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ABSTRAK
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(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap MTs Guppi Banjit

Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh:

Evi Tirto Nanda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share terhadap kemampuan representasi  matematis siswa. Populasi

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Guppi Banjit tahun pelajaran

2016/2017 yang terdistribusi dalam 6 kelas. Sampel penelitian adalah siswa kelas

VIII-E dan VIII-F yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Instrumen

penelitian berupa soal tes kemampuan representasi matematis yang berbentuk

essay. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest control group

design. Analisis data dilakukan menggunakan uji-t. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share berpengaruh terhadap

kemampuan representasi matematis siswa.

Kata kunci: pengaruh, representasi matematis, think pair share
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan di era globalisasi saat ini semakin ketat.  Sumber daya manusia yang

berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Tiap negara ber-

lomba-lomba untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, begitu

juga dengan Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sumber daya

manusia adalah melalui pendidikan. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yang berbunyi seperti berikut.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.

Dengan demikian pendidikan berperan penting untuk mengembangkan potensi

diri peserta didik secara optimal. Tidak hanya dari segi intelektual, pandidikan

juga menciptakan manusia bermoral, berakhlak mulia, berjiwa spiritual yang kuat,

sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa, negara, serta dunia.

Bagian penting dalam sebuah pendidikan adalah pembelajaran. Salah satu
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pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah-sekolah, dari Sekolah Dasar (SD),

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menegah Atas (SMA), hingga

perguruan tinggi adalah pelajaran matematika. Pembelajaran matematika me-

miliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dalam belajar matematika yang

dirumuskan oleh Permendikbud No 22 tahun 2006 (Depdiknas, 2006) adalah agar

peserta didik memiliki kemampuan berikut:

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien,
dan tepat, dalam pemecahan masalah; (2) Menggunakan penalaran pada
pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat
generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model
dan menafsirkan solusi yang diperoleh; serta (4) Mengomunikasikan
gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas
keadaan atau masalah.

Berdasarkan tujuan belajaran matematika di atas dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran matematika membantu siswa memahami konsep, menyelesaikan

masalah matematika secara sistematis, mengaplikasikan konsep matematika, dan

dapat menyatakan ide-ide matematis secara lisan maupun tertulis. Dengan mem-

pelajari matematika diharapkan mampu menyerap informasi secara lebih rasional dan

berpikir secara logis dalam menghadapi situasi di masyarakat.

NCTM (2000: 8) menetapkan lima standar kemampuan matematis yang harus

dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving),

kemampuan komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection),

kemampuan penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi (representation).

Telah disebutkan oleh NCTM bahwa kemampuan representasi merupakan salah

satu kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa. Kemampuan representasi
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matematis dapat membantu siswa dalam membangun konsep, memahami ide-ide

matematis, serta memudahkan siswa dalam mengembangkan kemampuan yang

dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan NCTM (2000: 67) representasi yang

dimunculkan oleh siswa merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-gagasan

atau ide-ide matematika yang ditampilkan siswa dalam upayanya untuk mencari

suatu solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Representasi meliputi simbol,

persamaan, kata-kata, gambar, tabel, grafik, dan objek manipulatif. Model atau

representasi yang dibuat bisa bermacam-macam tergantung pada kemampuan

masing-masing individu dalam menginterpretasikan masalah yang ada.

Hasil survei The Trend International Mathematics and Science Study (TIMSS)

2011 dalam bidang matematika dengan salah satu indikator kognitif yang dinilai

adalah kemampuan representasi. Indonesia berada pada peringkat 38 dari 42

negara dengan skor rata-rata 386 dari skor ideal 1000. Menurut Mullis (2012),

rata-rata persentase kemampuan matematis siswa di Indonesia untuk pengetahuan

sebesar 31%, penerapan sebesar 23%, dan penalaran sebesar 17%. Sedangkan

skor rata-rata Internasional adalah 500 dan rata-rata persentase Internasional untuk

pengetahuan sebesar 49%, penerapan sebesar 39%, dan penalaran sebesar 30%.

Sedangkan hasil survei The Trend International Mathematics and Science Study

(TIMSS) pada tahun 2015 mengenai kemampuan matematis siswa Indonesia

menyatakan bahwa hasil belajar matematika siswa Indonesia berada pada urutan

ke-44 dari 49 negara dengan rata-rata skor 397 (TIMSS, 2015). Hal tersebut

menunjukan bahwa kemampuan matematis siswa di Indonesia untuk pengetahuan,

penerapan dan penalaran masih rendah.
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Selain TIMSS, survei yang dilakukan oleh PISA tahun 2012, Indonesia hanya

menduduki rangking 64 dari 65 negara peserta dengan rata-rata skor 375, padahal

rata-rata skor internasional yang ditetapkan oleh PISA adalah 494 (OECD: 2014).

Hal serupa tidak jauh berbeda pada hasil survei PISA (2015) yang menunjukkan

bahwa Indonesia harus puas berada diperingkat 69 dari 72 negara dalam pemetaan

kemampuan matematika, membaca, dan sains (OECD: 2016).

