kondusif sehingga 

memperoleh hasil yang optimal. 

2. Peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe TTW hendaknya melakukan pengkajian lebih 
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mendalam, seperti memperhatikan pembagian waktu sebaik mungkin agar 

proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan.  
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