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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran

Belajar merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus mengembangkan dirinya, manusia telah

melakukan kegiatan belajar sejak dilahirkan.  Syah (2006: 92) mengatakan bahwa

belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif

menetap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses

kognitif.  Perubahan-perubahan yang dihasilkan akibat proses belajar merupakan

hasil pengalaman yang dilakukan dengan sadar dan bukan kebetulan karena

melibatkan kognitif seseorang.  Dalam hal ini, seseorang yang belajar menyadari

adanya perubahan dalam dirinya.

Lebih dari sekedar melibatkan kemampuan kognitif, proses belajar juga melibatkan

kemampuan afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) yang dimiliki

seseorang.  Hal ini dimaksudkan agar perubahan akibat proses belajar bersifat

positif dan berguna sehingga lebih baik dari yang sebelumnya.  Hal ini senada

dengan yang dikemukakan oleh Djamarah (2008: 13) mengatakan bahwa belajar

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh perubahan tingkah laku

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik.
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Yamin (2012: 99) mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku

seseorang akibat pengalaman yang dia dapat melalui pengamatan, pendengaran,

membaca dan meniru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan yang

terjadi pada proses belajar tidak hanya diperoleh melalui proses interaksi atau

pengalaman saja, melainkan melalui proses latihan yang meliputi pengamatan,

pendengaran, membaca dan meniru.

Berdasarkan beberapa definisi belajar yang diutarakan oleh beberapa ahli tersebut,

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah  tahapan perubahan seluruh tingkah laku

individu yang relatif menetap untuk mencapai pribadi yang lebih baik sebagai hasil

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan kemampuan

kognitif, afektif dan psikomotorik.

Warsita (2008: 85) mengatakan bahwa pembelajaran adalah segala upaya yang

dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik.  Hal

yang sama  juga dikemukakan oleh Riyanto (2009: 131) yang mengatakan bahwa

pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar.  Dalam hal ini

kegiatan pembelajaran tidak berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada

para peserta didiknya.  Sehingga kegiatan pembelajaran akan melibatkan peserta

didik untuk mempelajari sesuatu dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut Suherman (2007: 7) pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan

yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara

optimal.  Dengan demikian proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja

direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku. Untuk itu, agar kegiatan pembelajaran

menjadi bermakna bagi peserta didik, maka harus diciptakan lingkungan yang

nyaman dan memberikan rasa aman bagi peserta didik.
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Hamalik (2009: 57) Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses belajar

mengajar, karena pada dasarnya pembelajaran merupakan interaksi antara pendidik

dalam mengajar (theaching) dan peserta didik dalam belajar (learning).  Implikasi

dari pengertian tersebut adalah dalam mencapai tujuan pembelajaran melibatkan

unsur-unsur manusiawi yang satu sama lain saling bersinergi.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang disengaja atau upaya yang dirancang

oleh pendidik dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan (kelas atau

sekolah) yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar, serta terjadinya

interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa.

Agar pembelajaran lebih efektif, Muijs dan Rinol (Iru & Arihi: 2012) menyebutkan

enam elemen utama agar pembelajaran berlangsung efektif yaitu.

1. Mempunyai struktur yang jelas.
2. Materinya dipersentasikan secara terstruktur dan jelas.
3. Pembelajaran dirancang untuk memberikan keterampilan dasar dengan

kecepatan langkah yang ditentukan.
4. Mendemonstrasikan model pembelajaran secara jelas dan terstruktur.
5. Menggunakan pemetaan konseptual.
6. Interaksi tanya jawab.

Kompetensi dan tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal apabila

pemilihan pendekatan, metode, strategi, model-model pembelajaran tepat

disesuaikan dengan materi, tingkat kemampuan siswa, karakteristik siswa,

kemampuan sarana prasarana, dan kemampuan guru dalam menerapkan secara

tepat guna pendekatan, metode, strategi, dan model-model pembelajaran. (Iru &

Arihi, 2012: 1).
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2. Pembelajaran Kooperatif

