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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK
PAIR SHARE DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP

MATEMATIS DAN SELF CONFIDENCE SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 10

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2017/2018)

Oleh:

Rizkana Fitri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep

matematis dan self confidence siswa. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas VII di SMP Negeri 10 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2017/2018

yang terdistribusi dalam 11 kelas. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas

VII F dan VII G yang diambil dengan teknik purposive sampling. Desain

penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest control group design. Analisis

data penelitian menggunakan uji dan uji proporsi dengan α = 0,05. Berdasarkan

hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa

pembelajaran koopeatif tipe Think Pair Share efektif ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa.

Kata kunci: Think Pair Share, pemahaman konsep matematis, self confidence.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 1 UU No.20 tahun 2003). Melalui

pendidikan, manusia dapat memperoleh pengetahuan, menjadikan manusia lebih

baik dan berkarakter, membantu manusia memperoleh penghidupan, membantu

permasalahan di masyarakat, bahkan dapat membantu dalam kemajuan bangsa.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kecerdasan ini tidak hanya pada kecerdasan intelektual saja, namun juga

kecerdasan spiritual dan emosional. Hal ini diperjelas dalam UU Nomor 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan

pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia sehingga dapat

menjadikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki

akhlak yang mulia, berilmu, sehat, mandiri, cakap, kreatif, dan menjadi warga

negara yang bertanggung jawab. Demi tercapainya tujuan tersebut, dibutuhkan



2

pendidikan yang sistematis, terstruktur, dan berlangsung secara terus menerus

salah satunya melalui pendidikan formal. Pada pendidikan formal terdapat

berbagai mata pelajaran yang dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian

dan kemampuan manusia. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah aspek

kognitif, afektif, dan psikomotor.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat mengembangkan

ketiga aspek tersebut karena konsep-konsep matematika tersusun secara logis,

sistematis, dan terstruktur. Konsep matematika dimulai dari yang paling sederhana

sampai pada konsep paling kompleks. Selain itu, untuk mencari kebenaran dari

konsep matematika harus berdasarkan pembuktian deduktif, yaitu pembuktian

secara logis dan kritis. Oleh karena itu, dengan menyelesaikan konsep matematika

siswa akan terlatih untuk menghafal, menganalisa, mengaplikasikan, dan

memecahkan masalah (Suherman dkk: 2003). Dengan demikian, aspek kognitif,

afektif, dan psikomotor siswa akan berkembang dengan baik.

Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa yang

berupa penguasaan materi pelajaran matematika dimana siswa tidak hanya

menghafal atau mengingat suatu konsep yang dipelajari tetapi mampu menyatakan

ulang konsep tersebut dalam bentuk lain yang mudah dimengerti. Pemahaman

konsep matematis merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang

disampaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Akan tetapi

pada kenyataannya, di Indonesia pemahaman konsep tersebut belum tercapai

dengan baik. Hal ini terlihat pada hasil survei yang dilakukan oleh lembaga

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2015

dalam bidang matematika dengan salah satu indikator kognitif yang dinilai adalah
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kemampuan siswa untuk memecahkan masalah tidak rutin. Indonesia menduduki

peringkat 45 dari 50 negara dengan skor rata-rata 397. Sedangkan skor rata-rata

internasional adalah 500 (IEA, 2015). Hasil survei Programme for International

Student Assesment (PISA) tahun 2015, Indonesia hanya menduduki rangking 62

dari 70 negara dengan nilai rata-rat 375 jauh dibawah standar PISA yaitu 500

(OECD, 2016).

Demikian pula pada hasil nilai Ujian Nasional, dari hasil data yang diterbitkan

oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 nilai rata-rata UN

mata pelajaran matematika adalah 50 dan pada tahun 2017 50 dengan nilai standar

nya adalah 55  Kemendikbud (2017). Dari hasil data TIMSS, PISA dan Ujian

Nasional dapat menjadi rujukan bahwa pemahaman konsep matematis di

Indonesia dapat dikatakan rendah. Rendahnya hasil belajar merupakan indikasi

pembelajaran belum optimal. Proses pembelajaran dapat menjadi faktor yang

sangat berpengaruh terhadap kemajuan belajar matematika siswa.  Suatu proses

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam

memilih dan menerapkan model pembelajaran. Penerapan model pembelajaran

yang kurang tepat, mengakibatkan kurangnya minat siswa terhadap matematika

serta rendahnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan.

Masalah rendahnya pemahaman konsep matematis ini juga terjadi di SMP Negeri

10 Bandarlampung. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu guru mata

pelajaran matematika, guru tersebut menyatakan siswa sulit menjelaskan kembali

konsep yang telah disampaikan, sehingga dalam mengerjakan dan  menerapkan

penyelesaiannya mendapat hasil yang kurang memuaskan. Selain itu, diketahui
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rata-rata nilai ulangan harian siswa sebesar 60. Nilai ini masih di bawah nilai

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebesar 70. Hal tersebut menjadi

indikator bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di SMP Negeri

10 Bandar Lampung rendah.

Selain kemampuan pemahaman konsep matematis, dalam pembelajaran

matematika terdapat aspek afektif yang harus diperhatikan salah satunya adalah

self confidence (kepercayaan diri). Menurut Hygiene dalam Iswidharmanjaya &

Enterprise (2014:20) self confidence adalah penilaian yang relatif tetap tentang

diri sendiri, mengenai kemampuan, bakat, kepemimpinan, inisiatif, dan sifat-sifat

lain, serta kondisi-kondisi yang mewarnai perasaan manusia. Siswa harus

memiliki keyakinan terhadap kemampuan dalam dirinya untuk menyelesaikan

persoalan yang dihadapi.  Selanjutnya siswa akan mendapat dorongan menjadi

lebih aktif dan berani dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya

sebagai dampak dari keyakinan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa aspek self

confidence ini sangatlah penting.

Lebih lanjut, Setiawan (2014:14) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan self

confidence siswa adalah kondisi mental atau psikologis seseorang, dimana

individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberi

keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melaku-kan tindakan dalam

mencapai berbagai tujuan. Iswidharmanjaya (2014:48) menjelaskan ciri-ciri orang

yang kurang percaya diri yaitu 1) cenderung menyalahkan lingkungan sebagai

penyebab bila menghadapi suatu masalah, 2) cenderung merasa tidak aman, 3)

ragu-ragu, 4) cepat menyerah, 5) tidak berani bertindak, 6) membuang waktu
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dalam me-ngambil keputusan, 7) tidak ber-tanggung jawab dan 8) tidak percya

diri. Sejalan dengan pendapat Nur (2006) menyatakan bahwa tidak berani dan

ragu-ragu untuk mengungkapkan apa yang di pikirkan merupakan salah satu ciri-

ciri rendahnya self confidence siswa.