Wardhani dan Rumiati (2011: 1) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang

menyebabkan rendahnya hasil survei TIMSS dan PISA yaitu pada umumnya

siswa Indonesia kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan

karakteristik seperti soal-soal pada TIMSS dan PISA yang subtansinya

kontekstual, menuntut penalaran, argumentasi dan kreativitas dalam penyelesaian.

Diantara soal-soal tersebut terdapat beberapa soal yang menguji kemampuan

representasi matematis siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan repre-

sentasi matematis siswa Indonesia masih rendah.

Rendahnya kemampuan representasi matematis juga terjadi pada siswa kelas VIII

MTs Guppi Banjit. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru

matematika, pembelajaran di MTs Guppi Banjit masih berupa pembelajaran

dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya-jawab. Siswa terbiasa dengan

mengerjakan soal rutin atau soal yang sudah biasa diberikan guru. Dalam

pembelajaran ini, guru mendominasi kegiatan pembelajaran dan siswa hanya

mendengarkan atau mencatat apa yang disampaikan guru, sehingga siswa menjadi

pasif dalam belajar dan mengalami kesulitan dalam memahami representasi

matematis. Apabila siswa dihadapkan dengan soal yang menuntut kemampuan
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berfikir matematis dan menyajikan ulang kedalam bentuk gambar, grafik, atau

ekspresi matematis siswa kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut. Hal ini

dapat terlihat dari soal ulangan harian 2, yang salah satu soalnya merupakan soal

kemampuan representasi matematis siswa.

Gambar 1.1 Hasil Pekerjaan Siswa Pertama Ulangan Harian 2 Matemtaika

Gambar 1.2 Hasil Pekerjaan Siswa Kedua Ulangan Harian 2 Matematika

Berdasarkan kedua gambar tersebut dapat diketahui bahwa kemamapuan siswa

dalam menggambar bangun geometri belum bagitu baik. Pada hasil pekerjaan

siswa pertama, siswa tersebut mengerti makna juring, tetapi belum mampu
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menggambar juring dengan baik dan benar. Terlihat bahwa siswa tersebut

menggambar juring tersebut tidak tepat 90o dan tidak memberi mana pada titik-

titik sekitar juring.  Sedangkan pada hasil pekerjaan siswa kedua, terlihat bahwa

siswa tersebut tidak memahami makna juring, sebab siswa mengarsir bagian yang

salah akan tetapi sudah benar dalam memberi nama titik-titik pada juring.

Kemudian, pada perhitungan luas juring siswa pertama dapat dilihat bahwa siswa

tersebut tidak memahami rumus luas juring dan tidak mengerjakan soal secara

sistematis, begitu juga pada hasil pekerjaan siswa kedua, meskipun  siswa tersebut

sudah mengerjakan soal secara sistematis. Dengan demikian kemampuan repre-

sentasi visual siswa di MTs Guppi Banjit masih rendah.

Melihat kenyataan masih rendahnya kemampuan representasi matematis siswa di

MTs Guppi Banjit, maka perlu suatu pembelajaran yang dapat mempengaruhi

kemampuan representasi matematis siswa menjadi lebih baik. Dalam hal ini,

siswa menggunakan seluruh kemampuannya untuk menemukan solusi dari perma-

salahan berupa kata-kata, tulisan, gambar, simbol matematika serta memecahkan

masalah-masalah matematika dan guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan

pembimbing dalam proses pembelajaran. Agar dalam proses pembelajaran siswa

dapat menerima materi dengan sebaik-baiknya dan mengoptimalkan pola pikir

matematika, maka dibutuhkan model pembelajaran dan strategi pembelajaran

yang sesuai.

Salah satu cara untuk melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran dan dapat

memahami representasi matematis yakni dengan menggunakan pembelajaran

cocok dengan kondisi tersebut. Salah satu pembelajaran yang dapat



7

mempengaruhi kemampuan representasi matematis siswa menjadi lebih baik

adalah pembelajaran kooperatif tipe TPS. Pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa secara aktif dengan menerapkan

kelompok belajar yang terdiri dari dua orang tiap kelompoknya. Anita (Duha,

2012: 8) memaparkan keuntungan kelompok yang beranggotakan dua orang yaitu:

(1) meningkatkan partisipasi siswa, (2) lebih banyak untuk kontribusi masing-

masing anggota kelompok, (3) interaksi lebih mudah, (4) cocok untuk tugas

sederhana, serta (5) lebih mudah dan cepat membentuknya.

Adapun langkah-langkah pembelajaran TPS menurut Arends (Asmani, 2016: 123-

124) yaitu dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir secara mandiri

(thinking), selanjutnya siswa berpasangan (pairing) sehingga siswa dapat men-

diskusikan ide-ide dengan pasangannya, dan diakhiri dengan berbagi (sharing),

memberikan penjelasan ide-ide tersebut kepada seluruh teman sekelas. Dengan

demikian, melalui tahapan TPS siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan

keterampilan berfikir dan menyajikan kembali informasi serta bekerja saling

membantu dalam kelompok kecil untuk menuliskan langkah-langkah

penyelesaian dengan kata-kata yang tepat.

Hasil penelitian dari Fauji (2014) menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014.