Daryanto dan Rusman (2012: 241) mengemukakan model pembelajaran kooperatif

merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-

kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan

yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan rendah) dan jika memungkinkan anggota

kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta memperhatikan

kesetaraan jenis kelamin. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerja

sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan

keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

Menurut Suprijono (2010: 54) pembelajaran kooperatif yaitu konsep yang lebih

luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Guru menetapkan tugas dan pertanyaan-

pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk

membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

Artzt dan Newman (Trianto, 2009: 56) mengemukakan bahwa dalam peroses

pembelajar kooperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesai-

kan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Johnson (Trianto,

2009: 60) mengungkapkan bahwa “Ada empat elemen dasar dalam pembelajaran

kooperatif, yaitu (1) saling ketergantungan positif, (2) interaksi tatap muka, (3)

akuntabilitas individual, dan (4) keterampilan menjalin hubungan interpersonal.”

Johnson (Abdurrahman, 2009: 123) mengungkapkan bahwa hasil-hasil penelitian

menunjukkan interaksi kooperatif memiliki banyak pengaruh positif, yaitu: dapat

meningkatkan prestasi belajar,  dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran
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tingkat tinggi, lebih mendorong tumbuhnya motivasi intrinstik, dan dapat

meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif. Jadi pembelajaran

kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama

antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Tujuan

dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada

siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berfikir dan dalam kegiatan-

kegiatan belajar. Jadi, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang

sama dalam keberhasilan kelompoknya untuk memberikan kontribusinya dalam

pencapaian tujuan pembelajaran.

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS)

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif adalah TPS. Pembelajaran

kooperatif tipe TPS merupakan salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang

dikembangkan oleh Frank Lyman dan koleganya di Universitas Maryland.

Menurut Trianto (2007: 61) TPS merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat

variasi pola suasana diskusi kelas.  TPS merupakan jenis pembelajaran kooperatif

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.  Interaksi dalam hal ini

meliputi interaksi antar sesama siswa maupun antara siswa dengan guru.

Menurut Huda (2011: 132) TPS merupakan metode yang sederhana, namun sangat

bermanfaat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lie (2004: 57) yang

menyatakan bahwa TPS merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif

sederhana yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri serta

bekerja sama dengan orang lain.

Adapun langkah-langkah yang ada dalam model pembelajaran kooperatif tipe TPS

menurut Trianto (2007: 61-62) adalah sebagai berikut:
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1) Berpikir (Thinking)

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau permasalahan yang dikaitkan dengan

materi pelajaran yang sedang dipelajari. Selanjutnya guru meminta siswa

menggunakan waktu beberapa menit untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan

atau permasalahan tersebut secara individu.

2) Berpasangan (Pairing)

Guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka

peroleh dari proses berpikir (thinking) sebelumnya. Interaksi yang dilakukan oleh

siswa selama proses ini dapat menyatukan jawaban, ide atau gagasan yang dimiliki

oleh masing-masing siswa.

3) Berbagi (Sharing)

Pada tahap ini guru meminta pasangan-pasangan yang telah dibentuk untuk

membagikan hasil diskusinya kepada seluruh kelas. Secara bergiliran masing-

masing kelompok (pasangan) mendapatkan kesempatan untuk melaporkan hasil

diskusi tersebut di depan kelas. Tahap ini berakhir sampai hampir sebagian dari

seluruh kelompok (pasangan) mendapat kesempatan melaporkan.

Beberapa kelebihan metode pembelajaran TPS menurut Ibrahim, dkk (2000:6)

adalah (1) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas, (2) memperbaiki ke-

hadiran, (3) angka putus sekolah berkurang, (4) sikap apatis berkurang, (5)

penerimaan terhadap individu lebih besar, (6) hasil belajar lebih mendalam, dan (7)

meningkatkan kebaikan budi. Sedangkan kelemahan TPS menurut Syamsu Basri

dalam Riyanto (2010:302) adalah (1) membutuhkan koordinasi secara bersamaan

dari berbagai aktivitas, (2) membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan

ruangan kelas, (3) peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita
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waktu pengajaran yang berharga.  Untuk itu, guru harus membuat perencanaan

yang seksama sehingga dapat meminimalkan jumlah waktu yang terbuang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa  medel kooperatif tipe TPS diawali dengan proses

Think (berfikir) yaitu siswa terlebih dahulu berfikir secara individu terhadap

masalah yang disajikan oleh guru, kemudian dilanjutkan oleh tahap Pair

(berpasangan), yaitu siswa diminta untuk mendiskusikan dengan pasangan-

pasangannya tentang apa yang telah dipikirkannya secara individu, dan bisa

dilanjutkan berdiskusi dengan pasangan lainnya dan kemudian diakhiri dengan

share (berbagi), setelah tercapai kesepakatan tentang pikirannya, maka salah satu

pasangan membagikan kepada seluruh kelas apa yang menjadi  kesepakatan dalam

diskusinya.

4. Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW)

Suatu model pembelajaran yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan

kemampuan komunikasi dan pemahaman siswa adalah model pembelajaran

kooperatif tipe TTW. Ngalimun (2013: 170) menyatakan:

Pembelajaran ini dimulai dengan berfikir melalui bahan bacaan (menyimak,
mengkritisi, dan alternatif solusi), hasil bacaannya dikomunikasikan dengan
presentasi, diskusi, dan kemudian buat laporan hasil presentasi. Sintaknya
adalah: informasi, kelompok (membaca-mencatat-menandai), presentasi,
diskusi, melaporkan.

Sedangkan dalam Suherman (2007), TTW merupakan strategi pembelajaran yang

dimulai dengan berpikir melalui bahan bacaan (menyimak, mengritisi, dan

alternatif solusi), hasil bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi, dan

kemudian membuat laporan hasil presentasi.



18

Kegiatan berpikir, berbicara, dan menulis adalah kegiatan dalam pembelajaran

matematika yang memberi peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif

menyelesaikan suatu masalah.  Suasana ini akan lebih efektif jika dilakukan dalam

kelompok heterogen dengan anggota kelompok 3-5 siswa.  Dalam kelompok ini

siswa diminta untuk membaca kemudian membuat catatan kecil, menggabungkan

hasil pemikirannya kepada teman sekelompoknya dan mengungkapkannya melalui

tulisan.  Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Iru dan Arihi (2012: 9) bahwa

dalam pembelajaran ini siswa dibiarkan berpikir secara individu, bertukar pendapat

dengan teman kelompoknya dan kemudian menuliskan hasil diskusi lalu

mempresentasikannya dengan harapan antar siswa dapat saling membantu sehingga

mempercepat proses pembelajaran.

Tiga tahapan dalam pembelajaran kooperatif tipe TTW yang harus dikembangkan

dalam pembelajaran matematika menurut Yamin dan Ansari (2012: 85-88) adalah:

1. Think

Diartikan sebagai tahap berpikir.  Dalam tahap ini siswa membaca perma-

salahan dalam bentuk LKPD yang dilakukan secara individu. Setiap siswa

diberi kesempatan untuk membaca dan mencoba menyelesaikan permasalahan

yang diberikan kemudian membuat catatan kecil tentang hal-hal yang diketahui

dan tidak diketahuinya. Membuat catatan setelah membaca dapat merangsang

aktivitas berpikir sebelum, selama, dan setelah membaca, sehingga dapat

meningkatkan pengetahuan serta keterampilan berpikir dan menulis.

2. Talk

Tahap ini berarti tahap berdiskusi.  Tahap ini memberikan kesempatan kepada

siswa untuk menyampaikan ide-ide yang diperolehnya pada tahap berpikir
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kepada anggota kelompoknya dimana dalam satu kelompok terdiri dari 3-5

orang siswa yang heterogen. Tujuan diskusi dalam tahap ini adalah melibatkan

siswa lain yang kemampuannya berbeda untuk menyelesaikan masalah,

sehingga setiap siswa dilatih untuk dapat berkomunikasi dengan baik

menggunakan bahasa mereka sendiri.  Tahap talk ini penting karena proses ini

merupakan cara untuk mengomunikasikan matematika dalam bahasa sehari-

hari, membangun teori bersama, sharing strategi solusi, membuat definisi,

membentuk ide, dan membantu guru mengetahui tingkat pemahaman siswa

dalam belajar matematika.

3. Write

Diartikan sebagai tahap menulis kembali hasil yang diperoleh siswa setelah

melewati kedua tahap di atas.  Tahap menulis ini berarti mengonstruksi ide,

karena setelah berdiskusi antar teman siswa mengungkapkannya kembali

dalam bentuk tulisan secara individu. Aktifitas siswa selama tahap ini yaitu.

