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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK
TALK WRITE DITINJAU DARI KEMAMPUAN REPRESENTASI

MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Kotabumi Semester Genap

Tahun Pelajaran 2018/2019)

Oleh
AGHNESIA RAHMY

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran

kooperatif tipe Think Talk Write ditinjau dari kemampuan representasi matematis

siswa. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 Kotabumi

semester genap tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 244 siswa yang terdistribusi

dalam delapan kelas. Sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII D dan

VIII E yang dipilih dengan teknik cluster random sampling. Desain penelitian

yang digunakan adalah the randomized pretest-posttest control group design

dengan teknik penilaian menggunakan teknik tes. Data penelitian berupa skor

kemampuan representasi matematis yang diperoleh melalui tes berbentuk uraian.

Berdasarkan uji proporsi dan uji dengan taraf signifikan 5% diperoleh hasil

bahwa uji proporsi siswa dengan pembelajaran TTW yang memiliki kemampuan

representasi matematis dengan nilai minimum 70 tidak lebih dari 60%. Namun,

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan pembelajaran TTW
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lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan representasi matematis siswa

dengan pembelajaran konvensional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

model pembelajaran Think Talk Write tidak efektif ditinjau dari kemampuan

representasi matematis siswa.

Kata kunci: efektivitas, kemampuan representasi matematis, think talk write
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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

berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Tiap negara ber-

lomba-lomba untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, begitu juga

dengan Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

sumber daya manusia adalah melalui pendidikan.

Pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya

manusia, karena pendidikan mengusahakan suatu lingkungan yang dapat

mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan siswa secara optimal. Hal tersebut

sesuai UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan

bahwa:

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

Sesuai dengan tujuan pendidikan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan terciptanya sumber

daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi negaranya.
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Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan

adanya suasana belajar dan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif

mengembangkan potensi dirinya. Suasana belajar tercipta karena adanya

lingkungan belajar. Lingkungan belajar menurut Saroni (2006: 82-84), adalah

segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran

dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan

lingkungan sosial, kedua aspek lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran

haruslah saling mendukung, sehingga siswa merasa betah di sekolah dan mau

mengikuti proses pembelajaran secara sadar dan bukan karena tekanan ataupun

keterpaksaan. Sedangkan menurut Sidi (2005: 148), lingkungan belajar sangat

berperan dalam menciptakan suasana belajar. Dengan demikian lingkungan dapat

meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dan lingkungan juga merupakan

tempat terjadinya kegiatan pembelajaran.

Menurut Warsita (2008: 85), pembelajaran (instruction) adalah suatu usaha untuk

membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta

didik. Menurut Pribadi (2009: 10), pembelajaran adalah proses yang sengaja

dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu.

Sedangkan menurut Sagala (2009: 61) pembelajaran adalah membelajarkan siswa

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu

utama keberhasilan pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran juga dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik.

Proses pembelajaran merupakan inti dari pendidikan pada tiap jenjang pendidikan.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 1 Tahun 2008
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tentang Standar Proses Satuan Pendidikan, proses pembelajaran untuk setiap mata

pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Sedangkan yang

tertuang dalam PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Isi, menyebutkan bahwa

untuk tiap jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi wajib memuat mata

pelajaran matematika. Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika menjadi mata

pelajaran yang penting untuk dikuasai siswa.

Matematika merupakan mata pelajaran nasional yang sudah diajarkan sejak

jenjang sekolah dasar. Matematika memiliki peranan penting dalam meningkatkan

kemampuan kognitif maupun keterampilan lain. Hal ini sejalan dengan Badan

Standar Nasional Pendidikan (2006: 345) yang menyatakan bahwa mata pelajaran

matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk

membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis,

dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Cornelius dalam Abdurrahman

(2003: 253) menyatakan lima alasan perlunya belajar matematika, yaitu (1) sarana

berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana untuk memecahkan masalah kehidupan

sehari-hari, (3) sarana mengenal pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (4)

sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan

kesadaran terhadap perkembangan budaya. Kelima alasan perlunya belajar

matematika menunjukkan manfaat matematika bagi pengembangan potensi

siswa. Oleh karena itu, matematika harus dipelajari siswa dengan sungguh-

sungguh.

Pembelajaran matematika memiliki beberapa tujuan. Tujuan pembelajaran

matematika menurut Kemendikbud 2013 (Kemendikbud, 2013)  yaitu (1)
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meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan tingkat tinggi

siswa, (2) membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah

secara sistematik, (3) memperoleh hasil belajar yang tinggi, (4) melatih siswa

dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah, dan

(5) mengembangkan karakteristik siswa. Sejalan dengan National Council of

Teachers of Mathematics (NCTM) (2000: 67) menetapkan lima standar

kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu (1) kemampuan

pemecahan masalah, (2) kemampuan komunikasi, (3) koneksi, (4) penalaran, dan

(5) representasi. Hal ini berarti kemampuan representasi matematis menduduki

peranan penting dalam pembelajaran matematika.

Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan siswa dalam

mengungkapkan gagasan-gagasan atau ide matematika yang ditampilkan untuk

memahami suatu konsep matematika ataupun dalam upaya untuk mencari suatu

solusi dari masalah yang sedang dihadapi sehingga dapat melatih seseorang untuk

mengambil metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Hal ini sesuai dengan peran dari kemampuan representasi matematis dalam

NCTM (2000) yakni representasi membantu menggambarkan, menjelaskan, atau

memperluas ide matematika dengan berfokus pada fitur-fitur pentingnya. Hal ini

mengindikasikan semakin banyak sisa terlibat dalam kegiatan merepresentasikan

maka semakin banyak ide matematika yang diperolehnya melalui kegiatan

menghubungkan satu jenis representasi dengan representasi yang lain untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh sebab itu, kemampuan

representasi matematis siswa merupakan suatu hal yang penting dan harus
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dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat

Effendi (2012: 2) yang menyatakan bahwa kemampuan representasi matematis

diperlukan siswa untuk menemukan dan membuat suatu alat atau cara berpikir

dalam merepresentasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak menuju

konkret, sehingga mudah dipahami.

Pentingnya kemampuan representasi matematis yang lain dapat dilihat dari

standar representasi yang ditetapkan oleh NCTM. NCTM (2000) menetapkan

bahwa program pembelajaran dari pra-taman kanak-kanak sampai kelas 12 harus

memungkinkan siswa untuk: (1) menciptakan dan menggunakan representasi

untuk mengorganisir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis; (2)

memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi untuk memodelkan dan

menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematis. Dengan

demikian, kemampuan representasi matematis juga diperlukan siswa dalam

mengkomunikasikan gagasan matematika yang sifatnya abstrak sehingga gagasan

tersebut lebih mudah dipahami.