Begitu juga dengan hasil observasi pembelajaran di SMP Negeri 10, ditemukan

bahwa siswa masih memiliki tingkat self confidence yang rendah. Rendahnya

tingkat kepercayaan diri tersebut terlihat dari beberapa hal, yaitu beberapa siswa

merasa ragu-ragu untuk menjawab saat guru memberikan pertanyaan. 80% siswa

diam saat guru megajukan pertanyaan dan tidak ada yang berani maju kedepan

untuk menyelesaikan soal yang diberikan guru.  Tidak berani dan ragu-ragu untuk

mengungkapkan apa yang di pikirkan merupakan salah satu ciri-ciri rendahnya

self confidence siswa. Hal ini didasari terdapat pula indikator lain yang belum

tercapai yaitu adanya siswa yang tidak mengerjakan tugas dalam pembelajaran

yang mencerminkan bahwa siswa tersebut tidak bertanggung jawab atau tidak

bersedia menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat dikatakan bahwa self confidence

siswa di SMP Negeri 10  masih rendah.

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis dan

self confidence siswa adalah model pembelajaran yang diterapkan belum

mengasah kemampuan pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa

tersebut. Kepercayaan diri atau self confidence merupakan modal utama seorang

siswa untuk dapat maju, karena pencapaian prestasi yang tinggi itu sendiri harus

dimulai dengan percaya bahwa ia dapat dan sanggup melampaui prestasi yang
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pernah dicapainya. Tanpa memiliki kepercayaan diri yang penuh, seorang siswa

tidak akan dapat mencapai prestasi yang tinggi.

Rendahnya kemampuan pemahaman konsep dan self confidence siswa merupakan

faktor intrinsik dari diri siswa. Selain faktor intrinsik, faktor ekstrinsik juga

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman konsep dan self

confidence siswa. Faktor ekstrinsik yang dimaksud yaitu model pembelajaran

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pendidikan

formal banyak ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Mengingat banyaknya model pembelajaran, guru dituntut untuk pandai, pintar dan

luwes dalam proses pembelajaran. Slameto (2010: 74) guru harus

mempertimbangkan keefektifan model pembelajaran yang dipilih agar dapat

membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara optimal. Kurniawati (2015: 25)

mengatakan bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila pembelajaran

tersebut memberikan kesempatan yang luas pada siswa, tepat guna, tercipta

suasana yang kondusif dan mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan

indikator yang telah ditetapkan. Dengan melaksanakan proses pembelajaran yang

efektif guru menarik dapat membuat siswa menemukan serta mengembangkan

konsep yang dipelajari, mengarahkan siswa untuk belajar dengan percaya diri.

Untuk menyikapi masalah-masalah tersebut, maka diperlukan upaya untuk

memperbaiki dan mengasah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa,

salah satu cara adalah dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe think pair

share. Model pembelajaran think pair share merupakan jenis pembelajaran
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kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Arends

menyatakan bahwa think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk

membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua diskusi

membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan dan

proses yang digunakan dalam think pair share dapat memberi siswa waktu yang

lebih banyak untuk berpikir, untuk merespon dan saling membantu (Trianto,

2007: 61). Huda (2013: 206) menyatakan bahwa model pembelajaran think pair

share memperkenalkan gagasan tentang waktu “tunggu atau berfikir‟ (wait or

think time) pada elemen pembelajaran kooperatif yang saat ini menjadi salah satu

faktor ampuh dalam meningkatkan respons siswa terhadap pertanyaan. Model

pembelajaran think pair share atau berpikir berpasangan dan berbagi merupakan

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi

siswa. Struktur ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok-

kelompok kecil.

Dengan model pembelajaran ini, siswa dilatih bagaimana mengutarakan pendapat

dan siswa juga belajar menghargai pendapat orang lain dengan tetap mengacu

pada materi/tujuan pembelajaran (Trianto, 2007: 61). Sedangkan Menurut Arends

(dalam Husaini, 2012) menyatakan model pembelajaran think pair share

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi

kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan

pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang

digunakan dalam think pair share dapat memberi murid lebih banyak waktu

berfikir, untuk merespon dan saling membantu.
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Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe think pair share lebih

efektif daripada pembelajaran konvesional. Namun dalam pembelajaran,

efektivitas bukan semata-mata dilihat dari tingkat keberhasilan siswa dalam

menguasai konsep yang ditujukan dengan nilai hasil belajar tetapi juga dilihat dari

respon siswa terhadap pembelajaran yang diikuti. Mulyasa (2003) menyatakan

bahwa efektivitas pembelajaran banyak bergantung pada kesiapan dan cara belajar

yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, baik yang dilakukan secara mandiri maupun

kelompok. Dalam Depdiknas (2008: 4) dinyatakan bahwa kriteria keberhasilan

pembelajaran salah satunya ialah peserta didik menyelesaikan serangkaian tes,

baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes ketrampilan yang mencapai tingkat

keberhasilan rata-rata 60%. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan,

perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas model pembelajaran kooperatif

tipe think pair share ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis dan

self convidence siswa SMP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam peneli-

tian ini: “Apakah pembelajaran kooperatif tipe think pair share efektif ditinjau

dari kemampuan pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa kelas

VII SMP Negeri 10 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk

menguji efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe think pair share ditinjau
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dari pemahaman konsep dan self confidence siswa  kelas VII SMPN 10 Bandar-

lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam bidang

pendidikan matematika, terutama terkait model pembelajaran think pair share,

kemampuan pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi guru

matematika dalam memilih model pembelajaran alternatif dalam rangka mening-

katkan pemahaman konsep matematis  dan self confidence siswa, selain itu

diharapkan dapat menjadi bahan refrensi pada penelitian serupa di masa yang

akan datang.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari kata efektif.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2015) efektif berarti sesuatu yang memiliki akibat atau pengaruh.  Dalam

kaitannya dengan sebuah upaya yang efektif, efektif dapat diartikan sebagai

keberhasilan dari upaya tersebut. Aunurrahman (2009:34) menyatakan

pembelajaran yang efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri

siswa.  Seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila dalam dirinya

telah terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi

mengerti, dan sebagainya. Sedangkan Wicaksono (2011) mengungkapkan bahwa

suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila mengacu pada ketuntasan belajar.