1. Menulis solusi terhadap masalah/pertanyaan yang diberikan,
2. Mengorganisasikan semua pekerjaan langkah demi langkah, baik penyele-

saiannya menggunakan grafik, diagram, atau tabel agar mudah dibaca atau
ditindaklanjuti,

3. Mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada pekerjaan ataupun
perhitungan yang ketinggalan, dan

4. Meyakini bahwa pekerjaanya lengkap, mudah dibaca dan terjamin
keasliannya.

Menurut Suseli (2010:39), kelebihan dari penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe TTW yaitu (1) mendidik siswa lebih mandiri, (2) membentuk

kerjasama tim, (3) melatih berfikir, berbicara dan membuat catatan sendiri, (4) lebih

memberikan pengalaman pribadi, (5) melatih siswa berani tampil, (6) bertukar

informasi antar kelompok/siswa, dan (7) guru hanya sebagai pengarah dam

pembimbing, (8) siswa menjadi lebih aktif. Sedangkan kelemahan TTW menurut
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Apripudin (2012) adalah (1) model pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas

besar, misalkan sebagian waktu hilang karena membantu siswa mencari solusi

pemecahan masalah atau menemukan teori-teori yang berhubungan dengan lembar

kerja siswa, dan (2) tidak semua anggota kelompok aktif dalam model

pembelajaran ini

5. Kemampuan Representasi Matematis

Konsep tentang representasi merupakan salah satu konsep psikologi yang dipakai

dalam pendidikan matematika untuk menjelaskan beberapa peristiwa penting

tentang cara berfikir anak-anak (Kartini, 2009: 362). Representasi dapat diartikan

sebagai ungkapan-ungkapan dari ide matematis yang ditampilkan siswa sebagai

model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk

menemukan solusi dari suatu masalah yang sedang dihadapinya sebagai hasil dari

interpretasi pikirannya (Alhadad, 2010: 34).

Menurut Goldin (Mudzakkir, 2006: 19) representasi adalah suatu konfigurasi

(bentuk atau susunan) yang dapat menggambarkan, mewakili, atau melambangkan

sesuatu dalam suatu cara.  Dalam hal ini, diantara dua buah konstruksi matematik

haruslah terdapat suatu keterkaitan sehingga satu sama lain tidak saling bebas,

bahkan suatu konstruksi saling memberi peran penting untuk membentuk

konstruksi yang lainnya. Alhadad (2010: 34) mengungkapkan bahwa representasi

adalah ungkapan dari ide matematis yang dimunculkan siswa sebagai bentuk

pengganti dari suatu masalah yang digunakan untuk menemukan solusi masalah

sebagai hasil interpretasi pikirannya.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa representasi matematik merupakan

penggambaran, penerjemahan, pengungkapan, penunjukkan kembali, pelambangan,

atau bahkan pemodelan ide, gagasan, konsep matematik, dan hubungan diantaranya

yang termuat dalam suatu konfigurasi, konstruksi, atau situasi tertentu yang

ditampilkan siswa dalam berbagai bentuk sebagai upaya memperoleh solusi yang

dari masalah yang dihadapinya.

Lesh, Post dan Behr (dalam Kartini, 2009: 363) membagi representasi yang

digunakan dalam pendidikan matematika dalam lima jenis, meliputi representasi

objek dunia nyata, representasi konkret, representasi simbol aritmatika, representasi

bahasa lisan atau verbal dan representasi gambar atau grafik. Di antara kelima

representasi tersebut, tiga yang terakhir lebih abstrak dan merupakan tingkat

representasi yang lebih tinggi dalam memecahkan masalah matematika.

Mudzakkir (2006: 47) dalam penelitiannya mengelompokkan representasi

matematis ke dalam tiga ragam representasi yang utama, yaitu.

1. Representasi visual, berupa diagram, grafik, tabel, atau gambar,
2. Persamaan atau ekpresi matematika, dan
3. Kata-kata atau teks tertulis.

Representasi tidak hanya merujuk pada hasil atau produk yang diwujudkan dalam

bentuk konfigurasi atau konstruksi baru, tetapi juga melibatkan proses berpikir

yang dilakukan untuk menangkap dan memahami konsep, operasi, atau hubungan

matematik lainnya dari suatu konfigurasi. Dengan demikian proses representasi

matematik dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu secara internal dan eksternal.

