
   

 

 

II.  KAJIAN PUSTAKA 
 

 

 

A. Model Pembelajaran Kooperatif 

 

Dalam konteks sekolah dewasa ini, pembelajaran bukan sekedar kegiatan 

menyampaikan sesuatu seperti menjelaskan konsep dan prinsip kepada siswa. 

Menghafal bukan lagi kegiatan utama dalam proses belajar di sekolah. 

Pembelajaran yang aktif akan membuat belajar menjadi sesuatu yang 

menyenangkan bagi siswa. Oleh karena itu, terdapat model-model pembelajaran 

yang diciptakan para ahli untuk membuat siswa menjadi lebih aktif.  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. 

 

 

Lebih lanjut, Jufri (2013: 88) menyatakan bahwa model pembelajaran berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pendidik dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran.  Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu model yang digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan tujuan mempermudah siswa dalam memahami pelajaran.  

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

keaktifan belajar siswa yaitu model pembelajaran kooperatif.   
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Daryanto dan Muljo (2012: 241) mengungkapkan bahwa: “Model pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya 

kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda dan jika memungkinkan anggota kelompok 

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

jender”. Selain itu, Cooperative learning juga dapat diartikan sebagai suatu 

struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan diantara sesama anggota 

kelompok (Solihatin, E., dan Rahardjo, 2007: 4). 

 

Stahl dalam Lie (2008: 7) menyatakan bahwa konsep dasar atau prinsip-prinsip 

dasar cooperative learning meliputi: 1) perumusan tujuan belajar siswa harus 

jelas, 2) penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar, 3) keter-

gantungan yang bersifat positif, 4) interaksi yang bersifat terbuka, 5) tanggung 

jawab individu, 6) kelompok bersifat heterogen, 7) interaksi sikap dan perilaku 

sosial yang positif, 8) tindak lanjut/ follow up, 9) kepuasan dalam belajar. 

 

Slavin dalam Taniredja et al (2013: 60) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran 

kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem 

kompetisi, di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh 

keberhasilan kelompoknya. Sejalan dengan itu, Arends dalam Jufri (2013: 114) 

menyatakan bahwa Strategi pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai 3 tujuan, yaitu: 1) untuk meningkatkan hasil belajar akademik, 2) me-

ngembangkan penerimaan terhadap keberagaman atau perbedaan individual,                    

3) mengembangkan keterampilan sosial.  
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Sementara itu, Lord dalam Jufri (2013: 115) telah mereview sekitar 300 artikel 

hasil penelitian mengenai pembelajaran kooperatif dalam bidang IPA dan 

mengidentifikasi 11 kategori umum yang tergolong sebagai kelebihan dari model 

pembelajaran kooperatif. Kesebelas kategori yang dimaksud, meliputi: 1) pe-

ningkatan kemampuan berpikir, 2) pengembangan sikap positif terhadap 

pelajaran, 3) suasana akademik dan lingkungan belajar yang lebih kondusif,        

4) variasi model asesmen, 5) peningkatan pemahaman mengenai hubungan teori 

dan praktik, 6) pengembangan kemampuan membaca dan menulis hasil kerja 

ilmiah, 7) pengembangan keterampilan sosial dan bekerjasama, 8) peningkatan 

kualitas hasil belajar, 9) pengembangan nilai-nilai dalam diri peserta didik,        

10) pemodelan dunia nyata dalam kehidupan peserta didik, dan 11) pengembang-

an kesetaraan kesempatan antara peserta didik pria dan wanita. 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran berkelompok yang mampu meningkatkan minat siswa dalam 

belajar. 

  

B.  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

merupakan model pembelajaran yang akan membuat siswa memiliki rasa saling 

ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Wijayati (2008: 284) 

menyatakan bahwa pembelajaran NHT juga membuat siswa aktif berpikir dan 

berupaya mencari jawaban yang sesuai untuk setiap permasalahan yang muncul. 

Sementara itu, Daryanto dan Rahardjo (2012: 245) dalam bukunya menyatakan 



 
 

11 

 

bahwa NHT digunakan untuk melibatkan siswa dalam penguatan pemahaman 

pembelajaran atau mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

 

Beberapa tujuan digunakannya model pembelajaran ini dalam melakukan aktivitas 

pembelajaran di sekolah dinyatakan oleh Ibrahim dalam Istiyati (2002: 4) yaitu, 

(1) Hasil belajar akademik stuktural yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

siswa dalam tugas-tugas akademik, (2) Pengakuan adanya keragaman yang 

bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai 

latar belakang, serta (3) Pengembangan keterampilan sosial. 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) menurut Daryanto dan Rahardjo (2012: 245) yaitu : 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa 

sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

2. Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan 

skor dasar atau awal. 

3. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari  

4-5 siswa, setiap anggota kelompok diberi nomor atau nama. 

4. Guru mengajukan permasalahan untuk dipecahkan bersama dalam kelompok. 

5. Guru mengecek pemahaman siswa dengan menyebut salah satu nomor (nama) 

anggota kelompok untuk menjawab. Jawaban salah satu siswa yang ditunjuk 

oleh guru merupakan wakil jawaban dari kelompok.  

6. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

memberikan penegasan pada akhir pembelajaran. 

7. Guru memberikan tes/kuis kepada siswa secara individual 



 
 

12 

 

8. Guru memberi penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar 

ke skor kuis berikutnya (terkini). 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa NHT diawali dengan 

pengelompokkan siswa dengan nomor kepala yang berbeda (Numbering), yang 

kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan oleh guru (Questioning) 

kepada beberapa siswa secara acak, langkah berikutnya yaitu pembagian LKPD 

kepada masing-masing kelompok yang selanjutnya akan dipikirkan secara 

bersama-sama dalam kelompok (Heads Together), dan terakhir siswa dengan 

nomor yang telah ditunjuk oleh guru akan memberikan jawabannya didepan kelas 

(Answering and Sharing).  

 

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

 

Beberapa kelebihan metode pembelajaran Think Pair Share (TPS) menurut 

Ibrahim, dkk (2000: 6) adalah (1) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas, (2) 

memperbaiki kehadiran, (3) angka putus sekolah berkurang, (4) sikap apatis 

berkurang, (5) penerimaan terhadap individu besar, (6) hasil belajar lebih 

mendalam, dan (7) meningkatkan kebaikan budi.   

 

Kelebihan-kelebihan tersebutlah yang menjadikan pembelajaran kooperatif yang 

pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman dan kawan-kawannya dari 

University of Maryland pada tahun 1985 ini menjadi salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang cukup efektif digunakan untuk mengganti suasana 

pola diskusi dikelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Trianto (2007: 61) yang 



 
 

13 

 

menyatakan bahwa TPS merupakan 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.  Selain 

itu, Huda (2011: 132) mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TPS 

merupakan metode pembelajaran dimana siswa diberi kesempatan lebih banyak 

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

secara positif untuk menyelesaikan tugas.  

 

Dalam pelaksanaannya model pembelajaran kooperatif tipe TPS memiliki 

langkah-langkah pembelajaran yang harus diterapkan salah satunya dikemukakan 

oleh Jufri (2013: 127) yang menyatakan bahwa tiga langkah-langkah penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) yaitu: 

1. Berpikir (thinking) : Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berasosiasi  

 dengan pelajaran dan meminta siswa memikirkan jawabannya sendiri untuk  

 beberapa menit. 

2. Berpasangan (pairing) : Pada tahap ini guru meminta siswa untuk 

berpasangan. Kegiatannya adalah mendiskusikan pikiran mereka tentang 

jawaban terhadap pertanyaan atau membagi ide tentang isu yang dihadapkan 

oleh guru. Tahapan ini biasanya berlangsung empat sampai lima menit. 

3. Berbagi (sharing) : Dalam langkah terakhir ini beberapa pasangan untuk 

membagi jawaban mereka terhadap pertanyaan atau gagasan mereka 

mengenai isu yang diberikan oleh guru kepada seluruh kelas. 
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Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dikemukakan oleh Lie (2003: 45), yaitu memberi kesempatan 

siswa untuk berpikir sendiri dan bekerjasama dengan orang lain dalam pasangan. 

Keunggulan dari kelompok secara berpasangan adalah memberikan lebih banyak 

kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota kelompok, interaksi lebih 

mudah, dan cepat membentuknya serta cocok untuk tugas sederhana.  Sependapat 

dengan itu, Riyatno (2012: 275) menyatakan bahwa Think Pair Share (TPS) 

memiliki beberapa manfaat, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir secara mandiri sebelum berdiskusi sehingga siswa lebih siap dengan hal 

yang akan didiskusikan, interaksi lebih mudah, tidak memerlukan banyak waktu 

untuk membentuk kelompok, dapat memotivasi siswa yang kurang tertarik pada 

pelajaran, dan dapat meningkatkan penguasaan akademik dan keterampilan siswa. 

