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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

A. Kajian Teori 

 

 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 
 

 

Model pembelajaran merupakan rencana pendidik untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang semenarik mungkin dalam menyajikan suatu materi kepada 

siswanya dan dalam perencanaannya berupa suatu metode pembelajaran, agar ter-

capailah tujuan pembelajaran yang diinginkan.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Trianto (2014: 51) yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencana-

kan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial.  Selain itu, Sutikno 

(2014: 58) mengungkapkan bahwa model pembelajaran dapat didefinisikan se-

bagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam peng-

organisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar yang dalam model 

pembelajaran tersebut bisa terdiri atas beberapa metode pembelajaran.  

 

Terdapat banyak macam-macam model pembelajaran yang salah satunya adalah 

model pembelajaran kooperatif.  Pembelajaran kooperatif adalah suatu pem-

belajaran yang dilakukan secara berkelompok sehingga dalam kegiatannya siswa 

dituntut untuk belajar bersama dengan teman-teman yang lain dalam memecahkan 

suatu masalah yang diberikan.  Dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya 
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dituntut untuk belajar berkelompok tetapi masing-masing siswa juga didorong 

untuk saling mengerti materi yang dipelajarinya.  Hal ini dikarenakan dalam pem-

belajaran kooperatif setiap individu memiliki tugas masing-masing dan masing-

masing anggota kelompok harus bertanggungjawab atas pekerjaannya sendiri-

sendiri.  Hal ini sesuai dengan pendapat Abidin (2014: 241) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam 

tugas-tugas terstruktur.  Menurut Suherman (2003: 260), pembelajaran kooperatif 

mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk 

menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan 

sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya.  

 

Kelompok dibentuk dalam pembelajaran kooperatif merupakan kelompok 

heterogen.  Slavin (2008: 4) yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merujuk pada berbagai metode pembelajaran dimana para siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam me-

mahami mata pelajaran, serta menempatkan anak cerdas dalam kelompok sebagai 

anggota yang akan banyak membantu bagi anak-anak lainnya yang kurang 

mampu.  Dengan kelompok heterogen, diharapkan siswa dalam proses pem-

belajaran dapat saling membagi ide-ide yang mereka miliki, sehingga siswa men-

dapatkan kemampuan yang sama terhadap konsep yang mereka pelajari.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat Slavin (2008: 33) yang menyatakan bahwa dalam pem-

belajaran kooperatif siswa akan lebih mudah menentukan dan memahami konsep-

konsep yang apabila mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah ter-

sebut dengan temannya. 
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Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tujuan pem-

belajaran yang diinginkan.  Menurut Arends (Jufri, 2013: 114) terdapat tiga tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai, seperti:  (1) Meningkatkan hasil akademik, 

dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya;  (2) Mem-

beri peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai ber-

bagai perbedaan latar belajar;  (3) Mengembangkan keterampilan sosial siswa.  

Berdasarkan tujuan tersebut, model pembelajaran kooperatif dinilai dapat 

mengajarkan siswa menerima dan saling memahami perbedaan teman-teman se-

kelompoknya.  Perbedaan tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampu-

an akademik, dan tingkat sosial.  Dikarenakan kemampuan siswa yang berbeda-

beda, model pembelajaran ini juga memfasilitasi siswa yang kurang mampu untuk 

belajar bersama sehingga mereka memiliki orientasi belajar yang sama dengan 

siswa yang mampu dengan cara siswa yang lebih mampu menjadi nara sumber 

bagi siswa yang kurang mampu.  Dengan model pembelajaran inilah, siswa dapat 

mengembangkan keterampilan sosial seperti aktif bertanya, menghargai pendapat 

orang lain, mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan, berbagi tugas, 

memancing teman untuk bertanya, saling bekerjasama dan sebagainya. 

 

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan suatu pola dalam pembelajaran 

yang dilakukan secara berkelompok untuk saling membantu satu sama lainnya 

dalam memahami materi yang dipelajarinya sehingga siswa mendapatkan 

pemahaman konsep yang mereka butuhkan. 
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Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif menurut Taniredja dkk (2014: 59) adalah:  

(1) Belajar bersama dengan teman;  (2) Selama proses belajar terjadi tatap muka 

antar teman;  (3)  Saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok;   

(4) Belajar dari teman sendiri dalam kelompok;  (5) Belajar dalam kelompok 

kecil;  (6) Produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat;  (7) Keputus-

an tergantung pada siswa sendiri;  (8) Siswa aktif.   

 

Pada pelaksanaan kegiatan model pembelajaran kooperatif tentunya terdapat 

tahap-tahap yang membedakan dengan model pembelajaran yang lainnya.  

Menurut Ibrahim (Dau, 2013: 13), langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 

model pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Indikator Aktifitas Guru 

1 Menyampaikan tujuan 

dan memotifasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa. 

 

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan. 

 

3 Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjalaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi efisien. 

 

4 Membimbing 

kelompok bekerja dan 

belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mengerjakan tugas. 