Faktanya kemampuan representasi matematis di Indonesia tergolong rendah, hal

ini tercermin dari hasil survei Programme for International Student Assessment

(PISA) di bawah Organization Economic Cooperation and Development (OECD)

pada tahun 2015 (OECD, 2018: 7) yang menunjukkan bahwa, Indonesia berada di

peringkat 62 dari 70 negara peserta pada rata-rata skor kemampuan matematika

386 dari rata-rata skor peserta dari negara-negara anggota OECD yaitu 490 dalam

pemetaan kemampuan matematika, membaca, dan sains. Literasi matematika pada

PISA fokus kepada kemampuan siswa dalam menganalisa, memberikan alasan,
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dan menyampaikan ide secara efektif, merumuskan, memecahkan, dan

menginterpretasi masalah-masalah matematika dalam berbagai bentuk dan situasi.

Kemampuan-kemampuan tersebut erat kaitannya dengan kemampuan representasi

matematis peserta didik. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa

kemampuan representasi matematis peserta didik Indonesia masih harus

mendapatkan banyak perhatian.

Rendahnya kemampuan representasi peserta didik juga dialami peserta didik SMP

Negeri 1 Kotabumi. Hal ini dapat dilihat dari penelitian pendahuluan yang

ditunjukkan dari hasil ulangan tengah semester ganjil tahun ajaran 2018/2019.

Berikut salah satu contoh soal ulangan tengah semester,

Gambarlah titik P(2,3), Q(-1,1), dan R(2,-5) pada bidang koordinat Cartesius,

kemudian tentukan:

a. Koordinat titik S sehingga bidang PQRS membentuk bidang layang-layang

b. Luas layang-layang tersebut

Peserta didik mengerjakan soal ujian dengan tiga jenis kesalahan. Dalam hal ini

kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik terkait dengan indikator representasi

yaitu dalam menyajikan kembali data kedalam bentuk grafik yang merupakan

bentuk dari representasi visual dan juga kesalahan dalam menyelesaikan masalah

dengan melibatkan ekspresi matematis yang merupakan bentuk dari representasi

simbolik.

Adapun jenis kesalahan ditampilkan pada gambar berikut.
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Gambar 1. Contoh Kesalahan Siswa pada Indikator Menyajikan Kembali
Data atau Informasi dari Suatu Representasi ke Representasi
Grafik.

Dapat dilihat dari gambar di atas, peserta didik salah dalam menyajikan kembali

data atau informasi dari suatu representasi kerepresentasi grafik. Peserta didik

tidak dapat menggambarkan titik-titik koordinat dengan tepat. Terlihat pada

Gambar 1, peserta didik terlihat kebingungan mengekspresikan titik P, Q, dan R

ke dalam bidang cartesius. Hanya sedikit penyajian data ke representasi grafik

yang benar. Hal ini juga terjadi untuk indikator menggunakan representasi visual

untuk menyelesaikan masalah, tidak ada jawaban sedikitpun dari siswa. Dari

gambar 1, terlihat bahwa peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan pada

poin a dan poin b dengan tepat.

Rendahnya kemampuan representasi peserta didik juga dapat dilihat dari hasil

wawancara dengan salah satu guru matematika. Ketika dilakukan wawancara

dengan salah satu guru matematika kelas VIII di SMP Negeri 1 Kotabumi

diperoleh informasi bahwa kurangnya keaktifan serta rendahnya tingkat

kepercayaan diri siswa dalam proses pembelajaran menjadi salah satu faktor

dalam rendahnya kemampuan representasi peserta didik, khususnya untuk

pelajaran matematika. Proses pembelajaran yang hanya berpusat pada guru
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menyebabkan peserta didik kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran yang

berlangsung dimana guru hanya aktif menjelaskan materi dan informasi yang ada

kemudian mengerjakan dan menjelaskan beberapa contoh soal yang ada di buku.

Peserta didik diberi kesempatan untuk mencatat, mendengarkan, dan mengerjakan

soal sesuai dengan contoh soal yang diberikan oleh guru. Guru juga

menambahkan bahwa pembelajaran cenderung monoton dengan metode ceramah

dan hanya sekadar memberi penugasan kepada peserta didik. Akibatnya peserta

didik tidak terlatih, kurang percaya diri, dan cenderung mengalami kesulitan

dalam merepresentasikan ide matematika untuk menyelesaikan permasalahan

pada soal yang diberikan.

Berdasarkan jawaban  peserta didik serta wawancara dengan salah satu guru

matematika di SMP Negeri 1 Kotabumi diketahui bahwa kemampuan peserta didik

dalam merepresentasikan ide matematika belum begitu baik. Kemudian untuk

pembelajaran yang dilakukan selama ini belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari

ketuntasan belajar siswa yaitu hanya 25% dari jumlah peserta didik yang

memperoleh nilai minimal 70 pada ulangan tengah semester dan hanya 44% dari

jumlah peserta didik yang memperoleh nilai minimal 70 pada ulangan harian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik dalam

merepresentasikan ide matematika dalam hal ini masih rendah.

Upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan representasi

matematis siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dan

efektif. Menurut Rasyid (2017: 5) Pembelajaran yang efektif ditentukan oleh

interaksi sosial yang terjadi dalam proses pembelajaran. Interaksi sosial yang
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terjadi tidak hanya antara siswa dengan guru saja melainkan perlu memunculkan

interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain.  Dengan adanya interaksi

tersebut diharapkan setiap siswa mampu mengeluarkan ide ataupun gagasan yang

ia miliki untuk dikemukakan dan ditukar dengan siswa yang lain sehingga akan

meningkatkan keterampilan berpikir siswa yang berakibat pada kemampuan

representasi menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan

menerapkan model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk

berinteraksi, saling bertukar pikiran, melakukan diskusi antar siswa, bekerja sama

dalam kelompok serta melibatkan dalam membuat kesimpulan. Salah satunya

model pembelajaran yang sesuai adalah kooperatif.

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang

mengarahkan siswa untuk berperan aktif dalam menyelesaikan yang ada di

kelompoknya secara bersama. Selain itu pembelajaran kooperatif dapat membantu

siswa untuk aktif berpikir serta menumbuhkan kemampuan kerja sama dan

mengembangkan sikap sosial siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Ismail

(2003: 18), bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model yang

mengutamakan adanya kerja sama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai

tujuan pembelajaran.