 

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang memiliki 

banyak keunggulan dimana model pembelajaran ini diawali dengan memancing 

siswa untuk berfikir terlebih dahulu ketika guru memberikan pertanyaan lalu 

siswa tersebut akan mendiskusikan hasil pemikirannya tadi dengan temannya 

yang memiliki pemikiran lain.  Dimana hasil dari diskusi mereka tersebut 

nantinya akan dibagikan (share) kepada teman-temannya di kelas. 

 

D.  Kemampuan Representasi Matematis 

 

Representasi adalah sesuatu yang melambangkan objek atau proses, misalnya 

kata-kata, diagram, grafik, simulasi komputer, persamaan matematika dan lain 

lain.  Representasi dapat diartikan sebagai ungkapan-ungkapan dari ide matematis 
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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 (Fadillah, 2010: 34). 

Sementara itu, Cai, Lane dan Jakabcsin dalam Suryana, (2012: 40) menyatakan 

bahwa representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk 

mengungkapkan jawaban atau gagasan matematis. 

 

Goldin dalam Mudzakkir (2006: 19) menyatakan bahwa representasi merupakan 

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. 

 

Menurut Kartini (2009: 366) pada dasarnya representasi dapat digolongkan 

menjadi (1) representasi visual (gambar, diagram grafik, atau tabel), (2) 

representasi simbolik (pernyataan matematik/notasi matematik, numerik/ simbol 

aljabar) dan (3) representasi verbal(teks tertulis/kata-kata).   

 

Suparlan dalam Mandur (2013) mengungkapkan bahwa: 

Kemampuan representasi matematis membantu siswa dalam membangun 

konsep, memahami konsep dan menyatakan ide-ide matematis, serta 

memudahkan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Salah 

satu pencapaian dalam proses pembelajaran matematika hendaknya 

menjamin siswa agar bisa menyajikan konsep-konsep yang dipelajarinya 

dalam berbagai macam model matematika, membantu mengembangkan 

pengetahuan siswa secara lebih mendalam, dengan cara guru memfasilitasi 

mereka melalui pemberian kesempatan yang lebih luas untuk 

merepresentasikan gagasan-gagasan matematis. 
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Sementara itu, untuk mengukur kemampuan representasi matematis siswa 

diperlukan adanya indikator-indikator pencapaian dari kemampuan tersebut.  

Indikator-indikator dalam  kemampuan representasi beberapa diantaranya 

dikemukakan oleh Mudzakir (2006: 47)  yang menjelaskan indikator kemampuan 

representasi matematis seperti tampak pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

No Representasi Bentuk-Bentuk Operasional 

1.  Representasi Visual: 

a) Diagram, grafik, atau 

tabel 

b) Gambar  

 

1. Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi ke 

suatu representasi diagram, grafik, atau 

tabel. 

2. Menggunakan representasi visual 

untuk menyelesaikan masalah. 

3. Membuat gambar pola-pola geometri 

4. Membuat gambar bangun geometri 

untuk memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaiannya. 

2.  Persamaan atau ekpresi 

matematis 

1. Membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi lain yang 

diberikan. 

2. Penyelesaian masalah yang melibatkan 

ekpresi matematis. 

3.  Kata-kata atau teks tertulis 1. Membuat situasi masalah berdasarkan 

data-data atau representasi yang 

diberikan 

2. Menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi. 

3. Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematis 

dengan kata-kata. 

4. Menyusun cerita yang sesuai dengan 

suatu representasi yang disajikan. 

5. Menjawab soal dengan menggunakan 

kata-kata atau teks tertulis. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka kemampuan representasi  matematis yang 

diteliti adalah kemampuan representasi visual dan persamaan/ ekspresi matematis 

dengan indikator sebagai berikut: 

a. Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

b. Membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang 

diberikan. 

c. Penyelesaian masalah yang melibatkan ekspresi matematis. 

Beberapa manfaat atau nilai tambah yang diperoleh guru atau siswa sebagai hasil 

pembelajaran yang melibatkan representasi matematis menurut Mudzzakir (2006: 

20) adalah sebagai berikut:  

1. Pembelajaran yang menekankan representasi akan menyediakan suatu 

konteks yang kaya untuk pembelajaran guru. 

2. Meningkatkan pemahaman siswa. 

3. Menjadikan representasi sebagai alat konseptual. 

4. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan representasi 

matematis dengan koneksi sebagai alat pemecahan masalah. 