Selanjutnya hasil penelitian dari Anisa (2016) menunjukkan bahwa pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share berpengaruh terhadap kemampuan representasi

matematis pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Natar Lampung Selatan Tahun
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Pelajaran 2015/2016. Berdasarkan hasil penelitian Fauzi dan Anisa menunjukkan

bahwa kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share lebih tinggi daripada kemampuan representasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Dengan demikian,

perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pembelajaran kooperatif tipe TPS

terhadap kemampuan representasi matematis siswa. Penelitian akan dilaksanakan

pada siswa kelas VIII di MTs Guppi Banjit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Apakah pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share

berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis siswa?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share

terhadap kemampuan representasi matematis siswa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe TPS serta pengaruhnya terhadap kemampuan representasi matematis siswa.
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2. Manfaat Praktis

Dengan penerapan pembelajaran tipe TPS diharapkan dapat memberikan

pengaruh terhadap kemampuan representasi matematis siswa,  menentukan model

pembelajaran yang tepat yang dapat menjadi altenatif lain untuk mempengaruhi

kemampuan representasi matematis, dan sebagai bahan pertimbangan dan

masukan bagi penelitian sejenis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka perlu dikemukakan

pembatasan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share merupakan pembelajaran

yang menekankan kemampuan berpikir mandiri dan bekerja sama untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan berupa

think (berpikir), pair (berpasangan), share (berbagi).

2. Kemampuan representasi adalah kemampuan siswa mengungkapkan ide-ide

atau gagasan ke dalam model matematika/bentuk matematis lainnya untuk

menyelesaikan masalah matematika. Bentuk matematis yang dapat disajikan

berupa kata-kata, tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkrit, simbol

matematika dan lain-lain.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif pada dasarnya adalah pembelajaran yang mengondisikan

adanya kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Keberhasilan

proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru dalam mengembangkan

model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas

keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses pembelajaran. Dalam pembela-

jaran ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai peng-

hubung antara siswa terhadap pemahaman yang lebih tinggi dengan penemuan

pemahaman siswa sendiri.

Proses pembelajaran tidak selalu berasal dari guru kepada siswa, namun siswa

dapat saling membelajarkan sesama teman siswa lainnya. Hal ini sesuai dengan

pendapat dari Slavin (Isjoni 2010: 15) yang menyatakan bahwa cooperative

learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya empat

sampai enam anak dengan struktur kelompok heterogen. Sedangkan menurut
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Sunal dan Hans (Isjoni 2010: 15) cooperative learning merupakan suatu cara

pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi

dorongan kepada kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses

pembelajaran.

Menurut Sanjaya (2014: 244), pembelajaran kooperatif memiliki 4 (empat) karak-

teristik, yaitu (1) pembelajaran tim, (2) didasarkan pada manajemen kooperatif,

(3) kemauan untuk bekerja sama, dan (4) keterampilan bekerja sama. Dalam

PLPG (2010) model pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa sintaks atau

pemfasean model. Adapun sintak pembelajaran kooperatif dapat dilihat pada

Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif

Fase-fase Perilaku Guru

Fase 1: Menyampaikan tujuan
maupun kompetensi dan
motivasi siswa

Menyampaikan semua tujuan maupun kompetensi
yang ingin dicapai selama pembelajaran dan
memotivasi siswa belajar

Fase 2: Menyajikan informasi
Menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan
demonstrasi atau lewat bahan bacaan

Fase 3: Mengorganisasikan
siswa kedalam kelompok-
kelompok belajar

Menjelaskan kepada siswa bagaimana cara
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap
kelompok agar melakukan transisi secara efisien

Fase 4: membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Membimbing kelompok belajar pada saat mereka
mengerjakan tugas mereka

Fase 5: Evaluasi
Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang
telah dipelajari atau meminta kelompok
mempresentasikan hasil kerja

Fase 6: Memberikan
penghargaan

Menghargai baik upaya maupun hasil belajar
individu dan kelompok

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan pembelajaran kelompok biasa. Hal ini

dapat dilihat dari perbedaan antara kelompok belajar kooperatif dengan kelompok
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belajar biasa seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbedaan Kelompok Belajar Kooperatif Dengan Kelompok
Belajar Konvensional

Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Kooperatif

Satu pemimpin Kepemimpinan bersama

Tidak saling tergantung Saling ketergantungan yang positif

Keanggotaan yang homogen Keanggotaan yang heterogen

Asumsi adanya keterampilan sosial
Mempelajari keterampilan-keterampilan
kooperatif

Tanggung jawab terhadap hasil belajar
sendiri

Tanggung jawab terhadap hasil belajar
seluruh anggota kelompok

Hanya menekankan pada tugas
Menekankan pada tugas dan hubungan
kooperatif

Diarahkan oleh guru Ditunjang oleh guru

Beberapa hasil individual Satu hasil kelompok

Evaluasi individual Evaluasi kelompok

Lundgren dalam Asma (2006: 22)

Berdasarkan sintak pembelajaran kooperatif diatas dapat diketahui bahwa tujuan

yang diharapkan bukan hanya kemampuan akademik saja melainkan

menumbuhkan adanya kerja sama untuk penguasaan materi secara bersama-sama.