Ketuntasan belajar merupakan kriteria atau penetapan ketuntasan minimal yang

ditetapkan oleh sekolah. Pembelajaran dikatakan tuntas apabila sekurang-

kurangnya 60% dari jumlah siswa memperoleh nilai serendah-rendahnya dari

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pembelajaran

dikatakan efektif apabila tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang

diharapkan. Dengan demikian pada penelitian ini pembelajaran dikatakan efektif
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apabila peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada kelas

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think Pair Shaere lebih

tinggi daripada peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional, serta lebih dari 60% dari jumlah

siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS

memperoleh nilai serendah-rendahnya 70 (skala 100).

2. Model Pembelajaran Tipe Think Pair Share

Model pembelajaran think pair share merupakan salah satu model pembelajaran

kooperatif. Model pembelajaran ini berbasis pembelajaran diskusi kelas. think

pair share dikembangkan oleh Lyman dan rekan-rekannya dari Universitas

Maryland. think pair share memiliki prosedur yang secara ekplisit dapat memberi

siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, saling membantu satu sama

lain. Melalui cara seperti ini diharapkan siswa mampu bekerja sama, saling

membutuhkan dan saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara

koooperatif.

Pembelajaran dengan think pair share ini akan memberikan variasi tersendiri

dalam lingkungan belajar siswa. Silberman (2009: 151) mengemukakan bahwa

salah satu cara terbaik untuk mengembangkan belajar yang aktif adalah

memberikan tugas belajar yang diselesaikan dalam kelompok kecil siswa. Isjoni

(2010: 78) menyatakan bahwa teknik ini memberikan siswa kesempatan untuk

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Menurut Huda (2013:206)

menyatakan bahwa Strategi think pair share memperkenalkan gagasan tentang



12

waktu tunggu atau berfikir (wait or think time) pada elemen pembelajaran

kooperatif. Sedangkan Menurut Arends menyatakan bahwa, model pembelajaran

think pair and share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi

suasana pola diskusi kelas.

Model pembelajaran think pair share atau berpikir berpasangan dan berbagi

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi

pola interaksi siswa. Struktur ini menghendaki siswa bekerja saling membantu

dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan model pembelajaran ini, siswa dilatih

bagaimana mengutarakan pendapat dan siswa juga belajar menghargai pendapat

orang lain dengan tetap mengacu pada tujuan pembelajaran (Trianto, 2007: 61).

Menurut Lyman (Trianto, 2009: 82) langkah-langkah pembelajaran think pair

share diantaranya: (1) Berpikir (Thinking), guru mengajukan suatu pertanyaan

atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan

waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah, (2)

Berpasangan (Pairing) Selanjutnya Guru meminta siswa untuk berpasangan dan

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh, (3) Berbagi (Sharing), pada

langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan

keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan.

Selain terdapat langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe think pair

share juga terdapat kelebihan dan kekurangan, antara lain kelebihan

pembelajaran kooperatif tipe think pair share menurut Kagan (Fadholi, 2010)

sebagai berikut.
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a. Para siswa menggunakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan

tugasnya dan untuk mendengarkan satu sama lain.

b. Para guru juga mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir ketika

menggunakan think pair share. Mereka dapat berkonsentrasi mendengarkan

jawaban siswa, mengamati reaksi siswa, dan mengajukan pertanyaan tingkat

tinggi.

Sedangkan menurut Nurhadi (2004: 66) kelebihan think pair share merupakan

model yang dirancang untuk memengaruhi interaksi siswa yang dapat

meningkatkan akademik dan keterampilan siswa.

Adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share adalah

sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah

dan waktu yang terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk banyak.

Menurut Ibrahim (2000: 18) kelemahan model think pair share adalah tipe

pembelajaran yang baru diketahui atau dikenal, kemungkinan yang dapat timbul

adalah sejumlah siswa bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri, saling

mengganggu antar siswa.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran kooperatif tipe think pair share

merupakan tipe pembelajaran yang mengembangkan kemampuan siswa secara

individu maupun kelompok. Pembelajaran ini juga mengembangkan struktur

pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa agar

tercipta suatu pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan penguasaan

akademik dan keterampilan siswa, sehingga dapat diterapkan untuk

mengoptimalkan pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa
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dengan langkah yang pertama berpikir (thinking), kedua berpasangan (pairing),

dan yang ketiga berbagi (sharing).

3. Pemahaman Konsep

Matematika merupakan mata pelajaran yang menekankan pada pemahaman

konsep, hal tersebut disebabkan karena sebagai sebuah mata pelajaran,

matematika telah tersusun secara sistematis, dari berbagai konsep yang sederhana

hingga konsep yang kompleks, sehingga pemahaman konsep pada materi-materi

sebelumnya amat diperlukan untuk dapat memahami konsep yang sedang

dipelajari. Dengan demikian, pemahaman konsep matematis menjadi salah satu

tujuan pembelajaran matematika.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat,

sedangkan konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari

peristiwa konkret. Pemahaman adalah kemampuan melihat hubungan-hubungan

antara berbagai faktor atau unsur dalam situasi yang problematis. Pemahaman

konsep merupakan salah satu aspek dalam prinsip-prinsip belajar teori kognitif

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

pemahaman (understanding) adalah lebih permanen (menetap) dan lebih

memungkinkan untuk ditransferkan, dibandingkan dengan rote learning atau

belajar dengan formula.

Kemampuan pemahaman konsep adalah kesanggupan atau kecakapan siswa

dalam menyelesaikan soal-soal yang memuat indikator kemampuan pemahaman
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konsep. Adapun indikator pemahaman konsep matematis siswa mengacu pada

Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004, yaitu:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep, yaitu kemampuan siswa untuk menerang

kan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya.

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya,

yaitu kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan

dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut.

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep, yaitu kemampuan siswa dalam

memberikan contah dan kontra contoh dari konsep yang sedang dipelajari.

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, adalah

kemampuan siswa untuk menyajikan situasi matematika kedalam berbagai

cara serta dapat mengetahui perbedaan objek-objek matematika satu dengan

yang lain.

