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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemahaman Konsep Matematis

Matematika merupakan pelajaran yang terdiri dari berbagai konsep yang tersusun

secara hierarkis, yang berarti bahwa pemahaman konsep harus dilakukan secara

terurut karena konsep awal berpengaruh pada konsep berikutnya. Kesalahan

dalam memahami konsep terdahulu akan mempersulit dalam memahami konsep

selanjutnya. Oleh sebab itu, pemahaman konsep matematis secara mendalam

menjadi sangat penting.

Belajar konsep merupakan hal yang paling mendasar dalam proses belajar

matematika, oleh karena itu seorang guru dalam mengajarkan sebuah konsep

harus beracuan pada sebuah tujuan yang harus dicapai. Konsep matematika yang

sangat kompleks, cukup sulit bahkan tidak bisa dipahami jika pemahaman konsep

yang lebih sederhana belum memadai. Hiebert dan Carpenter (Hasan, 2012)

menyatakan bahwa salah satu ide yang diterima secara luas dalam pendidikan

matematika adalah bahwa siswa harus memahami matematika. Marpaung (Hasan,

2012) juga berpendapat bahwa matematika tidak akan ada artinya kalau hanya

dihafalkan. Oleh sebab itu, pemahaman konsep matematis menjadi salah satu

tujuan pembelajaran matematika.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat,

sedangkan konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang di-abstrakkan dari

peristiwa konkret. Berdasarkan prinsip-prinsip belajar Gestalt (Field Theory),

anak belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Pemahaman adalah

kemampuan melihat hubungan-hubungan antara berbagai faktor atau unsur dalam

situasi yang problematis (Hamalik, 2009: 48). Sedangkan arti memahami ialah

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang

siswa dapat memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau

memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-

katanya sendiri.

Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek dalam prinsip-prinsip belajar

teori kognitif (Hamalik, 2009: 46). Berdasarkan prinsip belajar teori kognitif,

belajar dengan pemahaman (understanding) akan lebih permanen (menetap) dan

lebih memungkinkan untuk ditransferkan, dibandingkan dengan rote learning atau

belajar dengan formula.

Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

a. Menerjemahkan

Pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (translation) arti dari

bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Namun dapat diartikan dari

konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik yang

mempermudah orang untuk mempelajarinya.

b. Menginterpretasi

Menginterpretasi ialah kemampuan untuk mengenal dan memahami.
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c. Mengektrapolasi

Menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi (Daryanto, 1999: 106-107).

Konsep menunjuk pada pemahaman dasar (Abdurrahman, 1999: 254). Namun

lebih spesifik lagi, matematika merupakan ilmu yang mempunyai objek-objek

dasar, objek-objek itu merupakan pikiran (Soedjadi, 2000: 13). Salah satu objek

dasar itu adalah konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk

menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Konsep berhubungan

dengan definisi. Jadi ini berarti bahwa belajar konsep matematika pada tingkat

lebih tinggi tidak akan mungkin, bila prasyarat yang mendahului konsep belum

dipelajari, sehingga ada urutan-urutan tertentu dalam mempelajari matematika.

Untuk memahami matematika, seseorang terlebih dahulu harus memahami

konsep-konsep dasar pada matematika. Pemahaman konsep matematika

didefinisikan sebagai kemampuan mengaitkan notasi dan simbol matematika yang

relevan dengan ide-ide matematika dan mengombinasikannya ke dalam rangkaian

penalaran logis.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa

pemahaman konsep matematis adalah kemampuan untuk dapat mengerti ide

abstrak dan objek dasar yang dipelajari siswa serta mengaitkan notasi dan simbol

matematika yang relevan dengan ide-ide matematika dan mengkombinasikannya

ke dalam rangkaian penalaran logis.