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe pembelajaran, salah satu

tipe yang membentuk kepercayaan diri siswa, memberikan waktu berfikir siswa,

mendorong siswa untuk dapat menuangkan ide-ide dalam menyelesaikan masalah

dan berinteraksi dalam kelompok maupun kelas adalah pembelajaran kooperatif

tipe Think Talk Write (TTW). Pembelajaran kooperatif tipe TTW berusaha
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membangun pemikiran, merefleksi, dan mengorganisasi ide matematika,

kemudian menguji ide tersebut sebelum siswa diharapkan untuk menuliskan ide-

ide tersebut.  Menurut Huda (2011:29) model pembelajaran kooperatif tipe TTW

diawali dari keterlibatan siswa dalam berpikir secara mandiri setelah proses

membaca, selanjutnya berbicara dan berbagi ide dengan teman satu kelompoknya

dan diakhiri dengan menuliskan kesimpulan ide tersebut.  Model pembelajaran

kooperatif tipe TTW ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar

memahami materi atau penyelesaian yang diberikan sebelum dilakukannya

diskusi dan membangun pemahamannya secara mandiri, mengajarkan siswa untuk

berani mengemukakan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain, dan

melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk tulisan.

Berdasarkan hasil wawancara di SMP Negeri 1 Kotabumi, diketahui bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe TTW belum pernah diterapkan dalam proses

pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think

Talk Write Ditinjau dari Kemampuan Representasi Matematis Siswa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe TTW

efektif ditinjau dari kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII SMP

Negeri 1 Kotabumi?”
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model

pembelajaran kooperatif tipe TTW ditinjau dari kemampuan representasi

matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kotabumi semester genap tahun

pelajaran 2018/2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan informasi kepada

perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait dengan representasi

matematis siswa dan model pembelajaran kooperatif tipe TTW.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi guru dan calon guru

Menambah wawasan dalam pembelajaran matematika tentang model

pembelajaran kooperatif tipe TTW dan kaitannya dengan representasi

matematis siswa

b. Manfaat bagi sekolah

Sebagai masukan  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.

c. Manfaat bagi peneliti

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti lain terkait dengan

penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa

hasil, berhasil guna (usaha, tindakan), sedangkan efektivitas atau keefektifan

adalah keadaan berpengaruh, hal berkesan, keberhasilan (usaha, tindakan).

Simanjuntak (Arifin, 2012) mengungkapkan bahwa suatu pembelajaran dikatakan

efektif apabila menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan atau

dengan kata lain tujuan yang diinginkan tercapai. Sejalan itu, Mulyasa (2006:

193) menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika mampu memberikan

pengalaman baru, dan membantu kompetensi peserta didik, serta mengantarkan

mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal.

Keberhasilan siswa dalam pembelajaran merupakan salah satu dari tujuan

pembelajaran. Menurut Depdiknas (2008: 4), keberhasilan pembelajaran

mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses

pembelajaran. Artinya belajar tuntas adalah tercapainya kompetensi yang meliputi

pengetahuan, ketrampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan
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berpikir dan bertindak. Untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan

pembelajaran, diperlukan suatu kriteria. Seperti yang dikemukakan oleh

Wicaksono (2011: 1) menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif apabila

mengacu pada ketuntasan belajar yaitu apabila lebih dari dengan 60% dari

jumlah siswa memperoleh nilai ketuntasan minimal 75 dalam peningkatan hasil

belajar dan strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, penggunaan kriteria

ketuntasan ini bergantung dari ketetapan setiap sekolah. Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) setiap sekolah berbeda karena potensi atau kemampuan hasil

belajar setiap siswa berbeda di masing-masing sekolah.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, efektivitas pembelajaran adalah

ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

2. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran kelompok. Menurut Rusman

(2010: 202), pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan

cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif

yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok

yang bersifat homogen. Namun tidak semua belajar dalam kelompok dapat

dikatakan sebagai pembelajaran kooperatif. Menurut Roger dan David dalam

Suprijono (2010: 58), bahwa pada hakekatnya pembelajaran kooperatif adalah

kerja kelompok, walaupun pembelajaran kooperatif terjadi dalam bentuk

kelompok, namun tidak setiap kerja kelompok dikatakan pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran yang terdiri beberapa orang membentuk merupakan suatu
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pembelajaran kooperatif akan tetapi tidak semua pembelajaran berkelompok dapat

dikatakan sebagai pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa.

Menurut Rusman (2010: 203), pembelajaran kooperatif adalah model

pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kelompok untuk saling

berinteraksi. Menurut Nurulhayati dalam Sanjaya (2011: 241), bahwa

pembelajaran kooperatif merupakan rangkaian kegiatan belajar siswa yang

dilakukan oleh siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif menurut Arends (Suyatna,

2008: 96) dapat dilihat melalui Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif

Fase Indikator Aktivitas Guru
1 Menyampaikan tujuan dan

memotivasi siswa
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan mengomunikasikan kompetensi dasar
yang akan dicapai serta memotivasi siswa

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa
3 Mengorganisasikan siswa ke

dalam kelompok-kelompok
belajar

Guru menginformasikan pengelompokan
siswa

4 Membimbing belajar
kelompok

Guru memotivasi serta memfasilitasi
kerja siswa untuk materi pembelajaran
dalam kelompok-kelompok belajar

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang
materi pembelajaran dalam kelompok-
kelompok belajar

6 Pemberian penghargaan Guru memberi penghargaan hasil belajar
individual dan kelompok

Dimodifikasi dari Arends dalam Suyatna (2008: 96)
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Setiap pembelajaran mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Ibrahim (2005:

7), pembelajaran kooperatif memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) hasil belajar

akademik, (2) penerimaan tehadap perbedaan individu, dan (3) pengembangan

keterampilan sosial. Hasil belajar akademik yang dimaksud adalah meningkatkan

kegiatan belajar siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dan

meningkatkan nilai siswa dalam belajar akademik. Penerimaan terhadap

perbedaan individu yang dimaksud adalah memberikan kesempatan kepada siswa

untuk bekerja sama tanpa membedakan kemampuan/keahlian sehingga tercipta

ketergantungan yang positif satu sama lain dan belajar untuk menghargai

pendapat orang lain. Pengertian dari pengembangan keterampilan sosial yang

dimaksud adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan

kolaborasi berguna dalam menumbuhkan kemampuan kerja sama, berpikir kritis

dan membantu teman dalam kegiatan belajar.

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang memberikan kemudahan

kepada siswa dalam menyerap materi yang diberikan. Menurut Suprijono (2010:

59), pembelajaran kooperatif dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu

yang bercirikan memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat dan diakui

dari perolehan pengetahuan yang didistribusikan dalam bentuk nilai hasil belajar.