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, adalah

kemampuan untuk mengembangkan konsep yang telah dipelajari.

f. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi

tertentu, adalah kemampuan siswa untuk menghubungkan konsep dengan

prosedur.

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah, merupakan

kemampuan siswa dalam menerapkan konsep untuk memecahkan masalah

matematika yang ada.

Dari ketujuh indikator tersebut akan digunakan enam indikator pada penelitian ini

yaitu mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, memberi contoh

dan non contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk
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representasi matematika, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu

konsep, menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu,

dan mengaplikasikan konsep.

4. Self Confidence

Self confidence dalam Bahasa Indonesia berarti kepercayaan diri.  Kepercayaan

diri siswa yaitu keyakinan dalam diri siswa akan kemampuannya dalam

menyelesaikan suatu permasalahan.  Sejalan dengan pendapat Ghufron dan Rini

(2011: 35) yang menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan untuk

melakukan sesuatu pada diri subjek sebagai karakteristik pribadi yang di

dalamnya terdapat kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, serta

rasional dan realistis.

Kepercayaan diri pada siswa tidak muncul begitu saja.  Banyak faktor yang

mempengaruhi kepercayaan diri siswa tersebut.  Menurut Ghufron dan Rini

(2011: 37-38) faktor-faktor tersebut adalah konsep diri, harga diri, pengalaman,

dan pendidikan.  Jadi melalui pembelajaran di sekolah, siswa diharapkan

menambah pengalaman dan pendidikan yang dapat mempengaruhi kepercayaan

diri siswa dalam kehidupannya.

Menurut Lauster (Ghufron dan Rini, 2011: 35-36) aspek-aspek kepercayaan diri

adalah sebagai berikut: (1) Keyakinan kemampuan diri yaitu sikap positif

seseorang tentang dirinya atas kemampuan yang dimilikinya; Sehingga dia

mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya, (2) Optimis yaitu

sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu berpandangan baik dalam
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menghadapi segala hal tentang diri dan kemampuannya, (3) Objektif yaitu

seseorang yang memandang permasalahan sesuai dengan kebenaran yang

semestinya, bukan menurut dirinya sendiri, (4) Bertanggung jawab yaitu

kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi

konsekuensinya, (5) Rasional dan realistis yaitu menganalisis suatu masalah,

sesuatu hal, dan suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat

diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan.

Aspek self confidence ini sangatlah penting, sebab melalui keyakinan tersebut

siswa akan mendapat dorongan untuk lebih aktif dan berani dalam menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran.

.
B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka ruang lingkup dalam

penelitian ini adalah:

1. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran dari keberhasilan untuk proses

pembelajaran yang mengasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan

dan merupakan standar untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu

pembelajaran sehingga erat kaitannya dengan ketuntasan belajar siswa.

Dikatakan efektif jika 1) Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran kooperatif  tipe think pair share lebih tinggi

dibandingkan dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensioanal, 2) lebih dari 60% dari jumlah siswa

yang mengikuti pembelajaran think pair share memperoleh nilai serendah-
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rendahnya 70 dan 3) self confidence siswa yang mengikuti pembelajaran

Think pair Share lebih tinggi daripada self confidence siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

2. Pembelajaran kooperatif tipe think pair share merupakan pembelajaran yang

menggunakan strategi diskusi dan komunikasi. Siswa diberi kesempatan

untuk berpikir (Think) atas pertanyaan atau masalah yang diberikan guru

secara individu, berpasangan (Pair) untuk berdiskusi dan berbagi (Share)

dengan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Penerapan kooperatif

Tipe TPS dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dari masalah yang

diberikan kepada siswa.

3. Kemampuan pemahaman konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadi

indikator pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa. Adapun indikator

untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang

digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) mengklasifikasi objek menurut

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, 2) memberi contoh dan non

contoh dari konsep, 3) menyatakan konsep dalam berbagai bentuk

representasi matematis, 4) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup

suatu konsep, 5) menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur

atau operasi tertentu dan 6) mengaplikasikan konsep.

4. Self confidence adalah cara pandang seseorang atau suatu gambaran pemikiran

atau perasaan, keyakinan, kesanggupan maupun keberanian seseorang

terhadap segenap aspek kemampuan yang di milikinya. Aspek-aspek dalam
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kepercayaan diri pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) keyakinan

terhadap kemampuan diri, (2) optimis, (3) objektif, (4) bertanggung jawab

serta (5) rasional dan realistis.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran think pair share ditinjau dari

pemahaman konsep matematis dan self confidence terdiri dari satu variabel bebas

dan dua variabel terikat.  Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas

adalah model pembelajaran think pair share sedangkan variabel terikatnya adalah

pemahaman konsep matematis dan self confidence.

Model pembelajaran think pair share adalah model pembelajaran yang dapat

mengarahkan peserta didik agar dapat berfikir, bertanya dan saling membantu.

Guru tidak lagi menyampaikan informasi secara langsung tetapi hanya berperan

sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, dan motivator agar siswa dapat

menemukan konsep dan memecahkan masalah matematis yang ada secara

mandiri.

Pelaksanaan model pembelajaran think pair share pada penelitian ini terdiri dari

tiga langkah yaitu berfikir, berpasangan dan berbagi. Langkah pertama adalah

berpikir (Thinking). Pada tahap ini guru mengajukan suatu pertanyaan atau

masalah yang dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan

waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. Siswa

membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian

berpikir. Pada tahap thinking siswa mampu menyatakan ulang konsep yang telah
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mereka dapatkan. Pada tahap ini pula keyakinan kemampuan diri siswa mulai

terbangun. Hal ini tentu akan mengembangkan kemampuan pemahaman konsep

matematis dan self confidence siswa.

Langkah kedua adalah berpasangan (Pairing). Pada tahap ini, guru meminta para

siswa untuk berpasangan dan berdiskusi mengenai apa yang telah dipikirkan.

Interaksi selama periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama, jika suatu

pertanyaan telah diajukan atau penyampaian gagasan ide bersama telah

diidentifikasi. Secara normal guru memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit

untuk berpasangan. Pada kegiatan diskusi ini, siswa dituntut dapat

membandingkan, menjelaskan, dan memberikan contoh dan non contoh dari

materi yang telah disampaikan. Pada tahap diskusi ini pula menuntut siswa untuk

menghadirkan sikap optimis dan objektif, sehingga kemampuan pemahaman

konsep matematis dan self confidence siswa mulai berkembang.

