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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kajian Teori 

 

 

1. Pembelajaran Kooperatif 

 

Suherman (2003: 260), menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif menuntut 

siswa bekerja dalam sebuah kelompok kecil untuk menyelesaikan sebuah 

masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan bersama lainnya.  Pada pembelajaran ini siswa dibekali kemampuan untuk 

dapat bersosialisasi dengan baik, meningkatkan interaksi antar siswa serta 

hubungan yang saling menguntungkan diantara mereka.Pembelajaran ini siswa 

dituntut untuk saling bekerjasama dengan siswa lain, agar pembelajaran yang 

diinginkan dapat tercapai sesuai dengan harapan. 

 

MenurutIsmail(2002: 12) pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kerja sama, yaitu kerja sama antar 

siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Para siswa dibagi 

menjadi kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi 

pelajaran yang telah ditentukan, dalam hal ini sebagaian besar aktivitas 

pembelajaran berpusat pada siswa yakni mempelajari materi pelajaran dan 

berdiskusi untuk memecahkan masalah (tugas).  Tujuan dibentuknya kelompok 

kooperatif untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar terlibat secara aktif. 
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Lebih lanjut, Trianto (2010:60) mengungkapkan terdapat  unsur-unsur penting 

dalam belajar kooperatif, antara lain yaitu: 

1. Pertama, saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa.  Dalam 

belajar kooperatif siswa merasa bahwa mereka sedang bekerja sama untuk 

mencapai satu tujuan dan terikat satu sama lain. 

2. Kedua, interaksi antar siswa yang semakin meningkat.Belajar kooperatif akan 

meningkatkan interaksi antar siswa. 

3. Ketiga, tanggung jawab individual. Tanggung jawab individual dalam belajar 

kelompok dapat berupa tanggung jawab siswa dalam hal; (a) membantu siswa 

yang membutuhkan bantuan dan (b) siswa tidak dapat hanya sekedar 

“membonceng” pada hasil kerja teman jawab siswa dan teman sekelompok. 

 

Terkait dengan pembelajaran kooperatif, menurut Ibrahim (2000: 6) unsur-unsur 

dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 

1. Siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka sehidup sepenanggungan. 

2. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di kelompoknya, seperti milik 

mereka sendiri.   

3. Siswa harus melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki 

tujuan sama. 

4. Siswa haruslah berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara anggota 

kelompoknya.   

5. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah/penghargaan yang juga 

akan dikenakan untuk semua anggota kelompok.   

6. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan 

untukbelajar bersama dalam proses belajarnya.   
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7. Siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual materi 

yangditangani dalam kelompok kooperatif.  

 

Lebih lanjut,Djamarah(2000:157) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

kooperatif mempunyai kelebihan.  Kelebihan dalam pembelajaran kooperatif 

diantaranya adalah 

1. Kelompok memiliki sumber yang lebih banyak dari pada 

individu.Pengetahuan dan pengalaman sekelompok orang jelas lebih banyak 

dari pengetahuan dan pengalaman seseorang. 

2. Anggota kelompok sering diberi masukan dan motivasi dari anggota yang 

lain, yang berusaha agar sumbangan pikiran bermanfaat untuk keberhasilan 

kelompok. 

3. Kelompok dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. 

4. Anggota kelompok memiliki ikatan yang kuat terhadap keputusan yang 

diambil melalui keterlibatannya dalam diskusi. 

5. Partisipasi dalam diskusi akan meningkatkan saling pengertian antar individu 

dalam satu kelompok dan dalam kelompok yang lain. 

 

Berdasarkan uraian di atas pembelajaran kooperatif mendorong terbentuknya 

pribadi siswa yang utuh, karena selain mengembangkan kemampuan siswa secara 

kognitif, melalui pembelajaran kooperatif siswa juga dibekali kemampuan untuk 

dapat bersosialisasi dengan baik.  Pembelajaran kooperatif juga merupakan salah 

satu pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi antar 

siswa.  Dengan pembelajaran kooperatif diharapkan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 
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2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) 

 

Model Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lyman dkk di Universitas Maryland. 

Menurut Nurhadi (2004:23) TPS merupakan struktur pembelajaran yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, agar tercipta suatu 

pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan penguasaan akademik dan 

keterampilan siswa. 

 

Selanjutnya Lie (2004: 57) menyatakan bahwa TPS merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif sederhana yang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain.  Keunggulan model 

pembelajaran ini, yaitu mampu mengoptimalkan partisipasi siswa. 

 

Uno dan Nurdin (2011: 119) menyatakan bahwa kegiatan guru dalam langkah-

langkah penyelenggaraan model pembelajaran kooperatif tipe TPS sebagai 

berikut. 