5. Menghindarkan atau meminimalisir terjadinya miskonsepsi. 

 

Manfaat-manfaat di atas telah dibuktikan oleh Puspaningtyas (2012:47) pada hasil 

penelitiannya yang menyatakan bahwa pada pembelajaran TPS dan Konvensional, 

indikator menggambar bentuk matematis mendapatkan ketercapaian tertinggi. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian semua 

indikator representasi matematis siswa pada pembelajaran TPS lebih tinggi 

dibandingkan pada pembelajaran langsung. Selain itu, penelitian yang dilakukan 

oleh Sukmayasa, dkk (2013: 10) yang berjudul pengaruh model pembelajaran 
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kooperatif tipe NHT berbantuan senam otak terhadap keaktifan dan prestasi 

belajar matematika menyatakan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif Model 

NHT dapat meningkatkan keaktifan dan penguasaan konsep matematika dengan 

merepresentasikan penyelesaian masalah melibatkan ekspresi matematis. 

 

Jadi, dapat disimpulkan kedua model pembelajaran kooperatif tersebut mampu 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa.  

 

E.  Kerangka Pikir 

 

Kemampuan representasi matematis siswa merupakan salah satu kemampuan 

yang harus dimiliki siswa untuk menyelesaikan masalah matematis.  Akan tetapi, 

masih banyak siswa yang belum mampu dalam mengembangkan kemampuan 

representasi matematis ini. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan 

representasinya.  

 

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dapat mendorong siswa menjadi lebih aktif. Hal ini dikarenakan model 

pembelajaran kooperatif memiliki konsep belajar kelompok yang membuat siswa 

tanpa malu mengungkapkan hasil pemikirannya kepada temannya melalui diskusi 

kelompok. Numbered Heads Together (NHT) dan Think Pair Share (TPS) 

merupakan dua tipe model pembelajaran kooperatif yang cukup efektif dalam 

meningkatkan keaktifan siswa. 

 

Pada penelitian ini, peneliti meneliti 3 indikator representasi matematis siswa. 

Ketiga indikator representasi matematis tersebut yaitu: 1) menggunakan 
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representasi visual untuk menyelesaikan masalah, 2) membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi lain yang diberikan, 3) penyelesaian masalah 

yang melibatkan ekspresi matematis. 

 

Kedua model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan tipe TPS yaitu model pembelajaran yang 

dilakukan secara berkelompok.  Dengan belajar secara berkelompok, siswa akan 

mendapatkan banyak masukan ide dari teman sekelompoknya dalam 

merepresentasikan jawaban  yang terdapat pada LKPD.  Oleh karena itu, kedua 

model pembelajaran ini mampu meningkatkan ketiga indikator kemampuan 

representasi matematis siswa di atas.  

 

Akan tetapi model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan tipe TPS memiliki 

beberapa perbedaan dalam jumlah kelompok dan tahapan pembelajaran. Pada 

kelas yang diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT tiap kelompok 

terdiri dari 4 siswa sedangkan pada kelas yang diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS tiap kelompok hanya terdiri dari 2 siswa. Selain itu 

pembelajaran kooperatif tipe TPS pada awal pembelajaran memberikan waktu 

siswa secara individu dalam menyelesaikan LKPD barulah kemudian siswa 

bergabung bersama kelompoknya untuk saling mendiskusikan ide yang mereka  

miliki masing-masing dalam merepresentasikan jawaban yang terdapat pada 

LKPD. Berbeda dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT dimana siswa 

langsung bergabung dengan kelompoknya. Dari penjabaran di atas, kita dapat 

mengetahui bahwa kedua model pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa 

perbedaan.  
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Karena pada awal pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan 

LKPD secara mandiri terlebih dahulu sebelum bergabung dengan kelompoknya, 

peneliti berasumsi bahwa pembelajaran TPS akan lebih baik dalam 

mengoptimalkan pemahaman siswa secara mandiri ketika menyelesaikan masalah 

menggunakan representasi matematik.  Berbeda dengan pembelajaran NHT yang 

pada awal pembelajaran siswa tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan 

LKPD secara mandiri terlebih dahulu melainkan langsung bergabung dengan 

kelompoknya sehingga pembelajaran ini akan kurang dalam mengoptimalkan 

kemampuan siswa secara mandiri untuk menyelesaikan masalah menggunakan 

representasi matematik. 

 

F.  Anggapan Dasar  

 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut: 

1. Semua siswa kelas VII semester ganjil SMPN 25 Bandarlampung tahun pela-

jaran 2014/2015 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum 

2013.  

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan representasi matematis siswa 

selain model pembelajaran diabaikan.  

 

G.  Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada perbedaan peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang 

belajar menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
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Together (NHT) dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe  Think Pair Share (TPS). 

2. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa pada Model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) lebih tinggi dari pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 


