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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Model pembelajaran dapat dimaknai sebagai landasan dasar untuk membentuk 

atau mendisain program pembelajaran didalam kelas.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ngalimun (2013:27) yang menyatakan bahwa: 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang dapat 

kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di 

dalam kelas dan untuk menentukan material/perangkat pembelajaran 

termasuk didalamnya buku-buku, media (film-film), tipe-tipe, program-

program media komputer, dan kurikulum. 

 

Daryanto (2012:241) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif meng-

utamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, semua model pembelajaran ditandai dengan adanya struktur tugas, 

struktur tujuan dan struktur penghargaan. Berdasarkan uraian di atas dapat di-

simpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana terstruktur yang di-

gunakan agar kegiatan belajar mengajar di kelas dapat berjalan dengan baik dan 

dapat mencapai keseluruhan tujuan pembelajaran. 

 

Setiap model pembelajaran mengarahkan kita untuk merencanakan pembelajaran 

yang dapat membantu siswa memahami setiap pokok bahasan di kelas. Ngalimun 

(2013:30) mengungkapkan bahwa dalam suatu pembelajaran suatu materi tertentu, 

tidak ada satu model pembelajaran yang lebih baik dari model pembelajaran lain-
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nya.  Pemilihan model pembelajaran yang tepat harus disesuaikan dengan pokok 

bahasan dan kemampuan siswa agar hasil belajarnya meningkat.Oleh karena itu, 

dalam memilih model pembelajaran seorang pendidik harus mempertimbangkan 

materi pelajaran, alokasi waktu, tingkat perkembangan kognitif siswa, suasana 

belajar, dan media yang dibutuhkan.   

 

Daryanto (2012:241) menyatakan bahwa dengan pemilihan model pembelajaran 

yang tepat diharapkan terjadinya perubahan dari mengingat (memorizing) atau 

menghafal (rote learning) ke arah berfikir (thinking) dan pemahaman 

(understanding), dari model ceramah ke pendekatan discovery learning atau 

inquiry learning, dari belajar individual ke kooperatif, serta dari subject centered 

ke clearer centered atau terkonstruksinya pengetahuan siswa.  Kemendikbud 

(2011) dalam standar kompetensi bahan kajian matematika sekolah mengemuka-

kan bahwa kecakapan atau kemahiran yang diharapkan dapat tercapai dalam 

belajar matematika SD sampai dengan SMA, salah satunya adalah kemampuan 

siswa dalam memahami konsep matematika.   

 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan ke-

lompok-kelompok heterogen, sehingga dalam satu kelompok terdapat siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah.  Faitul (2011:36) menyatakan bahwa 

model pembelajaran koopeatif terbagi kedalam beberapa tipe, diataranya yaitu 

Numbered Head Togerhet (NHT) dan Think Pair Share (TPS).   

 

NHT dan TPS memiliki karakteristik yang sama.  Keduanya dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa (Iru dan Arihi, 2012:59 dan Zainal, 2013:24).  

Selain memiliki kesamaan NHT dan TPS juga memiliki perbedaan. 
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Gambar 1 

 

Sketasa pada Gambar 1 menjelaskan bahwa pada pembelajaran NHT diawali 

dengan kegiatan kelompok, dan diakhiri dengan kegiatan individu, sedangkan 

pada TPS berlaku sebaliknya. 

 

 

B. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together 

 

 

Iru dan Arihi (2012:59) mengemukakan bahwa NHT merupakan jenis pembelajar-

an kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan me-

miliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik.  NHT pertama kali di-

kembangkan oleh Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak  siswa dalam me-

nelaah materi dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran.  Lebih 

lanjut Slavin (2005:255) mengemukakan bahwa NHT pada dasarnya adalah 

sebuah varian dari Group Discussion, hanya saja pada NHT hanya ada satu siswa 

yang mewakili kelompoknya tetapi sebelumnya tidak diberi tahu siapa yang akan 

menjadi wakil kelompok tersebut, sehingga semua siswa akan terlibat total dalam 

diskusi.  Menurut Hanafiah dan Suhana (2009:42) mengungkapkan bahwa 

langkah -langkah yang dapat ditempuh dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT yaitu: 

NHT TPS 

Keterangan : 

 Individu 

Kelompok besar (≥ 2 orang) 
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1. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor 

2. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya 

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya 

4. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka 

5. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang 

lain 

6. Kesimpulan. 

 

Sedangkan menurut Iru dan Arihi (2012:59) dalam mengajukan pertanyaan 

kepada seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat fase sebagai sintaks 

Numbered Heads Together. 