Sehingga menumbuhkan rasa sosial yang tinggi diantara siswa dan menanamkan

sikap saling menghargai satu sama lainnya, tercipta tenggang rasa, serta

menumbuhkan budi pekerti antar siswa dan siswa dengan gurunya. Pembelajaran

kooperatif menekankan pada kelompok heterogen dimana siswa yang

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah dapat berkumpul bersama, sehingga

pemahaman yang didapatkan menyebar ke seluruh anggota kelompok. Sedangkan

untuk pembelajaran kelompok biasa, pemahaman yang didapatkan cenderung

lebih kepada siswa yang berkemampuan tinggi dari pada rendah.
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2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share

Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan salah satu model pembelajaran

perpaduan antara belajar secara mandiri dan belajar secara berkelompok. Menurut

Lyman (Suripto, 2015: 12) pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan jenis

pembelajaran kooperatif yang efektif untuk membuat variasi pola diskusi kelas.

Huda (Noorie, 2016: 13) menambahkan beberapa kelebihan metode pembelajaran

TPS yaitu (1) memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama

dengan orang lain, (2) mengoptimalkan partisipasi siswa, (3) memberi ke-

sempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk

menunjukkan partispasi mereka kepada orang lain, dan (4) dapat diterapkan untuk

semua pelajaran dan tingkatan kelas.

Menurut Arends (Asmani, 2016: 123), teknik TPS merupakan suatu cara yang

efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi di dalam kelas. Arends

(Asmani 2016: 123-124) menjelaskan langkah-langkah mengenai teknik pem-

belajaran TPS berikut ini.

(1) Berpikir (thinking), guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah
yang berhubungan dengan pelajaran kepada para siswa; (2) Berpasangan
(pairing), dalam tahap ini guru meminta siswa untuk berpasangan dan
mendiskusikan sesuatu yang telah mereka peroleh; (3) Berbagi (sharing),
guru meminta pasangan untuk berbagi gagasan dengan pasangan lainnya.
Jika waktu memungkinkan untuk semua pasangan maka diharapkan semua
pasangan bisa berbagi tetapi jika tidak maka guru meminta kepada beberapa
pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka
bicarakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, secara garis besar dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah suatu pembelajaran yang diawali
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dengan tahap thinking, yaitu siswa dituntut untuk berpikir secara individu untuk

memecahkan masalah yang diberikan guru. Selanjutnya tahap pairing, siswa

diharuskan berpasangan dengan teman sebangkunya untuk berdiskusi dan

bertukar pendapat mengenai hasil pemecahan masalah yang telah dipikirkan

secara individu. Tahap terakhir yaitu sharing, pada tahap ini salah satu pasangan

berbagi hasil pemikiran dan diskusinya kepada pasangan lain ataupun kepada

seluruh siswa di kelas.

3. Kemampuan Representasi Matematis

Salah satu kemampuan matematika yang perlu dikuasai siswa adalah kemampuan

representasi. Goldin (Mustangin: 2015) menyatakan representasi merupakan

elemen yang sangat penting dalam teori belajar-mengajar matematika, tidak hanya

karena pemakaian sistem simbolis yang penting dalam matematika, kaya akan

kalimat dan kata, beragam dan universal, tetapi juga untuk dua alasan penting

yaitu: (1) matematika mempunyai peran penting dalam mengonseptualisasi dunia

nyata ; (2) Matematika membuat homomorphis yang merupakan penurunan dari

struktur hal-hal lain yang pokok. Sedangkan menurut Kartini (2009: 369 )

representasi matematis adalah kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika

(masalah, pernyataan, solusi, definisi, dan lain-lain) ke dalam salah satu bentuk:

(1) Gambar, diagram grafik, atau tabel; (2) Notasi matematik, numerik/simbol

aljabar; dan (3) Teks tertulis/kata-kata, sebagai interpretasi dari pikirannya.

Hiebert dan Carpenter (Yetty: 2013) mengemukakan bahwa pada dasarnya

representasi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni representasi internal dan
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representasi eksternal. Berpikir tentang ide matematika yang kemudian dikomu-

nikasikan memerlukan representasi eksternal yang wujudnya antara lain: verbal,

gambar dan benda konkrit. Berpikir tentang ide matematika yang memungkinkan

pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut merupakan representasi internal.

Hiebert dan Chorpenter (Mudzakir, 2006) menyatakan bahwa representasi internal

merupakan proses berpikir tentang ide-ide matematika yang memungkinkan

pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut. Sedangkah Goldin (Mustangin,

2015) memaparkan bahwa representasi eksternal adalah hasil perwujudan dalam

menggambarkan masalah yang dikerjakan siswa secara internal atau representasi

internal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi adalah

kemampuan siswa mengungkapkan ide-ide atau gagasan ke dalam model

matematika/bentuk matematis lainnya untuk menyelesaikan masalah matematika.