Menurut Hiebert dan Charpenter (Mudzakkir, 2006: 21) representasi internal

merupakan proses berpikir tentang ide‐ide matematik yang memungkinkan pikiran
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seseorang bekerja atas dasar ide tersebut. Pada intinya representasi internal sangat

berkaitan dengan proses mendapatkan kembali pengetahuan yang telah diperoleh

dan disimpan dalam ingatan serta relevan dengan kebutuhan untuk digunakan

ketika diperlukan. Proses tersebut sangat terkait erat dengan pengkodean

pengalaman masala lalu. Proses representasi internal ini tentu tidak bisa diamati

secara kasat mata dan tidak dapat dinilai secara langsung karena merupakan

aktivitas mental (minds on) dalam pikiran seseorang.

Sedangkan menurut Goldin (Mudzakkir, 2006: 22) representasi eksternal adalah

hasil perwujudan dalam menggambarkan apa‐apa yang dikerjakan siswa secara

internal atau representasi internal. Hasil perwujudan ini dapat diungkapkan baik

secara lisan, tulisan dalam bentuk kata‐kata, simbol, ekspresi atau notasi matematik,

gambar, grafik, diagram, tabel, atau objek fisik berupa alat peraga.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa interaksi antara representasi internal dan

representasi eksternal terjadi secara timbal balik ketika seseorang mempelajari

matematik. Dengan demikian jika siswa memiliki kemampuan membuat

representasi, siswa telah mempunyai alat‐alat dalam meningkatkan keterampilan

komunikasi matematikanya yang akan berpengaruh terhadap peningkatan

pemahaman matematikanya.

Kemampuan representasi matematis dapat diukur dengan adanya indikator-

indikator pencapaian dari kemampuan tersebut.  Indikator dalam  kemampuan

representasi berdasarkan Mudzakir (2006: 47) seperti tampak pada tabel berikut:
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Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Representasi Matematis

No Representasi Bentuk-Bentuk Operasional
1. Representasi Visual:

a) Diagram, grafik, atau
tabel

b) Gambar

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

 Menggunakan representasi visual untuk
menyelesaikan masalah.

 Membuat gambar pola-pola geometri
 Membuat gambar bangun geometri untuk

memperjelas masalah dan memfasilitasi
penyelesaiannya.

2. Persamaan atau ekpresi
matematis

 Membuat persamaan atau model matematika dari
representasi lain yang diberikan.

 Penyelesaian masalah yang melibatkan ekpresi
matematis.

3. Kata-kata atau teks
tertulis

 Membuat situasi masalah berdasarkan data-data
atau representasi yang diberikan

 Menuliskan interpretasi dari suatu representasi.
 Menuliskan langkah-langkah penyelesaian

masalah matematis dengan kata-kata.
 Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu

representasi yang disajikan.
 Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata

atau teks tertulis.

B. Kerangka Pikir

Tingkat keberhasilan kegiatan belajar matematika bergantung dari bagaimana

proses belajar yang terjadi dan dapat dilihat dari hasil belajar dan tingkat

kemampuan matematis siswa. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa

adalah kemampuan representasi matematis. Hal ini dikarenakan representasi

matematis sangat diperlukan siswa ketika ia ingin menyajikan dan memperjelas ide,

pemahaman dan argumen matematis mereka. Menyadari akan peran penting

kemampuan representasi matematis dalam pembelajaran matematika, maka

kemampuan representasi matematis harus ditingkatkan.
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Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa

adalah  melakukan inovasi model pembelajaran yang lebih membuat siswa aktif

untuk berpikir dan bekerjasama. Model pembelajaran yang dipilih harus dapat

mengembangkan kemampuan siswa untuk merepresentasikan suatu permasalahan

ke dalam gambar, ekspresi matematis serta tersusun secara logis dan sistematis.

Ada dua alternatif yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe

TPS dan model pembelajaran kooperatif tipe TTW.

Model Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan model pembelajaran yang

menekankan pada kemampuan berpikir dan kerjasama siswa.  Dalam pembelajaran

ini, guru menyampaikan isi materi secara garis besar di awal proses pembelajaran.