Langkah ketiga adalah berbagi (Sharing). Pada langkah akhir, guru meminta

pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka

bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan

dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk

melaporkan. Pada tahap ini siswa mulai dapat menyajikan konsep yang telah

didapat, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, mulai

dapat menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosuder atau operasi

tertentu.dan dapat mengaplikasikan konsep. Dan pada tahap ini pula menuntut

siswa untuk menghadirkan sikap bertanggung jawab, rasional dan realistis.
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Jelaslah bahwa pada tahap ini mendukung untuk mengembangkan kemampuan

pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa menjadi lebih baik.

Jadi melalui model pembelajaran think pair share ini, siswa akan belajar

memahami konsep secara bertahap.  Kegiatan belajar siswa memecahkan masalah

tersebut tentunya dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis

dan self confidence siswa.  Dengan demikian, siswa diharapkan tuntas belajar

sebagai akibat dari pembelajaran think pair share yang dilakukan secara berulang.

Dengan tahap-tahap yang ada pada model think pair share siswa akan dapat

membangun pengetahuannya dengan pola pikir yang ada dalam dirinya sendiri.

Sehingga akibat dari hal tersebut, siswa akan mampu memahami konsep

matematika yang diajarkan dengan baik.  Oleh karena itu penerapan pembelajaran

kooperatif tipe think pair share efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa dan self confidence siswa.

D. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai angapan dasar bahwa:

Semua siswa kelas VII SMP Negeri 10 Bandarlampung 2017/2018 memperoleh

materi pelajaran matematika sesuai kurikulum yang berlaku.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir dan anggapan dasar di atas, maka dapat dirumuskan

hipotesis umum dan hipotesis khusus dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Hipotesis umum
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Pembelajaran kooperatif tipe think pair share efektif ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa.

b. Hipotesis Khusus

1. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran think pair share lebih tinggi daripada

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

2. Lebih dari 60% dari jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran think

pair share memperoleh nilai serendah-rendahnya 70.

3. Self confidence siswa yang mengikuti pembelajaran think pair share lebih

tinggi daripada self confidence siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.



III.  METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 Bandarlampung. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap Tahun Pelajaran

2017/2018.  Keseluruhan Siswa kelas VII terdistribusi ke dalam 11 kelas, yaitu

VII A sampai VII K. Berikut data nilai siswa:

Tabel 3.1 Data Nila Rata-Rata Siswa

Pengajar Kelas
Nilai Rata-Rata Ulangan Matematika

Mid Semester Ganjil

Guru A

7C 64,5
7D 51,25
7E 59,18
7F 57,5
7G 55,5

Guru B

7A 60,2
7B 40,2
7H 47,8
7I 59.4
7J 59,35
7K 41,98

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik

purposive sampling (sampling pertimbangan). Dalam penelitian, sampel yang

diambil yaitu dua kelas yang diajar oleh guru yang sama dan memiliki rata-rata



24

yang tidak jauh berbeda. Dari dua kelas yang terpilih, salah satu sebagai kelas

eksperiment dan kelas lainnya sebagai kelas kontrol. Sehingga berdasarkan rata-

rata nilai tersebut dipilihlah kelas VII-F dengan jumlah 32 siswa sebagai kelas

kontrol dan kelas VII-G dengan jumlah siswa 32 sebagai kelas eksperiment.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment). Desain

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Postest Control Group

Design. Adapun garis besar pelaksanaan penelitian dengan menggunakan desain

ini digambarkan oleh Sugiyono (2012:112) dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Pretest-Postest Control Group Design

Kelas Perlakuan
A O1 TPS O2

B O1 Konvensional O2

Keterangan:
A : kelas eksperimen
B : kelas kontrol
O1 : tes awal (pretest)
O2 : tes akhir (postest)

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini meliputi beberapa tahapan. Urutan pelaksanaan

penelitian yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan observasi untuk melihat karakteristik populasi yang ada.

b. Menentukan sampel penelitian.

c. Menetapkan materi yang digunakan dalam penelitian.
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d. Menyusun proposal penelitian.

e. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen tes ataupun non tes yang

digunakan dalam penelitian.

f. Melakukan uji coba dan merevisi instrumen penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Memberi pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Melaksanakan pembelajaran think pair share pada kelas eksperimen dan

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

c. Memberikan posttest pemahaman konsep matematis dan skala self confidence

setelah perlakuan.

3. Tahap Akhir

a. Mengumpulkan data hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

dan data hasil skala self confidence matematis siswa.

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

c. Membuat laporan penelitian.

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kemampuan pemahaman

konsep matematis dan self confidence siswa. Data kemampuan pemahaman

konsep matematis merupakan nilai yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest

serta peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis. Data self

confidence siswa merupakan skor yang diperoleh dari hasil pengisian skala self

confidence sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Teknik pengumpulan data
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yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes dan nontes. Teknik tes digunakan

untuk mengumpulkan data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dan

teknik non tes yang digunakan yaitu berupa skala untuk mengetahui kemampuan

self confidence siswa pada kelas yang mengikuti pembelajaran think pair share

dan kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional.

E. Instrumen Penelitian

1. Instrumen tes

Penelitian ini menggunakan instrumen tes untuk mengukur pemahaman konsep

matematis siswa. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal

uraian yang terdiri dari beberapa soal. Instrumen tes digunakan untuk mengukur

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sebelum diberi

perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Soal-soal tes yang diberikan pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol untuk pretest dan posttest adalah soal yang sama.

Pendoman penskoran diadaptasi dari Sasmita (2010) yang terdiri dari enam

indikator pemahamn konsep serta keterangan dan skor perolehnya. Adapaun

pendoman penskoran tes pemahaman konsep matematis siswa dapat dilihat pada

Lampiran B.4. Instrumen tes yang baik adalah instrumen tes yang harus

memenuhi beberapa syarat, yaitu valid, reliabelitas, daya pembeda minimal baik,

dan memiliki tingkat kesukaran minimal sedang. Berikut ini akan dijelaskan

mengenai validitas isi, realibilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran butir soal

pada tes yang digunakan.
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1.1 Validitas Tes

Dalam penelitian ini, validitas tes didasarkan pada validitas isi. Validitas isi

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen tes mencerminkan

kemampuan pemahaman konsep matematis terkait materi pembelajaran yang

ditentukan. Instrumen tes dalam penelitian ini dinyatakan valid setelah dilakukan

penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan kisi-kisi tes dan penilaian terhadap

kesesuaian bahasa dengan kemampuan bahasa siswa yang dilakukan dengan

menggunakan daftar checklist (✓) oleh guru. Hasil validitas isi instrumen tes

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran B5, halaman 188.