Menurut Lie (2008: 29), bahwa prosedur pelaksanaan pembelajaran kooperatif

dengan benar akan memungkinkan pendidik untuk mengelola kelas dengan lebih

efektif. Pembelajaran kooperatif memudahkan siswa dalam memahami materi dan

memungkinkan guru mengadakan pengelolaan kelas lebih efektif.
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Dari beberapa pendapat ahli di atas, pembelajaran kooperatif adalah model

pembelajaran yang didalam rangkaian kegiatan belajarnya mengutamakan

partisipasi siswa yang dilakukan dalam bentuk kelompok untuk mencapai suatu

tujuan pembelajaran tertentu. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk

meningkatkan hasil belajar siswa, membangun keterampilan bekerjasama

sehingga menimbulkan ketergantungan yang positif sesama siswa, dan

membangun keterampilan siswa dalam bersosialisasi.

3. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW)

Pembelajaran kooperatif tipe TTW menuntut siswa untuk menjadi aktif dalam

proses pembelajaran, berfikir, berbicara dan menulis, serta dapat mengarahkan

siswa untuk mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa melalui

tiga tahap dalam pembelajaran kooperatif tipe TTW. Menurut Hasanah (2012:

51), pembelajaran tipe TTW melalui tiga tahap yaitu, think , talk dan write yang

akan dilakukan secara individu dan berkelompok. Ketiga tahap tersebut

memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempelajari materi secara berulang

ulang. Pada tahap think, siswa akan diberikan masalah dan diarahkan untuk

mengatur pemikiran matematis melalui representasi, pada tahap talk siswa akan

diarahkan untuk aktif berbicara dan berdiskusi dengan anggota kelompoknya dan

pada tahap write siswa akan diarahkan untuk mengungkapkan kembali hasil

pemikirannya lewat tulisan matematika menggunakan bahasa matematika.

Sejalan dengan pendapat Yamin dan Basun (2009: 90) yang menyebutkan

langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write antara lain (1)
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guru membagi teks bacaan berupa lembar kerja siswa yang memuat masalah dan

petunjuk beserta prosedur pengerjaannya, (2) siswa membaca teks dan membuat

catatan dari hasil bacaan secara individual, kemudian catatan dibawa ke forum

diskusi (think), (3) siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk

membahas isi catatan (talk).  Guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar,

dan (4) siswa mengonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write).

Dari pendapat diatas terdapat tiga tahap pembelajaran kooperatif tipe TTW yaitu

mengarahkan siswa pada aktivitas berfikir (think) dapat dilihat dari proses

membaca suatu teks matematika atau berisi cerita matematika kemudian membuat

catatan apa yang telah dibaca. Dalam tahap ini siswa secara individu memikirkan

kemungkinan jawaban dan strategi penyelesaian, membuat catatan apa yang telah

dibaca, baik itu berupa apa yang diketahuinya, maupun langkah-langkah

penyelesaian dalam bahasanya sendiri.

Setelah tahap “think” selesai dilanjutkan dengan tahap berikutnya “ talk” yaitu

berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami.

Fase berkomunukasi (talk) pada strategi ini memungkinkan siswa untuk terampil

berbicara, pemahaman dibangun melalui interaksi dalam diskusi yang diharapkan

dapat menghasilkan solusi atas masalah yang diberikan. Diskusi pada fase talk

ini merupakan sarana untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran siswa.

Selanjutnya fase ”write” yaitu menuliskan hasil diskusi/pada lembar kerja yang

disediakan. Aktivitas menulis berarti mengkonstruksi ide, karena setelah

berdiskusi antar teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan.



18

Menulis dalam matematika dapat membantu merealisasikan salah satu tujuan

pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang  siswa tentang materi yang

akan dipelajari.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe TTW merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan

3 tahapan, yaitu: (a) Think (berpikir), pembelajaran dimulai dengan keterlibatan

siswa dalam berpikir melalui bahan bacaan, kemudian membuat catatan kecil

tentang hal-hal yang diketahui dan tidak diketahui mengenai materi atau soal yang

diberikan. (b) Talk (berbicara), siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang

hasil dari pemikirannya pada tahap think. (c) Write (menulis) pada tahap ini siswa

menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja yang telah disediakan.

4. Kemampuan Representasi Matematis

Ada beberapa pengertian representasi menurut beberapa ahli. Diantaranya

menurut Rosengrant (Kartini, 2009: 362), representasi adalah sesuatu yang

melambangkan objek atau proses. Sejalan dengan itu Suparlan (2013)

mengungkapkan bahwa kemampuan representasi matematis membantu siswa

dalam membangun, memahami, dan menyatakan ide-ide matematis, serta

memudahkan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu

pen capaian dalam proses pembelajaran matematika dengan cara guru

memfasilitasi mereka melalui pemberian kesempatan yang lebih luas untuk

merepresentasikan gagasan-gagasan matematis. Kemampuan representasi

matematis dapat memungkinkan seseorang untuk mengambil metode yang cepat
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dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan Effendi

(2012: 2) yang menyatakan bahwa kemampuan representasi matematis diperlukan

siswa untuk menemukan dan membuat suatu alat atau cara berpikir dalam

merepresentasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak menuju konkret,

sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Dalam pembelajaran matematika, siswa melalui tahap dimana dirinya perlu

menyampaikan ide-ide yang dimilikinya kedalam bentuk matematika dan

sebaliknya. Proses tersebut berjalan terus hingga siswa mampu mendapatkan

jawaban dari masalah yang dihadapinya, proses ini dinamakan representasi

matematis siswa. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Kalathil dan Sherin

(Kartini, 2009: 367), secara lebih sederhana mereka menyatakan bahwa segala

sesuatu yang dibuat siswa untuk mengeksternalisasikan dan memperlihatkan

kerjanya disebut representasi. Representasi dapat membantu siswa dalam

mengatur pemikiran mereka. Hal ini juga ditegaskan oleh Hiebert & Carpenter

(Nazarullah, 2016: 17), peran representasi dalam menggali pemahaman dalam

belajar matematika adalah vital. Sebab, belajar untuk memperoleh pemahaman

akan mungkin terjadi jika konsep, pengetahuan, rumus, dan prinsip menjadi

bagian dari jaringan representasi seseorang.

Wiryanto (2012) mengatakan bahwa representasi terjadi melalui dua tahapan,

yaitu representasi internal dan representasi eksternal. Wujud representasi eksternal

antara lain: verbal, gambar dan benda konkrit. Hiebert dan Chorpenter (Mudzakir,

2006) menyatakan bahwa representasi internal merupakan proses berpikir tentang

ide-ide matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide
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tersebut. Representasi internal dari seseorang sulit untuk diamati secara langsung

karena merupakan aktivitas mental dari seseorang dalam pikirannya (minds-on).