Bentuk pemikiran siswa terhadap suatu masalah yang digunakan sebagai alat

bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut dapat berupa kata-kata,

tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkrit, simbol matematika dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian Mudzakir (2006: 20), terdapat beberapa manfaat

pembelajaran yang melibatkan representasi matematis yaitu: (1) Pembelajaran

yang menekankan representasi akan menyediakan suatu konteks yang kaya untuk

pembelajaran guru, (2) Meningkatkan pemahaman siswa, (3) Meningkatkan

kemampuan siswa dalam menghubungkan representasi matematis dengan koneksi

sebagai alat pemecahan masalah. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar
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mengajar dibutuhkan pembelajaran yang melibatkan representasi matematis

siswa. Mudzakir (2006: 47) menyajikan indikator-indikator kemampuan

representasi matematis untuk mengukur tercapai atau tidaknya kemampuan

representasi matematis siswa yang disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikator Kemampuan Representasi Matematis

Representasi Bentuk-Bentuk Operasional

Representasi visual
a. Diagram,
grafik, atau
tabel

b. Gambar

 Menyajikan kembali data/informasi dari suatu
representasi 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 matematik

 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

matematik dengan kata-kata
 Menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata

atau teks tertulis.

Adapun indikator kemampuan representasi matematis yang diamati yaitu:

1. Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah.

2. Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah.

3. Penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis

4. Menjawab pertanyaan dengan mengunakan kata-kata atau teks tertulis.
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B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang pengaruh pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap

kemampuan representasi matematis siswa terdiri dari satu variabel bebas dan satu

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

pembelajaran tipe TPS, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan

representasi matematis siswa.

Pembelajaran Kooperatif tipe TPS merupakan pembelajaran yang menekankan

kemampuan berpikir mandiri dan bekerja sama untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Adapun tahap-tahap pembelajran TPS yaitu: think (berpikir), pair

(berpasangan), dan share (berbagi). Pada tahap think (berpikir) siswa diberikan

bahan ajar yang berisikan petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang

diberikan. Siswa diminta untuk mengamati dan menyelesaikan masalah yang

terdapat pada bahan ajar secara mandiri. Dalam aktivitas tersebut, siswa dituntut

manggali kemampuan berpikir dalam menuangkan ide-ide matematika kedalam

diagram, geometri, grafik, atau tabel dengan melibatkan ekspresi matematis.

Kegiatan ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan representasi matematis

siswa.

Pada tahap pair (berpasangan), siswa berpasangan dengan teman sebangkunya.

Dalam hal ini, siswa saling bertukar pikiran satu sama lain dan berdiskusi terkait

penyelesaian masalah yang diberikan oleh guru. Selama diskusi siswa dituntut

untuk mampu menganalisis masalah, mengumpulkan informasi yang sesuai dan

menghubungkannya dengan ide-ide yang mereka dapat, lalu menyajikan
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pemikiran mereka ke dalam bentuk ekspresi matematis, membuat atau menulis

interpretasi dari situasi masalah berdasarkan data representasi yang diberikan, dan

terakhir menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Dengan demikian,

kegiatan ini akan memperdalam representasi yang diterima oleh siswa dan

membangun keterampilan siswa dalam merepresentasikan gagasan mereka ke

dalam bentuk kata-kata atau teks tertulis untuk memberikan solusi dari

permasalahan yang diberikan.

Pada tahap share (berbagi), salah satu pasangan diminta untuk mempresentasikan

hasil diskusinya di depan kelas. Pada tahap ini akan terlihat siswa lebih

memahami konsep materi yang telah diberikan dan memiliki kemampuan untuk

menyampaikan langkah-langkah penyelesaian masalah ke dalam bentuk visual,

ekspresi matematis, kata-kata atau teks tertulis yang baik. Dengan demikian

dalam kegiatan ini tujuan yang diharapkan tercapai yaitu mampu mempengaruhi

kemampuan representasi matematis siswa.

Berdasarkan pemaparan diatas, pembelajaran TPS berpeluang untuk

mempengaruhi kemampuan representasi matematis siswa dibandingkan dengan

pembelajaran secara langsung. Hal ini karena seluruh siswa yang terdapat di kelas

dituntut untuk berpikir dan menjelaskan jawaban atau permasalahan yang

diberikan oleh guru. Dengan begitu akan berdampak pada partisipasi siswa untuk

merepresentasikan ide-ide dalam menyelesaikan suatu masalah matematis yang

dimilikinya. Dengan demikian dengan mengikuti model pembelajaran kooperatif

tipe TPS dapat berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis siswa.
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C. Anggapan Dasar

Penelitain ini memiliki anggapan dasar sebagai berikut.

1. Semua siswa kelas VII (delapan) MTs Guppi Banjit semester genap tahun

pelajaran 2016/2017 memperoleh materi pelajaran yang sama dan sesuai

dengan kurikulum yang berlaku.

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan representasi matematis siswa

selain pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dikontrol sehingga

memberikan pengaruh yang sangat kecil.