1.2 Reliabilitas Tes

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat

dipercaya atau diandalkan. Menurut Arikunto (2008: 86) suatu tes dikatakan

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan

hasil yang tepat dalam mengukur apa yang mesti diukur dan seandainya hasilnya

berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Rumus yang

digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini adalah rumus Alpha

dalam Arikunto (2008: 109)  sebagai berikut:

= − 1 1 − ∑
keterangan:

:  reliabilitas yang dicari
n : banyaknya butir soal∑ : varians item ke-i

:  varians total
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Menurut Arikunto (2008: 112) harga yang diperoleh dari hasil perhitungan

tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam indeks reliabilitas seperti pada

Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kriteria Koefisien Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,00 ≤ r11≤ 0,20 Sangat rendah
0,21 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,41 < r11≤ 0,60 Sedang
0,61 < r11≤ 0,80 Tinggi
0,81 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi

Setelah soal tes diujicobakan dan dihitung koefisien reliabilitasnya dengan

program Software Microsoft Excel diperoleh bahwa koefisien reliabilitas

instrumen tes ini adalah 0,75.  Dengan demikian derajat reliabilitas instrumen tes

mempunyai kriteria tinggi.  Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.1

1.3 Daya Pembeda (DP)

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal dapat

membedakan siswa yang berkemampuam tinggi dan siswa yang berkemampuan

rendah. Untuk menhitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa

yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai terendah.

Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok

atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah).

Menurut Arikunto (2008:213) untuk menentukan daya pembeda soal tes dapat

menggunakan rumus sebagai berikut:
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Keterangan:
DP : indeks daya pembeda butir soal tertentuJA : rata-rata nilai kelompok atas pada butir soal yang diolahJB : rata-rata nilai kelompok bawah pada butir soal yang diolah

: skor maksimum butir soal yang diolah

Menurut Arikunto (2008: 218) hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi

berdasarkan klasifikasi yang tertera dalam Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Interpretasi−0,10 ≤ DP < 0,10 Sangat buruk0,10 ≤ DP < 0,20 Buruk0,20 ≤ DP < 0,30 Cukup0,30 ≤ DP < 0,70 Baik0,70 ≤ DP ≤ 1,00 Sangat baik

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa koefisien

daya pembeda tes berada pada interval 0,24 – 0,71.  Hal ini menunjukkan bahwa

instrumen tes yang di ujicobakan memiliki daya pembeda cukup baik, baik dan

sangat baik.  Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.3.

1.4 Tingkat Kesukaran (TK)

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, yaitu tidak

terlalu sukar, dan tidak terlalu mudah. Seperti yang dikemukakan Arikunto

(2008:208) untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan

rumus:

T

T

I

J
TK 
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Keterangan:
TK : 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 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi
0,00 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar
0,30 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang
0,70≤ TK ≤ 1,00 Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa tingkat

kesukaran tes sebesar 0,32– 0,73. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes yang

digunakan memiliki indeks kesukaran mudah dan sedang Hasil perhitungan

tingkat kesukaran uji coba dapat dilihat pada Lampiran C.2.

Setelah dilakukan analisis daya pembeda tes serta sebelumnya dilakukan analisis

reliabilitas, tingkat kesukaran tes kemampuan pemahaman konsep matematis

diperoleh bahwa instrumen tes dikatakan valid dan reliabel serta memiliki daya

beda yang baik dan memenuhi tingkat kesukaran yang telah ditentukan. Hal ini

menunjukan bahwa instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematis

yang disusun layak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

2. Instrumen Non Tes

Instrumen non tes yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala self

confidence yang diberikan kepada siswa yang mengikuti pembelajaran think pair

share dan yang mengikuti pembelajaran konvensional. Penyataan yang diberikan
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kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol bertujuan untuk mengetahui self-

confidence siswa terhadap pembelajaran matematika.

Pada penelitian ini untuk mengukur self confidence siswa digunakan skala Likert

yang terdiri dari empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak

setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Sugiyono (2013: 135) mengatakan

bahwa jawaban pada skala Likert dapat diberi skor. Skor untuk kategori SS, S, TS,

dan STS setiap pernyataan memiliki skor 1, 2, 3, dan 4 untuk pernyataan negatif

dan sebaliknya untuk pernyataan positif. Adapun indikator pengukuran dapat

dilihat pada Lampiran B.6

Penyusunan skala self confidence siswa ini diawali dengan membuat kisi-kisi

terlebih dahulu kemudian dilakukan beberapa uji untuk menetukan kelayakan dari

suatu instrument.

2.1 Validitas

Setelah membuat kisi-kisi kemudian dilakukan validitas isi skala self confidence

dengan mengkonsultasikannya kepada dosen Bimbingan Konsling untuk

diberikan pertimbangan dan saran mengenai kesesuaian antar indikator self

confidence dengan pernyataan yang diberikan. Hasil validitas isi instrument non

tes dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran B.9. Setelah skala self

confidence siswa dinyatakan valid berdasarkan validitas isi, maka langkah

selanjutnya yaitu dilakukan uji validitas butir. Uji validitas butir dapat dihitung

menggunakan rumus sebagai berikut

= Σ XY − (ΣX)(ΣY){( ΣX − (ΣX) } { NΣY − (ΣY) )
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Keterangan:
N : banyaknya sampel
X : skor butir
Y : skor total

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Butir Skala Self Confidence

Hasil perhitungan yang didapat dari uji validitas butir instrumen non tes terdapat

pada Tabel 3.8. Instrumen dikatakan valid, jika rhitung ≥ rtabel dengan nilai koefisien

korelasi Pearson/tabel Pearson (rtabel) pada taraf signifikansi α biasanya dipilih

0,05 dan n adalah banyaknya data yang sesuai (Priatna:2008). Dengan α =0,05

dan n = 24, maka didapat rtabel = 0,413. B erdasarkan hasil tersebut, diketahui

bahwa pernyataan nomor 7,19 dan 24 dinyatakan tidak valid maka pernyataan

tersebut dihapuskan. Sehingga menyebabkan indikator memiliki pemikiran yang

sesuai dengan penalaran dihilangkan. Skala yang layak untuk digunakan untuk

pengambilan data self confidence siswa terdiri dari 21 pernyataan yang dinyatakan

valid.