Sedangkan Goldin (Mustangin, 2015) memaparkan bahwa representasi eksternal

adalah hasil perwujudan dalam menggambarkan masalah yang dikerjakan siswa

secara internal atau representasi internal.

Adapun standar representasi yang ditetapkan National Council of Teacher of

Matematics (NCTM, 2000) untuk program pembelajaran dari pra-taman kanak-

kanak sampai kelas 12 adalah harus memungkinkan siswa untuk: (1) membuat

dan menggunakan representasi matematis untuk mengatur, men- catat, dan

merepresentasikan ide-ide matematika, (2) memilih, menerapkan, dan

menerjemahkan antar representasi matematis untuk memecahkan suatu masalah

matematis, (3) menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginter-

pretasikan fenomena fisik, sosial, dan matematika. Menurut Kartini (2009: 366),

dari beberapa penggolongan representasi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

pada dasarnya representasi dapat digolongkan menjadi, (1) representasi visual

(gambar, diagram, grafik, atau tabel), (2) representasi simbolik (pernyataan

matematik/ notasi matematik, numerik/ simbol aljabar), (3) representasi verbal

(teks tertulis/ kata-kata). Penggunaan semua jenis representasi dapat dibuat secara

lengkap dan terpadu dalam pengujian suatu masalah yang sama atau dengan kata

lain representasi matematik dapat dibuat secara beragam (multiple representasi).

Representasi sangat membantu dalam permasalahan yang dihadapi siswa. Mereka

dapat mempergunakan berbagai macam representasi agar membuat permasalahan

yang dihadapi lebih konkrit sehingga mudah diselesaikan. Oleh karena itu,
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representasi tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran matematika. Meskipun

tidak tercantum secara tersurat dalam tujuan pembelajaran matematika di

Indonesia, namun secara tersirat pentingnya representasi untuk menyelesaikan

masalah matematis.

Kemampuan representasi matematis siswa dapat diukur melalui beberapa

indikator kemampuan representasi matematis. Berikut ini adalah indikator

representasi matematis (Tabel 2.2) Dikutip dari Mudzakir (2006: 47)

Tabel 2.2. Indikator Kemampuan Representasi Matematis

Representasi Bentuk-Bentuk Indikator
Representasi
visual; diagram,
tabel atau
grafik, dan
gambar

 Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu
representasi ke representasi diagram, grafik atau tabel.

 Menggunakan representasi visual untuk
menyelesaikan masalah.

 Membuat gambar pola-pola geometri.
 Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas

masalah dan mengfasilitasi penyelesaiannya.

Persamaan atau
ekspresi matematis

 Membuat persamaan atau ekspresi matematis dari
representasi lain yang diberikan.

 Membuat konjektur dari suatu pola bilangan.
 Penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis.

Kata-kata atau teks
tertulis

 Membuat situasi masalah berdasarkan data atau
representasi yang diberikan.

 Menuliskan interpretasi dari suatu representasi.
 Menyusun cerita yang sesuai     dengan suatu

representasi yang disajikan.
 Menuliskan   langkah-langkah penyelesaian   masalah

dengan kata-kata atau teks tertulis .
 Membuat dan menjawab pertanyaan dengan

menggunakan kata-kata atau teks tertulis.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, pada penelitian ini indikator kemampuan

representasi matematis meliputi indikator pada Tabel 2.3 sebagai berikut:
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Tabel 2.3. Indikator Representasi Matematis.

Representasi Bentuk-bentuk Indikator
Representasi
visual;
diagram,
tabel atau
grafik, dan
gambar

 Menyajikan kembali data atau informasi dari  suatu representasi
ke representasi tabel atau grafik.

 Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan
masalah.

Persamaan
atau
ekspresi
matematis

 Penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis.

Kata-kata atau
teks
tertulis

 Menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata atau teks
tertulis

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi matematis

adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah, yang

digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut.

Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-kata atau verbal, tulisan, gambar,

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

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang diharapkan. Dalam penelitian ini dikatakan efektif jika

memenuhi kriteria sebagai berikut.

a. Proporsi siswa yang memiliki kemampuan representasi dengan nilai

minimum 70 lebih dari 60% banyaknya siswa yang mengikuti

pembelajaran TTW.
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b. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran TTW lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan

representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

2. Model pembelajaran kooperatif tipe TTW adalah model pembelajaran dengan

langkah-langkah (1) Think melibatkan siswa dalam berpikir secara individu,

(2) Talk siswa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan hasil pemikirannya

bersama teman sekelompoknya, (3) Write menuliskan hasil diskusi yang

diperoleh secara berkelompok.

3. Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan siswa dalam

mengungkapan gagasan-gagasan atau ide matematika yang ditampilkan

untuk memahami suatu konsep matematika ataupun dalam upayanya untuk

mencari sesuatu solusi dari masalah yang sedang dihadapinya.

C. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas pembelajaran kooperatif tipe TTW ditinjau dari

kemampuan representasi matematis siswa ini terdiri dari satu variabel bebas dan

satu beariabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu model pembelajaran

kooperatif tipe TTW, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan

representasi matematis siswa.

Adapun tahap-tahap pembelajaran TTW yaitu: think (berpikir), talk (berdiskusi),

write (menulis atau mengkontruksi hasil diskusi). Pada tahap think (berpikir),

kemampuan berpikir siswa dapat dilihat pada saat siswa membaca suatu teks

permasalahan yang diberikan dalam lembar kerja kelompok. Siswa diminta untuk
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memikirkan kemungkinan-kemungkinan dari penyelesaian masalah maupun

langkah-langkah penyelesaiannya berdasarkan apa yang telah mereka baca

tersebut. Kemudiansiswa secara individu menuliskan ide-ide tersebut ke dalam

bentuk catatan-catatan penting menggunakan bahasa mereka sendiri. Dengan

adanya tahap ini maka siswa akan lebih siap untuk ke tahap selanjutnya yaitu

dalam melaksanakan diskusi karena telah memiliki bahan untuk didiskusikan

bersama dengan teman sekelompoknya.