1. Membimbing/mengarahkan siswa dalam mengerjakan LKS secara mandiri 

(think) 

2. Membimbing/mengarahkan siswa dalam berpasangan (pair). 

3. Membimbing/mengarahkan siswa dalam berbagi (share). 

 

Lebih lanjut Trianto (2010: 82) mengungkapkan bahwa dalam menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut. (a) berpikir (thinking), (b) berpasangan (pairing), (c) berbagi 

(sharing).Pertama guru mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan suatu 
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permasalahan yang berhubungan dengan materi pelajaran, kemudian siswa 

diminta untuk memikirkan pertanyaan atau permasalahan secara mandiri untuk 

beberapa saat.Selanjutnya guru meminta siswa berpasangan dengan siswa yang 

lain untuk mendiskusikan hasil pemikiran atau gagasannya.  Guru memberi waktu 

untuk melakukan diskusi dengan pasangannya.Akhirnya guru meminta kepada 

pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas dengan mempresentasikan tentang 

apa yang telah mereka diskusikan dengan teman sekelompoknya di depan kelas. 

Siswa yang lainnya menanggapi apa yang dipresentasikan dengan seksama . 

 

Berdasarkan pendapat diatas, langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

tipe TPS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1).  Tahap Think (berpikir secara invidual) 

Melalui tanda dari guru, siswa diberikan batasan waktu untuk berpikir sendiri 

mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan.Waktu harus ditentukan oleh 

guru yang dalam penentuannya guru harus mempertimbangkan beberapa hal, 

yaitu pengetahuan dasar siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, 

jenis dan bentuk pertanyaan yang disuguhkan, serta jadwal pembelajaran 

untuk setiap kali pertemuan.Siswa akan memiliki anggapan bahwa  mungkin 

saja mereka mengemukakan jawaban yang salah, tapi harus dijelaskan oleh 

guru bahwa hal tersebut tidak apa-apa karena setiap siswa dapat 

mengemukakan jawaban berbeda. 

2).  Tahap Pair (berpasangan) 

Guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah 

mereka peroleh. Tahap ini membantu siswa dalam melatih kemampuan 

pemahaman konsep matematis yang telah mereka peroleh pada tahap 
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Thinkdalam bentuk lisan terhadap pasangannya.Tahap ini akan menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa dalam berargumen untuk mempertahankan gagasannya 

ketika berdiskusi dengan pasangannya.  

3).  Tahap Share (berbagi) 

Pada tahap akhir ini, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi hasil 

jawaban dengan keseluruhan kelas.Tahap akhir dari pembelajaran kooperatif 

tipe TPS ini memiliki beberapa keuntungan bagi siswa, diantaranya mereka 

dapat melihat kesamaan konsep matematis yang diungkapkan dengan cara 

yang berbeda. 

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

merupakan suatu model pembelajaran kooperatif dengan cara memproses 

informasi dengan mengembangkan cara berpikir dan interaksi antara siswa.Tipe 

TPS diawali dengan prosesberfikir (think)yaitu siswa terlebih dahulu berfikir 

secara individu terhadap masalah yang disajikan oleh guru, selanjutnya 

berpasangan (pair) untuk berdiskusi, dan tahapan terakhir yaitu berbagi (share) 

dengan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.. 

 

3. Pemahaman Konsep Matematis 

 

Pemahaman berasal dari kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2007: 636) berarti pengertian, pendapat; pikiran, aliran; haluan; 

pandangan, mengerti benar (akan); tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar 

(tentang suatu hal). Lebih lanjut, Sardiman (2008: 42) menyatakan bahwa 

pemahaman atau comprehension dapat diartikan menguasai sesuatu dengan 

pikiran.Oleh sebab itu, belajar harus mengerti secara makna dan filosofinya, 
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maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa 

memahami suatu situasi. 

 

Sagala (2008: 71) berpendapat bahwa konsep merupakan buah pemikiran se-

seorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahir-

kan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum, dan teori.  Konsep diperoleh 

dari fakta, peristiwa, dan pengalaman melalui generalisasi dan berpikir abstrak.  

Pengertian konsep yang lain dikemukakan olehSagala (2008: 73) bahwa konsep 

adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas obyek-obyek, kejadian-kejadian, 

kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut-atribut, 

sifat-sifat, atau ciri-ciri umum yang sama.  

 

Soedjadi (2000: 14) menyatakan konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan 

untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan obyek.  Sebagai 

contoh, segitiga adalah nama dari suatu konsep abstrak dan bilangan asli adalah 

nama suatu konsep yang lebih kompleks karena terdiri dari beberapa konsep yang 

sederhana, yaitu bilangan satu, bilangan dua, dan seterusnya.  Konsep 

berhubungan erat dengan definisi.  Dengan adanya definisi, orang dapat membuat 

ilustrasi atau gambaran dari konsep yang didefinisikan, sehingga menjadi jelas apa 

yang dimaksud konsep. 

 

Berdasarkan uraian diatas, pemahaman konsep adalah pengertian mengenai 

sesuatu dalam pikiran yang mengakibatkan seseorang mampu untuk 

menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan obyek.Konsep 

merupakanhasil dari pemikiran seseorang ataupun sekelompok orang yang 

dinyatakan dalam definisi sesuai dengan fakta, peristiwa, dan pengalaman yang 
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memiliki hubungan-hubungan yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri umum 

yang sama. 