 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

 

6 Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai upaya 

atau hasil belajar siswa baik individu maupun 

kelompok. 
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Menurut Nurhadi (2004: 16) pembelajaran kooperatif mempunyai kelebihan, 

diantaranya adalah: 

1. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

2. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, 

informasi, perilaku sosial, dan pandangan – pandangan.  

3. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. 

4. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai- nilai sosial dan 

komitmen. 

5. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan egois. 

6. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. 

7. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara 

hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan.  

8. Meningkatkan rasa percaya kepada sesama manusia. 

9. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari 

berbagai perspektif. 

10. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasa lebih 

baik. 

11. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama 

dan orientasi tugas. 

 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan 

kelompok-kelompok heterogen, sehingga dalam satu kelompok terdapat siswa 

yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah.  Fatirul (2013: 54) menyatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif terbagi kedalam beberapa tipe, diataranya 

yaitu Think Talk Write (TTW) dan Numbered Heads Together (NHT).   

 

TTW dan NHT memiliki karakteristik yang sama.  Keduanya dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa (Yamin dan Ansari, 2012: 84 dan Iru dan 

Arihi, 2012: 59).  Selain memiliki kesamaan TTW dan NHT juga memiliki 

perbedaan. TTW diawali dengan kegiatan individu kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan kelompok, sedangkan NHT berlaku sebaliknya. 
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2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write 
 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe TTW pertama kali diperkenalkan oleh 

Huinker dan Laughlin (1996).  Model ini diterapkan pada pembelajaran pada 

dasarnya mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, dan kemudian menuliskan 

hasil yang didapat selama pembelajaran.  Hal ini sesuai dengan pendapat Yamin 

dan Ansari (2012: 84) yang menyatakan bahwa secara garis besar model 

pembelajaran kooperatif tipe TTW diterapkan untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa yang dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog dengan 

dirinya sendiri setelah proses membaca masalah (think), selanjutnya berbicara dan 

membagi ide dengan temannya (talk) untuk menyelesaikan masalah tersebut 

sebelum menulis (write).  Dalam tahap talk disebutkan bahwa siswa berbicara dan 

membagi ide dengan temannya.   

 

Menurut Nurinayah (2008: 36-37), model pembelajaran kooperatif tipe TTW 

merupakan salah satu pelajaran yang menyenangkan, rileks, dan menarik yang 

dapat mengembangkan pemahaman siswa mengenai materi atau konsep yang ia 

pelajari.  Berdasarkan pendapat tersebut, dengan dilakukannya pembelajaran 

secara berkelompok diharapkan timbul semangat siswa untuk lebih aktif dalam 

mengungkapkan pendapat.  Belajar dengan menggunakan kelompok-kelompok 

kecil akan lebih disukai siswa, hal ini dikarenakan siswa akan lebih nyaman untuk 

memahami konsep yang diberikan melalui pemecahan masalah yang dilakukan 

dengan temannya.  Dengan demikian, model pembelajaraan kooperatif tipe TTW 

merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, 

dan menulis dengan kegiatan belajar yang menyenangkan, rilexs, dan menarik 
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sehingga dapat mengembangkan pemahaman siswa mengenai materi atau konsep 

yang ia pelajari. 

 

Pada umumnya, ketika guru memberikan masalah kepada siswa berupa tugas 

dalam bentuk tulisan, sering ditemui siswa akan langsung menuliskan jawaban 

sesuai dengan yang ia pikirkan dan pahami.  Jawaban tersebut mungkin dime-

ngerti untuk siswa yang menuliskan, namun belum tentu dipahami oleh teman 

yang lainnya meskipun hasil akhirnya akan sama dengan yang lainnya.  Walaupun 

hal tersebut bukan sesuatu yang salah, namun akan lebih baik jika siswa sebelum 

menuliskan jawaban terlebih dahulu melakukan kegiatan berpikir, menyusun ide-

ide, serta menguji ide-ide tersebut sebelum memulai menulis jawaban.  Sehingga, 

ketika siswa menulis jawaban dari suatu masalah yang diberikan akan memper-

mudah teman lainnya untuk mengerti.  Hal inilah yang masih harus menjadi tugas 

guru tentang bagaimana meminta siswa mengemukakan ide secara lisan dan 

tulisan dengan baik. 

 

Menurut Silver dan Smith (Yamin dan Ansari, 2012: 90) adapun peranan dan 

tugas guru dalam usaha menjadikan model pembelajaran kooperatif tipe TTW 

lebih efektif, yaitu:  (a) mengajukan pertanyaan dan tugas menantang untuk siswa 

agar siswa berpikir aktif dalam pembelajaran;  (b) mendengarkan serta memahami 

ide-ide yang dikemukakan oleh siswa baik secara lisan maupun tulisan; (c) mem-

berikan serta membimbing siswa dalam menggali materi yang akan dipelajari 

dalam diskusi;  (d) memonitor dan menilai partisipasi siswa dalam diskusi dan;  

(e) mendorong siswa untuk berpartisipasi.  
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Model pembelajaran kooperatif tipe TTW memiliki kelebihan.  Menurut Yamin 

dan Ansari (2012: 88) kelebihan dari model pembelajaran TTW adalah: 

1. Memberi kesempatan siswa berinteraksi dan berkolaborasi mem-

bicarakan tentang penyelidikannya atau catatan-catatan kecil mereka 

dengan anggota kelompoknya. 