Depdiknas menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Penilaian perkembangan anak didik dicantumkan dalam indikator dari
kemampuan pemahaman konsep sebagai hasil belajar matematika. Indikator
tersebut adalah a) Menyatakan ulang sebuah konsep. b) Mengklasifikasikan
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objek-objek menurut sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya). c) Memberi
contoh dan non contoh  dari konsep. d) Menyajikan konsep dalam bentuk
representasi matematika. e) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup
suatu konsep. f) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau
operasi tertentu. g) Mengaplikasikan konsep pemecahan masalah.

Pemahaman konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa dapat

memahami dan mengerti teori-teori tentang materi yang diajarkan menggunakan

suatu model pembelajaran tertentu.

2. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas pembelajaran mempunyai dua suku kata, yaitu efektivitas dan

pembelajaran. Efektivitas merupakan derivasi dari kata efektif yang dalam bahasa

Inggris effective didefinisikan “producing a desired or intend-ed result” (Concise

Oxford Dictionary, 2001) atau “producing the result that is wanted or intended”

dan definisi sederhananya “coming into use” (Oxford Learner’s Pocket

Dictionary, 2003: 138). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 584)

mendefinisikan efektif dengan “ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesan-

nya)” atau “dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan)” dan efektivitas

diartikan “keadaan berpengaruh, hal berkesan” atau ” keberhasilan (usaha,

tindakan)”.

The Liang Gie (Sudiyono, 2004) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut.

“Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau

akibat yang dikehendaki. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan

maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif

kalau memang menimbulkan akibat dari yang dikehendakinya itu”.
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Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan

masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau

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

Menurut Driscoll (Slavin, 2008: 179), pembelajaran didefinisikan sebagai

perubahan dalam diri se-seorang yang disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaran

ber-dasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari

(Suprijono, 2009: 15). Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2009: 57).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, disimpulkan bahwa pembelajaran adalah

proses yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas,

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi sehingga terjadi

perubahan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Smith dan Ragan (Yamin, 2011: 70) menyatakan bahwa pembelajaran adalah

desain dan pengembangan penyajian informasi dan aktivitas-aktivitas yang

diarahkan pada hasil belajar tertentu. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila

dalam proses pembelajaran setiap elemen berfungsi secara keseluruhan, siswa

merasa senang dengan kegiatan pembelajaran, fasilitas, materi dan metode yang

digunakan. Tujuan utama efektivitas pembelajaran adalah outputnya, yaitu

kompetensi siswa.



17

Tahap berikutnya dalam pengukuran efektivitas pembelajaran, menurut Lesli Rae,

dapat diukur dengan mengadaptasi pengukuran efektivitas pelatihan yaitu melalui

validasi dan evaluasi.

Jadi, yang dimaksud dengan efektivitas pembelajaran ialah ketepatgunaan

memilih suatu starategi dalam desain, penyajian informasi, aktivitas, yang

diarahkan untuk terjadi perubahan yang lebih baik. Intinya, efektivitas

pembelajaran ialah ketepatgunaan memilih strategi dalam pembelajaran untuk

mencapai tujuan pembelajaran.

3. Model Pembelajaran Kooperatif

a. Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal

sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Model pembelajaran

dimaksudkan sebagai pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang

menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang

diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas (Tim MPKBM,

2001: 6).

Menurut pemikiran Joyce (Suprijono, 2011: 46), fungsi model adalah ”each

model guides us as we design instruction to help students achieve various

objectives”. Melalui model pembelajaran guru dapat membantu siswa mendapat

informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Model

pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran

dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.
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b. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan konsep yang lebih luas meliputi semua jenis

kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih diarahkan oleh guru

(Suprijono, 2011: 54). Menurut Anita Lie (Suprijono, 2011: 56), model

pembelajaran kooperatif didasarkan pada falsafah homo homini socius. Tanpa

interaksi sosial tidak akan ada pengetahuan.

Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan model pem-

belajaran dimana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu

dalam belajar. Dalam pembelajaran kooperatif siswa ditempatkan dalam satu

kelompok dalam beberapa minggu atau bulan. Siswa dilatih dapat bekerja sama

dengan baik, berani mengajukan pertanyaan, dapat bertukar pengetahuan dengan

baik dan membangun kepercayaan diri.