1. Fase 1 : Penomoran 

Dalam fase ini guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang 

terdiri dari 3-5 orang dan setiap anggota kelompok diberi nomor 1-5. 

2. Fase 2 : Mengajukan pertanyaan  

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi 

dan pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. 

3. Fase 3 : Berfikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap pertanyaan yang diberikan 

oleh guru dan meyakinkan kepada setiap anggota dalam timnya 

mengetahui jawabannya. 

4. Fase 4 : Menjawab 

Pada fase menjawab ini guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian 

siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan siswa 

mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.     

 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki beberapa tujuan, kelebihan, 

dan juga kelemahan. Tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran tipe 

NHT sebagaimana diungkapkan oleh Ibrahim(Trianto, 2007:44) mengemukakan 

tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT 

yaitu: 1) hasil belajar akademik stuktural bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

siswa dalam tugas-tugas akademik, 2) pengakuan adanya keragaman bertujuan 

agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar 
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belakang,3) pengembangan keterampilan sosial.  Kelebihan NHT diungkapkan 

oleh Kartikasasmi (2012:125) bahwa penerapan NHT dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kreativitas siswa, membuat siswa aktif dalam menyampaikan ide 

atau pendapat, melibatkan seluruh siswa dalam usaha menyelesaikan tugas, serta 

meningkatkan tanggung jawab individu terhadap kelompoknya.  Selanjutnya, Iru 

dan Arihi (2012:59) mengungkapkan kelebihan pembelajaran kooperatif tipe NHT 

antara lain:  

1. situasi belajar lebih aktif, hidup, bersemangat, dan berdaya guna 

2. merupakan latihan berfikir ilmiah dalam menghadapi masalah 

3. menumbuhkan sifat obyektif, percaya diri sendiri, keberanian, serta 

tanggung jawab dalam menghadapi/mengatasi suatu permasalahan 

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkat-

kan penguasaan akademik dan meningkatkan rasa tanggung jawab individual 

siswa.  

 

 

C. Model Pembelajaran Kooperatif tipeThink Pair Share  (TPS) 

 

 

Model  pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share.  Pembelajaran kooperatif 

tipeTPS adalah salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang cukup efektif untuk 

mengganti suasana pola diskusi di kelas.  Hal ini karena model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS relatif lebih sederhana dan tidak memerlukan waktu yang 

lama untuk mengatur tempat duduk atau mengelompokkan siswa.  Huda 

(2011:132) mengungkapkan bahwa TPS merupakan metode yang sederhana, 

namun sangat bermanfaat.  Metode ini, siswa diberi kesempatan lebih banyak 



 

 

12 

 

untuk berpikir, merespon, dan bekerja secara mandiri serta membantu teman lain 

secara positif untuk menyelesaikan tugas.   

 

Beberapa kelebihan TPS adalah 1) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas, 

2) memperbaiki kehadiran, 3) angka putus sekolah berkurang, 4) sikap apatis ber-

kurang, 5) penerimaan terhadap individu lebih besar, 6) hasil belajar lebih men-

dalam, dan 7) meningkatkan kebaikan budi (Ibrahim, 2000:6).  Sedangkan ke-

lemahan TPS menurut Syamsu Basri (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 waktu pengajaran yang berharga.  Untuk itu, guru 

harus membuat perencanaan yang seksama sehingga dapat meminimalkan jumlah 

waktu yang terbuang. 