D. Hipotesis

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya,

maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran Think Pair Share berpengaruh terhadap kemampuan

representasi matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share lebih tinggi daripada

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di MTs Guppi Banjit. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas VIII semester genap MTs Guppi Banjit tahun

pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi dalam 6 (enam) kelas yaitu kelas VIII-A

hingga VIII-F. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik

purposive sampling, dengan mengambil dua kelas yang diajar oleh guru yang

sama yaitu Ibu Rika Novaline, S.Pd. Pemilihan kelas diambil berdasarkan rata-

rata nilai ulangan harian 2 matematika yang hampir sama dan dapat dilihat pada

Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rata-rata Nilai Ulangan Harian 2  Matematika Kelas
VIII A – VIII F

Kelas Rata-rata Nilai Ulangan Harian 2 Nama Guru
VIII A 73

Wirnani, S.Pd
VIII B 62
VIII C 75

Siti Khasanah, S.Pd
VIII D 70
VIII E 67

Rika Novalina, S.Pd
VIII F 66

Berdasarkan Tabel 3.2 terpilih siswa kelas VIII-E dan VIII-F. Kelas VIII-F

sebagai kelas eksperimen dengan pembelajaran TPS dan kelas VIII-E sebagai
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kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment).

Desain yang digunakan adalah pretest – posttest control group design, karena

kondisi awal kemampuan representasi matematis siswa belum diketahui. Menurut

Fraenkel dan Wallen (2009: 248) desain pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada

Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
Eksperimen (E) Y1 TPS Y2

Kontrol (K) Y1 Konvensional Y2

Keterangan:
Y1 : skor pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
Y2 : skor posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Adapun prosedur dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu sebagai

berikut:

1. Tahap Persiapan

a. Menghubungi pihak-pihak yang terkait di sekolah, yaitu kepala sekolah

untuk meminta izin melaksanakan penelitian di sekolah tersebut.

b. Orientasi sekolah, untuk melihat kondisi lapangan penelitian.

c. Menentukan sampel penelitian dengan teknik Purposive Sampling.
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d. Membuat perangkat pembelajaran serta instrumen tes dan melakukan uji

coba instrumen tes.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Mengadakan pretest pada kelas kontrol dan eksperimen guna mengetahui

kemampuan awal representasi matematis siswa.

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, sedangkan pada kelas

kontrol menggunakan pembelajaran konvensional.

3. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kontrol untuk mengetahui

kemampuan akhir representasi matematis siswa.

4. Tahap Analisis Data

a. Menganalisis data hasil penelitian.

b. Menyimpulkan hasil penelitian dan menyusun laporan penelitian.

D. Data Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data skor awal kemampuan

representasi matematis yang diperoleh melalui pretest sebelum perlakuan dan data

skor akhir kemampuan representasi matematis yang diperoleh melalui posttest

setelah perlakuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

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

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan representasi
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matematis siswa.  Tes diberikan pada awal dan akhir pembelajaran di kedua kelas

sampel.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen tes dalam bentuk uraian.

Untuk memperoleh data kemampuan representasi matematis digunakan instrumen

tes yang terdiri dari empat butir soal uraian. Pedoman penskoran tes kemampuan

representasi matematis dikutip dari Mudzakir (2006) dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Table 3.3 Pedoman Penskoran Kemampuan Representasi Matematis

Skor Menggunakan
representasi visual
untuk
menyelesaikan
masalah

Membuat
gambar
bangun
geometri
untuk
memperjelas
masalah

Penyelesaian
masalah dari
ekspresi
matematis

Menjawab
pertanyaan
dengan
menggunakan
kata-kata atau
teks tertulis

0 Tidak ada jawaban

1 Representasi visual
salah tapi penye-
lesaian masalah
benar atau repre-
sentasi visual salah
dan penyelesaian
masalah salah.

Membuat
gambar,
namun tidak
sesuai konsep.

Ekspresi mate-
matis salah dan
penyelesaian
salah.

Menjawab per-
tanyaan dengan
menggunakan
kata-kata namun
tidak sesuai
konsep.

2 Membuat represen-
tasi visual dengan
benar, tapi penye-
lesaian masalahnya
salah.

Membuat
gambar namun
kurang
lengkap.

Ekspresi mate-
matis benar,
namun penye-
lesaian salah
atau ekspresi
matematis salah,
tapi penyelesai-
an benar.

Menjawab
pertanyaan
dengan meng-
gunakan kata-kata
tetapi kurang
lengkap.

3 Representasi visual
benar dan
penyelesaian
masalahnya
benar.

Membuat
gambar secara
lengkap dan
benar.

Ekspresi
matematis benar
dan penyelesai-
an masalah
benar.

Menjawab
pertanyaan
dengan meng-
gunakan kata-kata
secara lengkap
dan benar.
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Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang akurat dilakukan uji validitas.

Setelah dilakukan uji validitas, instrumen tes tersebut diujicobakan terlebih

dahulu, untuk memperoleh data yang memenuhi kriteria tes dengan baik, yaitu

valid, reliabel, serta memiliki daya pembeda dan tingkat kesukaran yang baik.

1. Validitas

Validitas yang dilihat dalam penelitian ini validitas isi. Validitas isi dari tes

kemampuan representasi matematis dapat diketahui dengan cara membandingkan

isi yang terkandung dalam tes kemampuan representasi matematis dengan

indikator yang telah ditentukan. Suatu tes dikatakan valid jika butir-butir soal tes

sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang diukur

berdasarkan penilaian guru mitra dengan asumsi bahwa guru tersebut mengetahui

dengan benar kurikulum MTs dan mengenai evaluasi pembelajaran.