Selanjutnya pada tahap talk (berdiskusi), siswa mendiskusikan hal-hal yang telah

mereka peroleh dari tahap sebelumnya. Dalam tahap ini siswa dituntut untuk

dapat memahami permasalahan yang diberikan. Karena dalam diskusi pemahaman

seseorang akan diperoleh dari proses interaksi. Dengan adanya interaksi antar

sesama anggota kelompok, memungkinkan siswa dapat terampil berbicara dan

dapat merepresentasikan apa yang ada dipikiran mereka. Guru berperan sebagai

fasilitator dan mendorong siswa untuk aktif dalam menyampaikan pendapat

dengan kelompoknya. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa

terkait dengan kelompoknya. Peningkatan kemampuan representasi matematis

siswa terkait dengan indikator representasi verbal akan terlihat disini. Hal ini

dapat dilihat pada saat mereka memikirkan kemungkinan-kemungkinan

penyelesaian terhadap diri mereka sendiri dan kemudian mereka diskusikan

kemungkinan-kemungkinan tersebut dalam bahasa matematika sehingga dapat

merepresentasikan konsep yang telah mereka dapatkan.  Oleh karena itu tahap talk

membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis.
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Kemudian tahapan terakhir yaitu tahap write (menulis atau megkontruksi hasil

diskusi), dalam tahap ini kemampuan representasi siswa terkait dengan indikator

representasi visual, simbolik maupun verbal dapat terlihat disini. Hal ini dapat

dilihat pada saat siswa menuliskan hasil representasi yang telah mereka pikirkan

dan diskusikan dengan anggota kelompoknya yang terdapat pada lembar kerja

kelompok (LKK) bersama kelompok secara mandiri. Siswa diharapkan mampu

menuliskan ide-ide dan merepresentasikan hasil pemikiran dan diskusi yang telah

dimilikinya dan diperoleh dari tahapan sebelumnya.

Pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacher center) yang

mengakibatkan siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini tampak

jelas dari langkah-langkah pembelajaran konvensional, dimana guru menjelaskan

keseluruhan materi, kemudian memberikan contoh soal kepada siswa. Setelah itu

guru memberikan beberapa latihan yang memiliki kesamaan tipe yang monoton

dengan contoh-contoh soal yang pernah diberikan.

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam pembelajaran kooperatif tipe TTW yang

sudah dijelaskan, kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.
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D. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar yaitu semua siswa kelas VIII semester

genap SMP Negeri 1 Kotabumi tahun pelajaran 2018/2019 memperoleh materi

sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya,

maka hipotesis dari penelitian ini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Think

Talk Write efektif ditinjau dari kemampuan representasi matematis siswa.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 di SMP

Negeri 1 Kotabumi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII

semester genap SMP Negeri 1 Kotabumi tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 8

(delapan)  kelas yaitu kelas VIII A hingga VIII H. Dari kedelapan kelas

tersebut dipilih dua kelas sebagai sampel penelitian.

Tabel 3.1. Distribusi Siswa Kelas VIII-A sd VIII-H SMP Negeri 1 Kotabumi

No Nama Guru Kelas Jumlah siswa Nilai Rata Rata UTS tahun
pelajaran 2018/2019

1

Guru A

VIII A 32 50,4
2 VIII B 30 56,0
3 VIII C 29 47,6
4 VIII D 32 46,1
5 VIII E 32 46,9
6

Guru B
VIII F 30 42,5

7 VIII G 29 41,8
8 VIII H 30 39,9

Rata-Rata 46,4

Berdasarkan hal tersebut, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan

teknik cluster random sampling yaitu mengambil dua kelas sebagai sampel secara

acak dari beberapa kelompok tertentu. Hal ini dilakukan karena tidak adanya kelas

unggulan pada kelas VIII di SMP Negeri 1 Kotabumi, sehingga dapat dipilih

sampel secara acak dari populasi tersebut. Diambil dua sampel kelas dengan satu
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kelas sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran tipe TTW

dan satu kelas sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran

konvensional. Terpilihlah dua kelas secara acak yaitu kelas VIII E dengan 32

siswa sebagai kelas kontrol dan kelas VIII D dengan 32 siswa sebagai kelas

eksperimen.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Desain yang digunakan

adalah pretest - posttest control group design. Hal ini mengacu pada pengertian

pembelajaran efektif yaitu persentase siswa yang memiliki kemampuan

representasi matematis dengan nilai minimum 70 dalam pembelajaran TTW lebih

dari 60% dan peningkatan skor kemampuan representasi matematis pada kelas

eksperimen lebih tinggi dari peningkatan skor kemampuan representasi matematis

pada kelas kontrol serta karakteristik siswa yang sebelumnya pernah menerima

materi pada jenjang sekolah sebelumnya. Pemberian pretest dilakukan untuk

mengetahui kemampuan representasi matematis siswa sebelum materi diberikan,

sedangkan pemberian posttest dilakukan untuk memperoleh data penilaian berupa

kemampuan representasi matematis siswa setelah pembelajaran dilakukan. Desain

penelitian tersebut dikemukakan oleh Fraenkel dan Wallen (2012: 272) seperti

yang disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
Kelas eksperimen O1 X O2

Kelas kontrol O1 C O2

Fraenkel dan Wallen (2012: 272)
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Keterangan:
X = TTW
C = Konvensional
O1 = Pretest kemampuan representasi matematis siswa
O2 = Posttest kemampuan representasi matematis siswa

C. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan,

pelaksanaan, dan akhir. Adapun uraian lengkap mengenai tahapannya yaitu

sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan observasi untuk mengetahui karakteristik populasi yang ada.

b. Menyusun proposal penelitian, perangkat pembelajaran dan instrumen tes

yang digunakan dalam penelitian

c. Menentukan sampel penelitian dengan teknik cluster random sampling.

d. Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian yaitu materi

Lingkaran.

e. Menguji validitas instrumen penelitian dengan Ibu Rina Susilawati, S.Pd.,

M.M.

f. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada siswa di luar sampel penelitian

sehingga terpilih kelas IX F.

g. Melakukan uji reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran pada

intrumen uji coba. Kemudian diperoleh hasil bahwa intrumen tersebut layak

untuk digunakan dalam penelitian.
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2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pada tahap ini dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Kegiatan

pada tahap pelaksanaan yaitu:

a. Mengadakan pretest pada kelas kontrol pada tanggal 31 Januari 2019 dan

kelas eksperimen pada tanggal 1 Februari 2019.

b. Melaksanakan pembelajaran TTW pada kelas eksperimen dan pembelajaran

konvensional pada kelas kontrol sesuai RPP (Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran) yang telah dibuat. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dari

tanggal 1 Januari 2019 sampai 18 Februari 2019.

c. Melaksanakan posttest di kelas kontrol pada tanggal 16 Februari 2019 dan di

kelas eksperimen pada tanggal 18 Februari 2019.

3. Tahap Akhir

Kegiatan pada tahap ini dilakukan setelah penelitian berlangsung. Kegiatan pada

tahap akhir yaitu:

a. Mengumpulkan data sampel yaitu hasil pretest dan posttest kemampuan

representasi matematis siswa.

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari kelas eksperimen dan

kelas kontrol untuk ditarik kesimpulan.

c. Membuat laporan hasil penelitian.