Menurut Irnawati (2011: 27-28) pembelajaran kooperatif dikategorikan menjadi

enam karakteristik, yaitu:

1) Tujuan kelompok

Tujuan kelompok dalam pembelajaran koperatif ini adalah pembelajaran tim

siswa, dimana tim harus mampu memenuhi kriteria yang telah ditentukan

sebelumnya agar mencapai keberhasilan.

2) Tanggung jawab individual

Tanggung jawab individual adalah  segala sesuatu yang harus dimiliki setiap

anggota dalam kelompok. Terwujudnya keberhasilan sangat ditentukan oleh

anggota.
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3) Kesempatan sukses yang sama

Karateristik dari metode pembelajaran tim siswa adalah penggunaan metode

skor yang memastikan semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk

kemajuan dalam timnya.

4) Kompetisi tim

Kompetisi tim kooperatif bukan merupakan persaingan dalam hal negatif

melainkan kompetisi sebagai sarana untuk memotivasi siswa untuk bekerja

sama dengan anggota timnya.

5) Spesialisasi tugas

Spesialisasi tugas adalah untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap

subtugas yang telah menjadi bagiannya.

6) Adaptasi terhadap kebutuhan kelompok

Merupakan metode yang mempercepat langkah kelompok, tetapi ada juga yang

mengadaptasi terhadap kebutuhan individual.

Keuntungan menggunakan pembelajaran kooperatif menurut Irnawati (2011: 28)

yaitu :

1) Mengurangi kecemasan, seperti:

a) Menghilangkan perasaan tertekan dan panik.

b) Menggantikan bentuk persaingan dengan saling kerjasama.

c) Melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar.

d) Menciptakan suasana kelas yang lebih rileks dan tidak terlalu resmi.

e) Tidak adanya hambatan seperti rasa malu dan kurang percaya diri, karena

bekerja di dalam kelompok.
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2) Belajar melalui komunikasi

a. Siswa dapat belajar dengan berbicara dan mendengarkan antara satu dengan

yang lainya.

b. Siswa dapat berdiskusi, berdebat, adu gagasan, konsep dan keahlian sampai

benar-benar memahaminya.

c. Mereka memiliki rasa peduli, rasa tanggung jawab terhadap teman lainnya

dalam proses belajarnya.

d. Mereka dapat menghargai perbedaan etnik, perbedaan tingkat kemampuan

dan cacat fisik.

Diterapkannya pembelajaran kooperatif, siswa dapat belajar bersama, saling

membantu, berani mengeluarkan ide, dapat memecahkan masalah melalui diskusi,

dapat menjelaskan dan mengajukan pertanyaan dalam kelompoknya.

Pembelajaran kooperatif mempunyai berbagai tipe, diantaranya ialah STAD,

NHT, TGT,  JIGSAW, TPS dan masih banyak yang lainnya. Salah satu model

pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman

konsep matematis siswa ialah metode pembelajaran kooperatif tipe TPS.

c. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS)

Model pembelajaran kooperatif mempunyai banyak variasi. Salah satu tipe pem-

belajaran kooperatif adalah Think Pair Share (TPS). Think, berpikir – pair,

berpasangan – share, berbagi, merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Metode pembelajaran

kooperatif tipe TPS pertama kali dikembangkan oleh Frang Lyman dan koleganya
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di Universitas Maryland, yang menyatakan bahwa metode pembelajaran

kooperatif tipe TPS merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi

suasana pola diskusi kelas. Diasumsikan bahwa semua diskusi membutuhkan

pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan dan prosedur yang

digunakan dalam metode pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat memberi siswa

lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu

Menurut Nurhadi (2004: 23), metode pembelajaran kooperatif tipe TPS

merupakan struktur pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa agar tercipta suatu pembelajaran kooperatif yang dapat

meningkatkan penguasaan akademik dan keterampilan siswa. Metode

pembelajaran kooperatif tipe TPS memiliki prosedur yang ditetapkan untuk

memberi waktu yang lebih banyak kepada siswa dalam berpikir, menjawab, dan

saling membantu satu sama lain.