No.
Item rxy Keterangan

1 0,43 Valid
2 0,50 Valid
3 0,56 Valid
4 0,73 Valid
5 0,56 Valid
6 0,45 Valid
7 0,29 Tidak valid
8 0,49 Valid
9 0,50 Valid
10 0,64 Valid
11 0,47 Valid
12 0,46 Valid

No.
Item rxy Keterangan

13 0,49 Valid
14 0,46 Valid
15 0,50 Valid
16 0,54 Valid
17 0,53 Valid
18 0,42 Valid
19 0,07 Tidak valid
20 0,45 Valid
21 0,68 Valid
22 0,56 Valid
23 0,43 Valid
24 0,36 Tidak valid
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2.2 Reabilitas

Selanjutnya dilakukan perhitungan reliabilitas non tes. Perhitungan reliabilitas non

tes dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Sudijono (2011: 208) yang

menyatakan bahwa perhitungan reliabilitas non tes ditentukan dengan rumus

Alpha sebagai berikut.

= ( − 1) 1 − ΣS t
Keterangan :
r 11 = Koefisien reliabilitas alat evaluasi

= Banyaknya butir valid
1 = Bilangan konstan
Σ = Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir valid

= Varians total butir valid

Hasil perhitungan reliabilitas butir soal diinterpretasi berdasarkan criteria

reliabilitas yang dijelaskan Arikunto (2011: 75) seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Kriteria 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

Setelah menghitung reliabilitas instrumen non tes diperoleh 0,83 yang berarti

reliabilitas instrumen tersebut reliabel dan memiliki kriteria sangat tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan validitas butir dan reliabilitas instrumen, diketahui

setiap pernyataan skala self confidence dinyatakan valid dan reliabel sehingga

pernyataan tersebut layak untuk digunakan untuk pengambilan data self
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confidence siswa. Perhitungan uji validitas butir soal dan reliabilitas instrument

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.15 dan C.16

2.3 Mengubah Data Ordinal Menjadi Data Interval

Untuk penskoran skala self confidence menggunakan hasil pengisian skala self

confidence dengan 32 responden pada kelas kontrol dan 32 responden pada kelas

eksperimen. Proses perhitungannya menggunakan software Microsoft Excel 2007.

Azwar (2012: 143) menyatakan bahwa prosedur perhitungan skor skala self

confidence untuk setiap nomor adalah:

1. Menghitung frekuensi masing-masing kategori tiap butir pernyataan,

2. Menentukan proporsi masing-masing kategori,

3. Menghitung besarnya proporsi kumulatif,

4. Menghitung nilai dari = + , dimana = proporsi

kumulatif dalam kategori sebelah kiri,

5. Mencari dalam tabel distribusi normal standar bilangan baku (z) yang sesuai

dengan

6. Menjumlahkan nilai z dengan suatu konstanta k sehingga diperoleh nilai

terkecil dari z + k = 1 untuk suatu kategori pada satu pernyataan, dan

7. Membulatkan hasil penjumlahan pada langkah 6.

Hasil pembulatan ini merupakan skor untuk masing-masing kategori tiap butir

pernyataan angket self confidence. Skor untuk kategori SS, S, TS dan STS setiap

pernyataan bervariasi antara 1 sampai dengan 7 dengan skor total ideal 98. Hasil
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perhitungan skor setiap pernyataan skala self confidence selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C.17.

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, data kemampuan awal dan

kemampuan akhir pemahaman konsep matematis serta self confidence awal dan

akhir siswa dianalisis untuk mendapatkan skor peningkatan (gain). Analisis ini

bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan pemahaman

konsep matematis dan self confidence siswa yang mengikuti pembelajaran

kontekstual dan pembelajaran konvensional. Menurut Menurut Meltzer (2002: 3)

besarnya peningkatan akan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi

(normalized gain) yaitu:

g = − −
Sebelum melakukan pengujian hipotesis data kemampuan pemahaman konsep

matematis dan Self Confidence siswa, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu

uji normalitas dan uji homogenitas. Hal ini dilakukan untuk menguji hipotesis

penelitian dengan mengetahui apakah data sampel penelitian berasal dari populasi

yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Pengolahan data

dilakukan dengan bantuan Software Microsoft Excel 2007.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data berasal dari populasi

yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini data kemampuan pemahaman

konsep matematis dan Self Confidence siswa diuji dengan menggunakan uji Chi-
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Kuadrat berdasarkan pada Sudjana (2009: 273). Adapun hipotesis uji adalah

sebagai berikut:

Ho :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 :  sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Selanjutnya rumus statistik uji chi-kuadrat yang digunakan adalah:

= ( − )
Keterangan:

=  frekuensi harapan
=  frekuensi yang diharapkan
= banyaknya pengamatan

Dengan kriteria uji terima H0 jika ℎ <
dengan = ( , ) dengan taraf nyata α = 0.05

dan derajat kebebasan dk = k – 3.

Setelah dilakukan pengujian normalitas pada data gain pemahaman konsep

matematis dan Self Confidence diperoleh hasil seperti yang disajikan pada Tabel

3.8 dan 3.9.

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Gain Pemahaman Konsep Matematis

Kelompok
Penelitian

Keputusan
uji H0

Kesimpul
an

Eksperimen 5,72 7,81 Diterima Normal

Kontrol 6,01 7,81 Diterima Normal

Tabel 3.9 Hasil Uji Normalitas Data Gain Self Confidence

Kelompok
Penelitian

Keputusa
n uji H0

Kesimpulan

Eksperimen 4,95 7,81 Diterima Normal
Kontrol 1,51 7,81 Diterima Normal
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Berdasarkan tabel diketahui bahwa ℎ < ,

sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data berasal dari populasi

yang terdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya data pemahaman

konsep dapat dilihat pada Lampiran C.8 dan data Self Confidence pada Lampiran

C.22.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok

data memiliki variansi yang homogen atau tidak homogen. Rumusan hipotesis

untuk uji ini adalah:

H0: : = (variansi kedua populasi homogen)

H1:  (variansi kedua populasi tidak homogen)

Menurut Sudjana (2005: 249), jika sampel dari populasi kesatu berukuran n1

dengan varians s1
2 dan sampel dari populasi kedua berukuran n2 dengan varians

s2
2 maka untuk menguji hipotesis di atas menggunakan rumus:

F =

Keterangan:
= varians terbesar
= varians terkecil

Kriteria pengujian adalah: tolak H0 jika <F1⁄2 α (n1 – 1, n2 – 1) dimana F1⁄2

α(n1– 1, n2 – 1) didapat dari daftar distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05 dan

derajat kebebasan masing-masing sesuai dk pembilang dan penyebut.