 

Zainal (2013:24) menyatakan bahwa TPS diperkenalkan oleh Frank Lyman pada 

tahun 1985 dan memiliki memiliki langkah-langkah pembelajaran seperti: 

1. Guru menyampaikan inti materi dan komposisi yang ingin dicapai. 

2. Siswa diminta berfikir tentang materi/permasalahan yang disampaikan 

guru. 

3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (kelompok 2 

orang) dan mengutarakan hasil pemikirannya masing-masing. 

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan 

hasil diskusinya. 

5. Berawal dari kegiatan tersebut, mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan 

mahasiswa. 

6. Guru member kesimpulan. 

7. Penutup. 

 

Lebih lanjut, Nurhadi, dkk (2003:66) mengungkapkan bahwa TPS memiliki 

prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih 
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banyak untuk berpikir, menjawab dan saling membantu.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Arends (Trianto, 2009:81) yang menyatakan bahwa langkah langkah 

dalam penerapan TPS yang pertama yaitu berfikir (thinking) yaitu guru mengaju-

kan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran dan meminta 

siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berfikir sendiri jawaban atau 

masalah.  Selanjutnya berpasangan (pairing) yaitu guru meminta siswa ber-

pasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh.  Interaksi selama 

waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang di-

ajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidenti-

fikasi.  Secara normal guru memberikan waktu tidak lebih dari empat atau lima 

menit untuk berpasangan. Kegiatan terakhir adalah berbagi (sharing) yaitu guru 

meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas yang telah 

mereka bicarakan.  Hal ini efektif sampai sekitar sebagian pasangan mendapatkan 

kesempatan untuk melaporkan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa TPS diawali dengan 

proses think (berfikir) yaitu siswa terlebih dahulu berfikir secara individu terhadap 

masalah yang disajikan oleh guru, kemudian dilanjutkan oleh tahap pair (ber-

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

nya tentang apa yang telah dipikirkannya secara individu dan kemudian diakhiri 

dengan share (berbagi).  Setelah tercapai kesepakatan tentang pikirannya, maka 

salah satu pasangan membagikan kepada seluruh kelas apa yang menjadi ke-

sepakatan dalam diskusinya kemudian dilanjutkan dengan pasangan lain hingga 

sebagian pasangan dapat melaporkan mengenai berbagai pengalaman atau penge-

tahuan yang telah dimilikinya. 
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D. Pemahaman Konsep Matematis  

 

 

Staton (Sardiman, 2007:42) mengemukakan bahwa pemahaman atau 

comprehension dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran, belajar harus 

mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasi serta 

aplikasi -aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa memahami suatu situasi.  Pe-

mahaman tidak sebatas sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar subjek belajar 

dapat memanfaatkan bahan-bahan yang telah dipahami.  Pemahaman bersifat 

dinamis sehingga pemahaman diharapkan akan bersifat kreatif.  Apabila siswa 

benar-benar memahami sesuatu, maka akan siap memberikan jawaban yang pasti 

atas pertanyaan-pertanyaan atau berbagai masalah dalam belajar.  Selanjut-nya, 

menurut Sardiman (2005:46), pemahaman itu menyangkut: achievement 

(prestasi), capacity (kecakapan), dan aptitude (kecerdasan).  Menurut Uno 

(2006:124) matematika merupakan mata pelajaran yang bersifat hierarkis yaitu 

suatu materi merupakan prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya.  Oleh 

karena itu, pemahaman suatu konsep matematika menjadi hal yang sangat diperlu-

kan siswa agar dapat memahami konsep pada materi ajar berikutnya. 