Penilaian terhadap kesesuaian isi instrumen tes dengan kisi-kisi instrumen tes

yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam instrumen tes dengan

bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar check list (√) oleh guru

mitra. Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan telah

memenuhi validitas isi dapat dilihat selangkapnya pada Lampiran B.5.

Setelah semua soal dinyatakan valid, maka soal diuji cobakan pada siswa yang

berada diluar sempel yaitu kelas IX-C. Kemudian, data yang telah diperoleh

diolah menggunakan bantuan Software Microsoft Excel 2007 untuk mengetahui

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran.
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2. Reliabilitas

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

Menurut Sudijono (2007: 208) untuk mencari koefisien reliabilitas (r11) soal tipe

uraian menggunakan rumus Alpha yang dirumuskan sebagai berikut.

r11 = 1 − ∑
Keterangan:
r 11 :  koefisien reliabilitas tes

:  banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes∑ :  jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item
: varians total

Reliabilitas suatu butir soal diinterpretasikan dalam Sudijono (2007: 208) seperti

yang terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Reliabilitas

Koefisien reliabilitas (r11) Kriteria
r11 < 0,70 Un-reliable
r11 ≥ 0,70 Reliable

Berdasarkan hasil perhitungan uji instrumen tes diperoleh bahwa koefisian

reliabilitas soal sebesar 0,7041 yang berarti instrumen tes yang digunakan

memiliki kriteria reliable.  Oleh karena itu, instrumen tes layak digunakan.  Hasil

perhitungan reliabilitas uji coba instrumen tes dapat dilihat pada Lampiran C.1.

3. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa

yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai kemampuan
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rendah. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa

yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memeperoleh nial terendah.

Menurut Sudijono (2007: 389-390), rumus untuk menghitung daya pembeda:

= −
Keterangan :
DP : nilai daya pembeda suatu butir soal
JA : rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok atas
JB : rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok bawah
IA : skor maksimum butir soal

Hasil perhitungan daya pembeda menurut Sudijono (2007: 389-390),

diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interpretasi Skor Daya Pembeda

Skor Interpretasi−1,00 ≤ ≤ 0,10 Sangat buruk0,10 < ≤ 0,20 Buruk0,20 < ≤ 0,40 Sedang0,40 < ≤ 0,70 Baik0,70 < ≤ 1,00 Sangat baik

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa nilai daya pembeda tes adalah

0,33 sampai dengan 0,78 yang berarti instrumen tes memiliki kriteria sedang,

baik, dan sangat baik.  Hasil perhitungan daya pembeda uji coba instrumen tes

dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran C.2.1.

4. Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2007:  372) mengungkapkan untuk menghitung nilai tingkat
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kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut.

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

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran. Indeks kesukaran menurut Sudijono (2007: 372) seperti

terdapat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi< 0,30 Terlalu Sukar0,30 ≤ ≤ 0,70 Cukup (Sedang)
0,70 < TK Terlalu Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan instrumen tes diperoleh bahwa tingkat kesukaran

tes sebesar 0,45 sampai dengan 0,70 yang berarti instrumen tes yang digunakan

memiliki kriteria cukup (sedang). Hasil perhitungan secara rinci dapat dilihat

pada Lampiran C.2.2.

Setelah dilakukan analisis reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran

terhadap soal tes kemampuan representasi matematis siswa diperoleh rekapitulasi

hasil tes uji coba dan kesimpulan yang disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No Soal Reliabilitas Daya Pembeda Tingkat Kesukaran Kesimpulan

1a 0,7041 0,53 (baik) 0,51 (sedang) Dipakai
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Berdasarkan Tabel 3.7 terlihat bahwa koefisien reliabilitas soal adalah 0,7041

yang berarti bahwa soal memiliki kriteria reliabel. Daya pembeda untuk soal

nomor 1a, 1b, 2, 3 dikategorikan baik dan  soal nomor 4a, 4b dikategorikan sangat

baik, sedangkan tingkat kesukaran untuk nomor 1 sampai dengan 4 dikategorikan

sedang. Dengan demikian semua soal dikatakan valid dan memenuhi kriteria

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran yang telah ditentukan maka soal

tes kemampuan representasi matematis yang disusun layak digunakan untuk

mengumpulkan data kemampuan representasi matematis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguji suatu hipotesis. Dalam penelitian ini, data

yang diperoleh setelah melaksanakan pembelajaran Think Pair Share di kelas

eksperimen dan pembelajaran konvensional di kelas kontrol adalah data hasil

pretest dan posttest dianalisis untuk mendapatkan skor peningkatan (gain)

kemampuan representasi matematis siswa pada kedua kelas. Menurut Hake

(Izzati, 2010: 69) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain

ternormalisasi (normalized gain) yaitu:

Gain ternormalisasi =

No Soal Reliabilitas Daya Pembeda Tingkat Kesukaran Kesimpulan

1b

0,7041

0,50 (baik) 0,63 (sedang) Dipakai
2 0,40 (baik) 0,40 (sedang) Dipakai
3 0,33 (baik) 0,70 (sedang) Dipakai
4a 0,77 (sangat baik) 0,46 (sedang) Dipakai
4b 0,78 (sangat baik) 0,45 (sedang) Dipakai
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Adapun kriteria gain ternormalisasi menurut Hake (Meltzer dalam Izzati, 2010:

69) sebagai berikut.