Hasil perhitungan uji homogenitas pemahaman konsep matematis dan Self

Confidence disajikan pada Tabel 3.11.
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Tabel 3.10 Hasil Uji Homogenitas Data Gain Pemahaman Konsep Matematis

Kelompok
Penelitian

Varian Keputusan Uji Kesimpulan

Eksperimen 0,024
1,411 1,822 H0 diterima

Kedua data gain
memiliki varians
yang homogenKontrol 0,017

Tabel 3.11 Hasil Uji Homogenitas Data Gain Self Confidence

Kelompok
Penelitian

Varian Keputusan Uji Kesimpulan

Eksperimen 0,021
1,167 1,822 H0 diterima

Kedua data gain
memiliki varians
yang homogenKontrol 0,018

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Varian kedua data bernilai sama, sehingga

mengakibatkan Fhitung<Fkritis. Dapat disimpulkan bahwa data memiliki varian yang

homogen. Hasil perhitungan selengkapnya data pemahamn konsep dapat dilihat

pada Lampiran C.10 dan data Self Confidence dapat dilihat pada Lampiran C.23.

3. Uji Hipotesis

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah melakukan uji prasyarat adalah

melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji kesamaan dua

rata-rata untuk hipotesis pertama dan uji proporsi untuk hipotesis kedua. Adapun

penjelasan dari masing-masing hipotesis sebagai berikut:

3.1 Uji kesamaan dua rata-rata

Dari hasil pengolahan dan penghitungan data, diketahui bahwa data berdistribusi

normal, sehingga hipotesis kerjanya menggunakan uji kesamaan dua rata-rata

(parametrik), dengan hipotesis statistiknya sebagai berikut:
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1. Hipotesis uji data pemahaman konsep

Ho: μ1 = μ2 artinya tidak ada perbedaan rata-rata gain kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran Think Pair Share dengan gain kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

H1: μ1 μ2 artinya rata-rata gain kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran Think Pair Share lebih

baik daripada gain kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional).

2. Hipotesisi Uji Data Self Confidence

H0: = , artinya rata-rata tingkat self confidence siswa yang

mengikuti  pembelajaran Think Pair Share sama dengan

tingkat self confidence siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

H1: > ,    artinya rata-rata tingkat self confidence siswa yang mengikuti

pembelajaran Think Pair Share lebih tinggi daripada tingkat

self confidence siswa  yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

Menurut Sudjana ( 2009: 243) statistik yang digunakan untuk uji ini adalah:

= ̅ − ̅1 + 1



40

Dengan

Keterangan:̅ = rata-rata skor yang mengikuti pembelajaran Think Pair Share̅ = rata-rata skor yang mengikuti pembelajaran konvensional
n1 = banyaknya subyek kelas pembelajaran Think Pair Share
n2 = banyaknya subyek kelas pembelajaran konvensional

= varians kelompok pembelajaran Think Pair Share
= varians kelompok pembelajaran konvensional
= varians gabungan

Dengan kriteria pengujian adalah terima H0 jika < dengan derajat

kebebasan dk =(I1+ I2 –2) dan peluang (1 − ) dengan taraf signifikan = 0,05.
Hasil perhitungan Uji-t data pemahaman konsep matematis selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C.11 dan hasil perhitungan Uji-t data Self Confidence

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.24.

3.2 Uji Proporsi

Pada uji proposi, data yang diambil berdasarkan pencapaian tuntas belajar kelas

eksperimen.. Uji proporsi ini digunakan untuk menguji apakah lebih dari 60% dari

jumlah siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran Think Pair Share

memperoleh nilai serendah-rendahnya 70. Hipotesis untuk uji kesamaan proporsi

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

H0 : = 0,6 (Persentase siswa tuntas belajar setelah mengikuti Think Pair

Share adalah 60% dari total jumlah siswa).

H1: > 0,6 (Persentase siswa tuntas belajar setelah mengikuti Think Pair Share

lebih dari 60% dari total jumlah siswa)

Statistik yang digunakan dalam uji ini menurut Sudjana (2005) adalah :

   
2

11

21

2
22

2
112





nn

snsn
s



41

= − 0,60,6(1 − 0,6)
Keterangan:

X = banyaknya siswa yang mencapai KKM sesudah mengikuti pembelajaran
N = banyaknya siswa dikelas sampel

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

H0jika > , dimana = , α diperoleh dari daftar normal baku

dengan peluang = (0,5 − ).Kemudian untuk < hipotesis H0

diterima. Hasil perhitungan uji proporsi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

C.12
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe think pair share efektif ditinjau dari pemahaman

konsep matematis siswa dan Self Confidence siswa. Hal ini didasari oleh

(1) kemampuan pemahaman konsep siswa yang mengikuti pembelajaran koopertif

tipe think pair share lebih tinggi dibandingkan dengan pemahaman konsep

matematis siswa mengikuti pembelajaran konvensionl, (2) lebih dari 60% dari

jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran think pair share memperoleh nilai

serendah-rendahnya 70 dan (3) self confidence siswa yang mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe think pair share lebih tinggi daripada self confidence

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai

berikut:

1. Kepada guru yang ingin menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think

pair share pada pembelajaran matematika, sebaiknya perlu penyesuaian

terlebih dahulu dan memperhatikan materi serta karakter siswa agar mencapai

hasil yang optimal dan suasana kelas yang kondusif.
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2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang aspek psikologis

atau afektif siswa khususnya self confidence disarankan agar memperhatikan

teknik pengumpulan data yang dipilih. Selain menggunakan skala, peneliti

dapat menambahkan teknik wawancara atau observasi untuk mendapatkan data

yang lebih optimal dan disarankan melakukan penelitian dalam jangka waktu

lebih lama.
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