 

Menurut Soedjadi (2000:14), konsep adalah ide abstrak yang dapat dipergunakan 

untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek.  Konsep ber-

hubungan erat dengan definisi.  Dengan adanya definisi orang dapat membuat 

ilustrasi atau gambar atau lambang dari konsep yang didefinisikan, sehingga se-

makin jelas apa yang dimaksud dengan konsep tertentu.  Selanjutnya Hamalik 

(2002:162) mengemukakan bahwa konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli 

yang memiliki ciri-ciri umum.  Stimuli adalah objek-objek atau orang. 
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Belajar konsep merupakan hal yang penting bagi siswa, seperti yang diungkapkan 

Hamalik (2002:164) bahwa konsep berguna untuk mengurangi kerumitan 

lingkungan, konsep membantu kita untuk mengidentifikasi hal-hal di sekitar kita, 

konsep membantu kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, lebih luas, dan lebih 

baru, konsep mengarahkan kegiatan instrumental, konsep memungkinkan pelaksa-

naan pengajaran. 

 

Depdiknas dalam Kesumawati (2008) mengungkapkan bahwa, pemahaman 

konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang di-

harapkan dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pe-

mahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 

 

Terdapat beberapa indikator dalam kemampuan pemahaman konsep seperti yang 

diungkapkan oleh Hamalik (2002:166) bahwa ada 4 indikator siswa telah menge-

tahui suatu konsep, yaitu: 

a. Ia dapat menyebutkan nama contoh-contoh konsep bila dia melihatnya. 

b. Ia dapat menyatakan ciri-ciri (properties) konsep tersebut. 

c. Ia dapat memilih, membedakan antara contoh-contoh dari yang bukan 

contoh. 

d. Ia mungkin lebih mampu memecahkan masalah yang berkenaan dengan 

konsep tersebut. 

 

 

Lebih lanjut pada penjelasan teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas 

Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang penilaian diurai-

kan bahwa indikator siswa memahami konsep matematis adalah mampu : 

1. Menyatakan ulang suatu konsep. 
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2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya. 

3. Memberi contoh dan non contoh dari konsep. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep. 

6. Menggunakan,memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep 

matematis adalah kemampuan siswa untuk menyatakan ulang suatu materi yang 

diperoleh dalam pembelajaran matematika dalam berbagai bentuk sehingga siswa 

tidak hanya mengerti untuk dirinya sendiri tetapi juga dapat menjelaskan ke orang 

lain.  Selain itu, siswa juga dapat menyelesaikan soal-soal rutin dan non rutin.  

Dalam penelitian ini indikator dari kemampuan pemahaman konsep yang akan di-

gunakan sesuai dengan Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/2004 

tanggal 11 november 2014. 

 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Penelitian tentang perbandingan hasil belajar matematika menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  tipe NHT dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

merupakan penelitian yang terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat.  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah model pem-

belajaran kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS, 

sedangkan yang menjadi variabel terikatya adalah kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa. 



 

 

17 

 

Indikator pencapaian untuk kemampuan pemahaman konsep matematis yaitu: 1) 

Menyatakan ulang suatu konsep, 2) Mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, 3) Memberi contoh dan non contoh 

dari konsep, 4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 

5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, 6) Meng-

gunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, dan 7) Meng-

aplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.  

Pada pembelajran NHT, ketujuh point dari indikator pemahaman konsep dapat di-

kembangkan lebih baik dari pada pembelajaran TPS karena pada pembelajaran 

NHT hampir semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara berkelompok, 

sehingga ide-ide yang muncul lebih banyak dan dalam proses pengembangannya 

pun lebih matang.  Sedangkan pada pembelajaran TPS, point pertama, kedua, dan 

ketiga dilakukan secara mandiri oleh siswa, sehingga ide yang muncul lebih 

sedikit dan sulit untuk siswa mengembangkanya karena difikirkan secara 

sendiri/tidak berkelompok.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran  NHT 

lebih unggul dibandingkan dengan pembelajaran TPS. 

 

 

F. Anggapan Dasar 

 

 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut. 

1. Semua siswa memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum 

2013. 
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2. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa selain 

model pembelajaran dikontrol supaya pengaruhnya sangat kecil sehingga 

dapat diabaikan. 

 

 

G. Hipotesis  

 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada siswa kelas XI MIA 

SMA Negeri 1 Terusan Nunyai tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik dari pada model pem-

belajaran kooperatif tipe TPS ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. 

  