Tabel 3.8 Kriteria N-Gain (g)

Besar Gain (g) Interpretasi
g ≥ 0,7000 Tinggi0,300 ≤ g ≤ 0,700 Sedang
g < 0,300 Rendah

Hasil perhitungan skor gain tes kemampuan representasi matematis siswa

selangkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.5 dan C.6.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan setelah uji prasyarat yaitu uji

normalitas, uji homogenitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data

sampel berasal dari data populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians

yang homogen.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui kedua sampel yang diteliti

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Rumusan hipotesis

untuk uji ini adalah sebagai berikut.

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Menurut Sudjana (2009: 273) uji normalitas dapat dihitung dengan uji chi kuadrat

( X2 ) seperti berikut:

= ( − )
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Keterangan:
: frekuensi pengamatan
:  frekuensi yang diharapkan
: banyaknya pengamatan

Kriteria pengujian dengan taraf signifikan α = 0,05 yaitu terima H0 jika ≤
dengan χ = χ ( ∝)( ). Uji normalitas ini dilakukan berdasarkan

data kemampuan representasi matematis siswa pada kelas yang mengikuti

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dan

kelas yang mengikuti model pembelajaran konvensional.

Hasil uji normalitas data gain kemampuan representasi matematis disajikan dalam

Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Hasil Uji Normalitas Data Gain Kemampuan
Representasi Matematis

Sumber Data Pembelajaran Keputusan uji
Kemampuan
Representasi
Matematis

TPS 5,2854 7,81 Diterima

Konvensional -13,3184 7,81 Diterima

Berdasarkan Tabel 3.9 diperoleh kesimpulan bahwa kedua data gain berasal dari

populasi yang berdistribusi normal sehingga dilakukan langkah selanjutnya yaitu

uji homogenitas. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran C.7

dan C.8.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data

memiliki varians yang homogen atau tidak. Rumusan hipotesis untuk menguji
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homogenitas sebagai berikut.

H0 : σ1
2 = σ2

2 (kedua populasi memiliki varians yang homogen)

H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 (kedua populasi memiliki varians yang tidak homogen)

Menurut Sudjana (2009: 249-250) untuk menguji hipotesis di atas digunakan

rumus:

F =

dengan

)1(

..

2

2

2
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Keterangan:
S1

2 : varians terbesar
S2

2 : varians terkecil
n : banyak siswa (∑fi)
xi : tanda kelas
fi : frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas

Kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika ≥ ( , ) dengan

( , ) didapat dari daftar distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05 dan

derajat kebebasan masing-masing sesuai dk pembilang dan penyebut.

Hasil uji homogenitas data kemampuan representasi matematis disajikan pada

Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Hasil Uji Homogenitas Data Gain Kemampuan Representasi
Matematis

Kelas Varians Keputusan uji

TPS 0,02
1,5 1,93 H0 Diterima

Konvensional 0,03
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Berdasarkan Tabel 3.10 dapat disimpulkan bahwa data kemampuan representasi

matematis pada kelas TPS dan kelas konvensional memiliki varians yang

homogen. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.9.

3. Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data, analisis berikutnya

adalah menguji hipotesis. Berdasarkan hasil uji prasyarat data berdistribusi

normal dan homogen.

Maka uji kesamaan dua rata-rata dapat dilakukan dengan menggunakan uji-t satu

pihak kanan, dengan hipotesis sebagai berikut:

H0: μ1 = μ2, artinya rata-rata skor peningkatan kemampuan representasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS

tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata skor peningkatan

kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

H1: μ1> μ2, artinya rata-rata skor peningkatan kemampuan representasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS

lebih tinggi daripada rata-rata skor peningkatan kemampuan

representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

Rumus yang digunakan yaitu uji kesamaan dua rata-rata (Uji-t) seperti dalam

Sudjana (2009: 239) berikut:
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Keterangan:̅1 : Rata-rata nilai siswa di kelas eksperiman̅2 : Rata-rata nilai siswa di kelas kontrol
n1 : Banyaknya siswa kelas eksperimen
n2 : Banyaknya siswa kelas kontrol

: Varians pada kelas eksperimen
: Varians pada kelas kontrols : Varians gabungan

Pada taraf signifikan α = 0,05 dengan dk = ( 221  nn ) dan peluang (1 − ) maka

Ho diterima jika diperoleh < ( ∝)( ).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa

Pembelajaran Think Pair Share berpengaruh terhadap kemampuan representasi

matematis siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan representasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share

lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional.

B. Saran

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

1. Kepada guru disarankan untuk menggunakan pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share sebagai salah satu opsi dalam pembelajaran matematika un-

tuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan representasi mate-

matis siswa.  Akan tetapi sebelum pembalajaran dimulai guru harus mema-

hami tahap-tahap pada pembelajaran dan pengelolaan waktu yang tepat agar

dapat memperoleh hasil yang maksimal.

2. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share disarankan untuk melakukan penelitian

secara rutin agar subjek penelitian terbiasa dengan pembelajaran tersebut.
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Selain itu peneliti harus memperhatikan efisiensi waktu agar proses

pembelajaran berjalan secara optimal.
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