Trianto (2009: 82) mengungkapkan guru memilih menggunakan metode

pembelajaran kooperatif tipe TPS untuk membandingkan tanya jawab kelompok

keseluruhan. Menurutnya, pembelajaran kooperatif tipe TPS memiliki tiga

langkah utama, seperti pada Tabel 2.1.

Setiap tahapan-tahapan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan

struktur tahapan yang dapat membantu siswa berinteraksi dalam proses

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk

memecahkan masalah yang dialami siswa.
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Tabel 2.1  Langkah-langkah pembelajaran Think Pair Share

Menurut Lie (2008: 56), teknik belajar mengajar berpikir-berpasangan-berbagi,

merupakan struktur kegiatan pembelajaran gotong royong. Teknik ini memberi

siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain

dalam pasangan. Lie (2008: 45) menyatakan bahwa kelompok secara berpasangan

ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya memberikan lebih banyak

kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota kelompok, interaksi lebih

mudah, lebih mudah dan cepat membentuknya, dan cocok untuk tugas sederhana.

Lie (2008: 45) juga menyatakan bahwa terdapat kelemahan dalam kelompok

berpasangan, antara lain lebih sedikit ide yang muncul, jika terjadi perselisihan

tidak ada penengah, banyaknya kelompok yang melapor dan perlu dimonitor.

Namun disinilah peran guru agar optimal dalam menjalankan perannya sebagai

fasilitator.

Langkah Uraian

1. Thinking (berpikir)
Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah
yang berkaitan dengan pelajaran dan meminta siswa
menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir
sendiri jawaban atau masalah

2. Pairing
(berpasangan)

Guru meminta siswa untuk berpasangan dan
mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh.
Interaksi pada langkah ini diharapkan dapat berbagi
jawaban jika telah diajukan suatu pertanyaan atau
berbagi ide jika suatu persoalan khusus telah
diidentifikasi. Secara normal guru memberi waktu 4-
5 menit untuk berpikir berpasangan.

3. Sharing (berbagi)
Pada langkah akhir, guru meminta kepada pasangan
untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang
telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk
berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan
melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan
mendapat kesempatan  untuk melaporkan.
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Prosedur pelaksanaan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS tersebut dapat

membatasi aktivitas siswa yang tidak relevan dengan pembelajaran, serta dapat

memunculkan kemampuan atau keterampilan siswa yang positif. Metode

pembelajaran kooperatif tipe TPS digunakan dalam pembelajaran matematika

dengan tujuan dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah

matematika. Pada akhirnya metode pembelajaran kooperatif tipe TPS akan

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara terstruktur dalam

diskusi mereka dan memberikan kesempatan untuk bekerja sendiri ataupun

dengan orang lain melalui keterampilan berkomunikasi. Oleh sebab itu, dengan

digunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS, diharapkan siswa dapat

meningkatkan pemahaman konsep matematisnya.

4. Pembelajaran Konvesional

Djamarah (2006) mengatakan bahwa metode pembelajaran konvensional adalah

metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah karena

sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara

guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam

pembelajaran konvensional, ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan

penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan.

Roestiyah (2000:136) menyatakan bahwa metode ceramah merupakan suatu cara

mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi, atau

uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan.  Selama

berlangsungnya ceramah, guru bisa menggunakan alat-alat bantu seperti gambar-

gambar bagan agar uraiannya menjadi lebih jelas. Menurut Ibrahim (2000),
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pembelajaran konvensional adalah kegiatan belajar yang bersifat menerima, guru

berperan lebih aktif dan siswa berperan lebih pasif tanpa banyak melakukan

kegiatan pengolahan bahan, karena hanya menerima bahan ajar yang disampaikan

oleh guru saja.

Jadi, model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang

digunakan guru dalam meyampaikan materi atau konsep secara lisan kepada siswa

dengan ceramah.  Konsep materi yang diterima siswa sepenuhnya berasal dari apa

kata pendidik, dalam hal ini proses pembelajaran lebih cenderung hanya

mengantarkan siswa untuk mencapai target kurikulum seperti konsep-konsep

penting, latihan soal, dan tes tanpa melibatkan siswa secara aktif.