D. Data Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kemampuan representasi

berupa skor hasil pretest dan posttest. Sedangkan, teknik pengumpulan data yang
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digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Tes kemampuan representasi matematis

diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran secara keseluruhan, baik di kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes dalam bentuk soal uraian yang

didasarkan pada indikator kemampuan representasi matematis siswa. Tes yang

diberikan pada setiap kelas untuk pretest dan posttest adalah soal yang setara.

Materi yang diujikan dalam penelitian ini adalah pokok bahasan Lingkaran. Tes

ini diberikan kepada siswa secara individu untuk mengukur peningkatan

kemampuan representasi matematis siswa yang diberikan kepada kelas yang

mengikuti pembelajaran model TTW dan kelas yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

Untuk memperoleh data yang akurat maka tes yang digunakan adalah tes yang

memenuhi kriteria tes yang baik dari segi validitas, reliabilitas, daya pembeda dan

tingkat kesukaran. Oleh karena itu, dilakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat

kesukaran, dan daya pembeda. Berikut ini adalah uji yang digunakan dalam

penelitian ini.

1. Validitas

Validitas pada penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Menurut Sudijono

(2013: 163), suatu tes dikategorikan valid jika butir-butir tesnya sesuai dengan

kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang diukur. Kesesuaian isi dengan
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kisi-kisi tes dan kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kemampuan bahasa

yang dimiliki siswa dinilai berdasarkan penilaian guru mitra dengan mengguna-

kan daftar cek. Setelah dilakukan penilaian oleh guru mitra, instrumen tes dinyata-

kan valid. Hasil uji validitas isi dapat dilihat pada Lampiran B.5, selanjutnya

diujicobakan pada siswa kelas di luar sampel, yaitu kelas IX F. Data yang

diperoleh dari hasil uji coba kemudian dianalisis menggunakan bantuan program

Microsoft Excel 2007 untuk menguji reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat

kesukaran butir soal.

2. Reliabilitas

Reliabilitas tes diukur berdasarkan koefisien reliabilitas dan digunakan untuk

mengetahui tingkat ketetapan atau kekonsistenan suatu tes. Untuk menghitung

koefisien reliabilitas tes didasarkan pada pendapat Sudijono (2013: 208) yang

menggunakan rumus alpha, yaitu:

= − 1 1 − ∑
Keterangan :
r 11 =  Koefisien reliabilitas instrumen tes
n =  Banyaknya butir soal∑ =  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal

=  Varians skor total

Koefisien reliabilitas suatu butir soal diinterpretasikan dalam Sudijono (2013:

208) suatu tes dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien reliabilitas lebih dari

atau sama dengan 0,70.
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Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,78. Hal

ini menunjukkan bahwa instrumen tes reliabel. Perhitungan reliabilitas tes

kemampuan representasi matematis dapat dilihat pada Lampiran C.2.

3. Daya Pembeda (DP)

Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015: 217-221), daya pembeda butir soal

adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara siswa yang

berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang, dengan siswa yang berkemampuan

rendah. Untuk menghitung daya pembeda butir soal, data harus diperingkat

terlebih dahulu, lalu siswa dibagi menjadi dua kelompok, karena sampel yang

digunakan merupakan sampel besar (n > 30), pengelompokkan siswa dapat

dilakukan dengan teknik non belah dua, yaitu dengan ketentuan 25% siswa yang

berkemampuan tinggi (kelompok atas), 50% siswa berkemampuan sedang, dan

25% siswa berkemampuan rendah (kelompok bawah). Rumus yang digunakan

untuk mengetahui besar kecilnya indeks daya pembeda (DP) menurut Lestari dan

Yudhanegara (2015: 217-218) yaitu:

DP = X − XSMI
Keterangan:
DP =  Indeks daya pembeda butir soalX =  Rata-rata skor jawaban siswa kelompok atasX =  Rata-rata skor jawaban siswa kelompok bawahSMI=  Skor Maksimum Ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh siswa

jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna).

Kriteria tolak ukur daya pembeda butir soal yang digunakan menurut Lestari dan

Yudhanegara (2015: 217) selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3. Interpretasi Daya Pembeda

Indeks Daya Pembeda Kriteria
0,71 ≤ DP ≤ 1,00 Sangat baik
0,41 ≤ DP ≤ 0,70 Baik
0,21 ≤ DP ≤ 0,40 Cukup
0,01 ≤ DP ≤ 0,20 Buruk
-1,00 ≤ DP ≤ 0,00 Sangat Buruk

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai daya

pembeda tes adalah 0,22 sampai dengan 0,59.  Hal ini menunjukkan bahwa

instrumen tes yang diujicobakan memiliki daya pembeda yang cukup sebanyak

55,5% dan yang baik sebanyak 44,5%. Hasil perhitungan daya pembeda uji coba

soal dapat dilihat pada Lampiran C.3

4. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan siswa

dalam menjawab butir soal tersebut. Menurut Sudijono (2013: 370) butir-butir

soal tes dapat dinyatakan baik apabila butir-butir soal tersebut tidak terlalu sukar

dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain tingkat kesukaran soal tersebut

adalah sedang atau cukup. Seperti yang dikemukakan Sudijono (2013: 372),

tingkat kesukaran butir soal dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

=
Keterangan:
P = tingkat kesukaran suatu butir soal
NP = jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal
N = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.
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Interpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal menggunakan kriteria indeks

kesukaran menurut Robert L. Thorndike dan Elisabeth Hagen (Sudijono, (2013:

372) yang tertera dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Interpretasi Tingkat Kesukaran

Tingkat Kesukaran Interpretasi
0,00 ≤ P ≤ 0,29 Terlalu Sukar
0,30 ≤ P ≤ 0,70 Cukup (Sedang)

P ≥ 0,71 Terlalu Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai

tingkat kesukaran tes adalah 0,30 sampai dengan 0,68. Hal ini menunjukkan

bahwa instrumen tes yang diujicobakan memiliki tingkat kesukaran sedang. Hasil

perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal dapat dilihat pada Lampiran C.4.

Dari hasil uji coba instrumen tes tersebut diketahui bahwa soal tes kemampuan

representasi matematis pada penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas,

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran, sehingga instrumen tes

kemampuan representasi matematis sudah layak digunakan untuk mengumpulkan

data.
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F. Analisis Data dan Teknik Pengujian Hipotesis

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Data yang

diperoleh adalah data hasil pretest dan posttest dianalisis untuk mendapatkan skor

peningkatan (gain) kemampuan representasi matematis siswa pada kedua kelas.