 

Uno (2011: 124) berpendapat matematika merupakan mata pelajaran yang bersifat 

hierarkis, yaitu suatu materi merupakan prasyarat untuk mempelajari materi 

berikutnya.Oleh karena itu, pemahaman suatu konsep matematis sangat 

diperlukan siswa agar dapat memahami konsep matematis pada materi ajar 

berikutnya.  Agar siswa dalam memahami suatu konsep, diperlukan contoh-

contoh yang cukup, sehingga mampu mengetahui karakteristik konsep tersebut.  

Siswa perlu diberi contoh yang memenuhi rumusan yang diberikan. 

 

Menurut Wardhani(2008: 10) menyatakan bahwa indikator pemahaman konsep 

matematis siswa adalah sebagai berikut. 

a.  Menyatakan ulang sebuah konsep.  

b. Mengklasifikasian objek-objek menurut sifat-sifat tertentu.  

c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep.  

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.  

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.  

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu.  

g. Mengaplikasikan konsep  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman 

konsep matematis adalah kemampuan siswa untuk menguasai materi dengan cara 

menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran yang 

dilihat melalui kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak yang ditunjukkan 

oleh siswa.  Dalam memahami definisi, ciri khusus, hakikat dan inti atau isi dari 

http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html
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materi matematika dan kemampuan dalam memilih serta menggunakan prosedur 

secara efisien dan tepat, serta sesuai dengan indikator-indikator pemahaman 

konsep 

 

4. Pembelajaran Konvensional 

 

Pembelajaran konvensional yang dimaksud secara umum adalah pembelajaran 

yang diawali dengan cara menerangkan materi menggunakan metode ceramah, 

kemudian memberikan contoh-contoh soal latihan dan penyelesaiannya. Sumarno 

(2011) mengemukakan bahwa kegiatan yang lebih sering dilakukan di dalam 

pembelajaran konvensional adalah pemberian informasi (telling) daripada 

memperagakan (demonstaring) atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menampilkan unjuk kerja secara langsung (doing direct performance). Oleh sebab 

itu, dapat dikatakan bahwa guru lebih sering menggunakan metode ceramah. 

Dalam hal ini, peran guru adalah menyiapkan dan memberikan pengetahuan atau 

informasi, sedangkan peran para siswa adalah menerima, menyimpan, dan 

melakukan aktivitas-aktivitas sesuai informasi yang diberikan. 

 

Lebih lanjut, Sukandi (2003) berpendapat pendekatan konvensional ditandai 

dengan guru mengajar lebih banyak mengajarkan tentang konsep-konsep bukan 

kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu bukan mampu untuk 

melakukan sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa lebih banyak 

mendengarkan.  Disini terlihat bahwa pendekatan konvensional yang dimaksud 

adalah proses pembelajaran yang lebih banyak didominasi gurunya sebagai 

“pentransfer ilmu, sementara siswa lebih pasif sebagai “penerima” ilmu. 
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Berdasarkan uraian di atas disimpulan bahwa pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran dengan pola interaksi yang banyak didominasi oleh guru dan siswa 

bersifat pasif dalam pembelajaran di sekolah.  Dalam penelitian ini pembelajaran 

konvensional yang dimaksud adalah pembelajaran dengan pemberian materi oleh 

guru melalui ceramah, diskusi kelompok, dan pemberian tugas. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Penelitian tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap 

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

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

pembelajaran, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa, diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat dan menarik, 

dimana siswa dapat belajar secara aktif untuk dapat memahami konsep matematis 

dengan berbagai cara, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TPS.  

 

Model kooperatif tipe TPS merupakan model pembelajaran yang menggunakan 

interaksi-interasi yang mengubah kemampuan dan bakat alami siswa menjadi 

lebih bermanfaat bagi mereka dengan model pembelajaran yang dapat 

memberikan lebih banyak waktu kepada siswa untuk berfikir, untuk merespon dan 

saling membantu satu sama lain.  Model pembelajaran tipe TPS dapat membuat 

siwa berfikir sendiri, bekerja sama dalam kelompoknya, berbagi dengan siswa 

lain, menghargai pendapat orang lain, aktif bertanya, dan mau menjelaskan ide 

atau pendapatnya.Oleh sebab itu, dengan model pembelajaran tipe TPS 
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kemampuan pemahaman konsep matematis siswa akan lebih baik dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional.     

 

Dari uraian di atas, diharapkan penerapan pembelajaran matematika dengan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS berpengaruh terhadap pemahaman konsep 

matematis siswa kelas VII SMP N 2 Seputih Raman. 

 

C. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah 

1. Semua siswa kelas VII semester genap SMP N 2 Seputih Raman tahun 

pelajaran 2013/2014 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kuri-

kulum tingkat satuan pendidikan. 

2. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa selain 

model pembelajaran diabaikan. 

 

D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Penelitian. 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe TPS berpengaruh terhadap pemahaman 

konsep matematis siswa kelas VII SMP Negeri 2 Seputih Raman. 

2. Hipotesis Kerja. 

Pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran kooperatif tipe TPS 

lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran 

konvensional. 