Kemudian guru akan melontarkan permasalahan yang harus dipikirkan (think) oleh

setiap siswa. Pada tahap ini siswa diberikan waktu untuk berpikir secara mandiri

sehingga secara aktif siswa akan menggali kemampuan berpikir, mencari informasi

dan representasi-representasi yang diperlukan sehingga membuat siswa lebih siap

untuk berdiskusi.  Tahap selanjutnya adalah siswa dipasangkan (pair) dengan siswa

lain di sebelahnya untuk mendiskusikan hasil pemikiran permasalahan dan hasil

representasi yang telah mereka miliki sebelumnya. Tahap ini mempunyai peranan

penting karena adanya diskusi siswa akan lebih mudah bertukar ide atau pendapat

masing-masing kepada pasangannya sehingga setiap permasalahan matematika

yang umumnya dipandang sulit oleh para siswa saat berpikir mandiri akan terlihat

lebih mudah. Pada tahap ini juga akan lebih banyak ide dan representasi yang

dihasilkan siswa karena mereka bisa saling berdiskusi. Tahap akhir pada model ini

melatih keberanian siswa untuk berbagi informasi (share), bertanya, atau

mengungkapkan pendapatnya dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka

pikirkan dan diskusikan dalam kelompoknya. Tahap ini akan semakin memperkaya
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pengetahuan representasi matematis siswa, karena mereka akan melihat

representasi-representasi dari berbagai kelompok.

Seperti halnya model pembelajaran kooperatif tipe TPS, model pembelajaran

kooperatif tipe TTW adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara

aktif dalam menyelesaikan suatu masalah. Guru menyampaikan isi materi secara

garis besar di awal proses pembelajaran. Kemudian guru akan melontarkan

permasalahan yang harus dipikirkan (think) oleh setiap siswa.  Pada tahap think

siswa membangun pemahamannya secara mandiri, menggunakan pemahaman yang

telah ia miliki sebelumnya.  Dengan adanya tahap ini maka siswa akan lebih siap

dalam berdiskusi karena telah memiliki bahan untuk didiskusikan bersama teman

sekelompoknya.  Pada tahap talk, siswa menyampaikan ide yang diperolehnya pada

tahap think kepada teman-teman diskusinya (kelompok).  Guru mendorong siswa

agar berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat sehingga tidak ada siswa

yang hanya berperan sebagai penonton diskusi. Tahap talk membantu siswa untuk

mempertajam pemahaman konsep yang sebelumnya ia bangun sendiri.  Selain itu,

tahap ini juga memungkinkan siswa untuk terampil berkomunikasi secara lisan.

Tahapan terakhir, siswa kembali menuliskan hasil diskusinya secara mandiri (tahap

write).  Setelah melalui tahap think dan talk, siswa sudah mampu untuk merevisi

dan mengonstruksi gagasan matematis yang ia miliki.  Pada tahap write, siswa

belajar untuk melakukan komunikasi matematis secara tertulis.

Pada model pembelajaran kooperatif tipe TPS, siswa dilatih untuk mengembangkan

ide secara individual, namun tidak mendorong siswa menuangkan kembali ide-ide

mereka secara individual ke dalam bentuk tulisan.  Sedangkan pada model

pembelajaran kooperatif tipe TTW, siswa secara individual dilatih untuk
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menuangkan hubungan antara gagasan yang dikonstruksi sendiri dengan gagasan

yang didapat saat berdiskusi ke dalam tulisan yang sistematis.  Dengan demikian,

peneliti berasumsi bahwa akan terdapat perbedaan kemampuan representasi

matematis antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe TPS dengan model pembelajaran kooperatif tipe TTW.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VIII semester ganjil SMP Mitra Bakti Bandar Sribhawono

tahun pelajaran 2014/2015 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan

kurikulum yang berlaku.

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan representasi matematis siswa

selain model pembelajaran tidak diperhatikan.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. Terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis antara siswa yang

menggunakan antara model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan model

pembelajaran kooperatif tipe TTW pada siswa kelas VIII semester ganjil SMP

Mitra Bakti Bandar Sribhawono tahun pelajaran 2014/2015.

2. Terdapat perbedaan ketuntasan belajar siswa yang mengikuti pembelajaran

dengan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS dan tipe TTW pada siswa

kelas VIII semester ganjil SMP Mitra Bakti Bandar Sribhawono tahun

pelajaran 2014/2015.