B. Kerangka Pikir

Model pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk be-

kerja dalam sebuah kelompok sehingga siswa berperan aktif dalam pembelajaran.

Peran aktif siswa dalam pembelajaran, akan mempermudah dalam memahami

konsep dibandingkan bila siswa hanya mendengarkan ceramah dari guru.

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS terdiri dari tiga tahapan, yaitu thinking,

pairing, dan sharing. Pada tahap Thinking (berpikir), siswa secara mandiri

mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, hal ini membuat siswa

lebih terbiasa dalam menemukan sendiri suatu konsep terkait dengan masalah

tersebut, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan pemahaman konsep

matematisnya dan sebagai bekal diskusi pada tahap selanjutnya. Selain itu

aktivitas belajar siswa lebih terarah karena siswa mempunyai tanggung jawab
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secara individu atas permasalahan yang dihadapinya. Pada tahap Pairing

(berpasangan), siswa secara berpasangan mendiskusikan hasil pemikiran atau

gagasan yang telah mereka kembangkan pada tahap thinking, sehingga

kemampuan pemahaman konsep matematis mereka semakin matang. Selain itu

tahap ini dapat meminimalisir kesempatan untuk mengandalkan siswa lain

sehingga aktivitas belajar siswa yang tidak relevan dalam pembelajaran semakin

kecil. Pada tahap Sharing (berbagi), siswa mempresentasikan hasil diskusinya di

depan kelas sehingga pemahaman konsep matematis siswa menjadi lebih matang

dan aktivitas belajar siswa menjadi lebih relevan saat pembelajaran berlangsung.

Pada pembelajaran konvensional, pembelajaran di mulai dengan pemberian materi

oleh guru melalui ceramah, diskusi kelompok, dan pemberian tugas. Pada

pembelajaran ini, guru berperan aktif sebagai pemberi informasi di kelas,

sehingga siswa lebih terbiasa mendapat informasi tentang konsep yang

disampaikan oleh guru dan menyebabkan siswa malas untuk berpikir. Hal ini

menyebabkan kemampuan pemahaman konsep mereka kurang baik. Selain itu

dampak dari aktifnya guru sebagai pemberi informasi di dalam kelas adalah

terkait dengan aktivitas belajar siswa. Aktivitas yang dilakukan siswa hanya

sekedar mendengar penjelasan guru dan mencatat apa yang dicatat guru di papan

tulis. Keadaan ini membuat siswa merasa jenuh sehingga siswa kurang berminat

terhadap pelajaran matematika, sehingga siswa banyak melakukan aktivitas yang

kurang relevan dalam pembelajaran. Pada saat diskusi kelompok, banyak siswa

yang cenderung mengandalkan siswa lain dalam kelompoknya, sehingga

membuat kemampuan pemahaman konsep mereka kurang berkembang. Pada saat
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presentasi hasil diskusi, sebagian siswa tertentu saja yang dilibatkan, sehingga

sebagian besar siswa masih kurang berperan aktif saat pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa melalui metode pembelajaran

kooperatif tipe TPS diharapkan mampu menciptakan suasana belajar aktif,

sehingga setiap siswa lebih aktif, interaktif serta mengalami sendiri aktivitasnya.

Dan diharapkan keaktifan siswa dapat meningkat dalam rangka mewujudkan

pembelajaran yang efektif serta dapat membangun pengetahuan dari dalam diri

siswa sendiri. Peningkatan aktifitas  siswa diharapkan mampu meningkatkan

pemahaman konsep matematisnya, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

C. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Umum

Hipotesis dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis

siswa daripada pembelajaran konvensional.

2. Hipotesis Kerja

1. Rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

kooperatif tipe TPS lebih baik daripada rata-rata pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

2. Persentase ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran dengan metode

pembelajaran kooperatif tipe TPS minimal 65% dari jumlah siswa.