Menurut Hake (1998: 65) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain

ternormalisasi (normalized gain) = g yaitu:

g =

Hasil perhitungan gain atau skor peningkatan kemampuan representasi matematis

siswa selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.7. Data skor kemampuan

representasi matematis siswa di kelas eksperimen dan kontrol, dapat dianalisis

dengan uji statistik untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran TTW

ditinjau dari kemampuan representasi matematis siswa. Sebelum melakukan uji

statistik perlu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

Hal ini dilakukan untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan dalam

pengujian hipotesis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data gain berasal dari

populasi berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas

menggunakan uji Lilliefors.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : sampel data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel data gain berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal
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Untuk menghitung nilai statistik uji Lilliefors, rumus yang digunakan sebagai

berikut.

M = maksimum (│S(xi) - F(xi)│; │S(xi-1) - F(xi)│)

dengan S(xi) = P ( x ≤ xi ) dan F(xi) = P ( x ≤ xi)

Keterangan:
S(xi) = peluang observasi saat x kurang dari atau sama dengan data ke-i
F(xi) = peluang yang diharapkan saat x kurang dari atau sama dengan data ke-i

Kriteria uji adalah tolak H0 jika M > M0.05. Nilai M0.05 dapat dilihat pada tabel

nilai Lilliefors, sedangkan H0 diterima jika M < M0.05 (Sheskin, 2004).

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas didapat bahwa data gain kelas

eksperimen dan kontrol berdistribusi normal yang ditampilkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Rekapitulasi Uji Normalitas Data Gain Skor Kemampuan
Representasi Matematis Siswa

Kelas Mhitung Mtabel Keputusan Uji Keterangan

TTW 0,11 0,23 H0 Diterima
Berdistribusi

Normal

Konvensional 0,08 0,23 H0 Diterima
Berdistribusi

Normal

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa data gain skor kemampuan

representasi matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

berdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya tentang uji normalitas dapat

dilihat pada Lampiran C.8.

2. Uji Homogenitas Varians

Karena kedua data berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas. Uji

homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data yaitu data
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gain kemampuan representasi matematis siswa dengan model TTW dengan model

pembelajaran konvensional memiliki varians yang sama atau tidak. Adapun

rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

1. Hipotesis

H0: = (variansi kedua populasi sama)

H1:  (variansi kedua populasi tidak sama)

2. Taraf Signifikan : α = 0,05

3. Statistik Uji

F =

Keterangan:

= varians terbesar

= varians terkecil

4. Keputusan Uji

Statistik di atas berdistribusi F dengan kriteria pengujian adalah tolak H0 jika> dengan = ( , ) yang diperoleh dari daftar

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

sesuai dengan dk pembilang dan penyebut.

Hasil uji homogenitas data skor peningkatan kemampuan representasi matematis

siswa kelas TTW dan kelas konvensional disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Hasil Uji Homogenitas Data Peningkatan Skor Kemampuan
Representasi Matematis Siswa

Kelas Varians Keputusan Uji

TTW 0,01741
0,7329 2,048 diterima

Konvensional 0,01276
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Berdasarkan Tabel 3.6, data skor peningkatan kemampuan representasi matematis

siswa pada kelas TTW dan kelas konvensional memiliki varians yang homogen.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.9.

3. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Hipotesis Pertama

Setelah uji normalitas diperoleh data sesudah pembelajaran pada kelas

eksperimen berdistribusi normal. Dengan demikian, pengujian hipotesis

pertama dapat dilakukan dengan prosedur yang dinyatakan oleh Sudjana

(2005: 235) sebagai berikut.

Adapun rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut.: = 60% (Proporsi siswa yang memiliki kemampuan representasi

matematis dengan nilai minimum 70 sama dengan 60%

banyaknya siswa yang mengikuti pembelajaran TTW)∶ ˃ 60% (Proporsi siswa yang memiliki kemampuan representasi

matematis dengan nilai minimum 70 lebih dari 60%

banyaknya siswa yang mengikuti pembelajaran TTW)

Statistik z yang digunakan untuk uji ini adalah sebagai berikut.

= −(1 − )
Keterangan:
x : banyaknya siswa dengan nilai minimum 70 pada kelas eksperimen
n : banyaknya siswa pada kelas eksperimenπ : proporsi siswa dengan nilai minimum 70 yang diharapkan
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Dalam pengujian ini digunakan = 0,05, dengan peluang (0,5 − ) dengan

kriteria uji tolak H0 jika > , , di mana , didapat dari daftar

normal baku dengan peluang (0,5 − ) dan terima H0 jika < , .

b. Uji Hipotesis Kedua

Setelah melakukan uji prasyarat yakni uji normalitas, diketahui bahwa data

gain skor kemampuan representasi matematis siswa dengan pembelajaran

eksperimen dan pembelajaran konvensional berdistribusi normal dan memiliki

varians yang sama. Menurut Sudjana (2005: 243), karena data dari kedua

sampel berdistribusi normal dan memiliki varians yang sama maka analisis

data dilakukan dengan

Hipotesis Uji

Ho: μ1 = μ2 (Rata-rata skor peningkatan kemampuan representasi matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran TTW sama dengan

peningkatan skor kemampuan representasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional).

H1: μ1 > μ2 (Rata-rata skor peningkatan kemampuan representasi matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran TTW lebih tinggi dari skor

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional).

Menurut Sudjana ( 2005: 243) statistik yang digunakan untuk uji ini adalah:

t =
̅ ̅

dengan =
( ) ( )
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Keterangan:̅1 : rata-rata skor siswa di kelas pembelajaran TTW̅2 : rata-rata skor siswa di kelas pembelajaran konvensional
n1 : banyaknya siswa kelas pembelajaran TTW
n2 : banyaknya siswa kelas pembelajaran konvensionals : varians pada kelas pembelajaran TTWs : varians pada kelas pembelajaran konvensionals : varians gabungan

Kriteria pengujiannya yaitu terima H0 jika < ( , ) dengan derajat

kebebasan dk = (n1+ n2 – 2) dan (1 − ).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe TTW tidak efektif ditinjau dari kemampuan

representasi matematis siswa.

B. Saran

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

1. Kepada guru, yang ingin menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TTW

hendaknya dalam pelaksanaannya guru harus memahami setiap komponen

yang ada dalam pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dan juga

harus diimbangi dengan pengelolaan kelas dan waktu yang tepat agar suasana

belajar semakin kondusif sehingga memperoleh hasil yang optimal.

2. Kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian mengenai

pembelajaran kooperaif tipe TTW, hendaknya dalam pelaksanaan

pembelajaran siswa dikondisikan terlebih dahulu agar lebih siap untuk belajar

sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian untuk

LKK yang digunakan hendaknya tidak terlalu padat sehingga dapat

menyesuaikan waktu pembelajaran dan pembagian waktu yang telah

ditentukan dapat berjalan dengan optimal.
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