2. Siswa terlibat langsung dalam belajar sehingga termotivasi untuk belajar. 

3. Model ini berpusat pada siswa, misalkan memberi kesempatan pada 

siswa dan guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar. Guru 

menjadi monitoring dan menilai partisipasi siswa terutama dalam diskusi. 

 

Menurut Suyatno (2009: 25) kelebihan-kelebihan model TTW diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Model TTW dapat membantu siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri sehingga pemahaman konsep siswa menjadi 

lebih baik, siswa dapat mengkomunikasikan atau mendiskusikan 

pemikirannya dengan temannya sehingga siswa saling membantu dan 

saling bertukar pikiran. Hal ini akan membantu siswa dalam memahami 

materi yang diajarkan. 

2. Model pembelajaran TTW dapat melatih siswa untuk menuliskan hasil 

diskusinya ke bentuk tulisan secara sistematis sehingga siswa akan lebih 

memahami materi dan membantu siswa untuk mengkomunikasikan ide-

idenya dalam bentuk tulisan. 

 

Selain kelebihan di atas, model pembelajaran TTW menurut Suyatno (2009: 52) 

memiliki kekurangan diantaranya sebagai berikut: 

1. Model TTW adalah model pembelajaran baru di sekolah sehingga siswa 

belum terbiasa belajar dengan langkah-langkah pada model TTW oleh 

karena itu cenderung kaku dan pasif. 

2. Kesulitan dalam mengembangkan lingkungan sosial siswa. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe TTW dapat membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan-

nya sendiri, dapat mengkomunikasikan pemikirannya dengan temannya, dapat 

melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusinya ke bentuk tulisan secara 
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sistematis dengan demikian siswa dapat saling membantu dan saling bertukar 

pikiran sehingga pemahaman konsep siswa menjadi lebih baik. 

 

Adapun tiga tahap penting di dalam model pembelajaran kooperatif tipe TTW 

yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika, yaitu sesuai dengan 

namanya dan urutannya dijelaskan sebagai berikut: 

1. Think (Berpikir) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 247), berpikir 

diartikan sebagai sesuatu hal yang menggunakan akal budi untuk memper-

timbangkan dan memutuskan sesuatu.  Pada kegiatan think siswa membaca 

konsep-konsep berupa materi ataupun soal-soal matematika pada LKS yang 

diberikan oleh guru.  Dari proses membaca tersebut kemudian siswa mem-

buat catatan kecil mengenai hal-hal yang penting seperti yang menjadi poin 

penting serta hal yang belum dimengerti dari materi atau soal yang diberikan.  

Pada tahap ini memungkinkan siswa secara mandiri mencari jawaban 

penyelesaian dari masalah sehingga dapat mengembangkan kemampuan 

akademik terutama pemahaman konsep matematis siswa. 

 

Menurut Yamin dan Ansari (2012: 85) membaca dan membuat catatan ber-

tujuan untuk merangsang aktivitas siswa sebelum, selama, dan sesudah mem-

baca, sehingga dapat mempermudah diskusi dan mengembangkan pemaham-

an konsep matematis siswa serta keterampilan berpikir dan menulis.  Selama 

kegiatan think berlangsung, guru hanya berperan sebagai pengamat dan me-

mastikan bahwa siswa melakukan aktifitas think dengan benar.  Jika masih 
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terdapat siswa yang belum melakukan kegiatan think, maka guru berusaha 

memotivasi dan memberi arahan berupa tujuan dari tahap ini. 

 

2. Talk (Berbicara atau Berdiskusi) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas: 2008: 116), berdiskusi 

sama artinya dengan bertukar pikiran.  Pada kegiatan talk siswa diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan ide-ide yang diperoleh selama tahap think.  

Siswa kemudian berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian masing-

masing individu menyajikan apa yang didapat dengan cara berkomunikasi 

yang baik menggunakan kata-kata dan bahasa mereka sendiri.  Dengan hal 

ini, diharapkan siswa dapat membangun teori bersama, berbagi penyelesaian 

serta membuat kesimpulan.  Hal ini sesuai dengan pendapat Sulaeman (2011: 

17) yang mengemukakan bahwa pada tahap talk siswa merefleksikan, 

menyusun, serta menguji (negosiasi, sharing) ide-ide dalam kegiatan diskusi 

kelompok.  Dengan melakukan kegiatan diskusi siswa dapat saling berbagi 

pengetahuan dan menguji ide-ide baru sehingga mereka dapat semakin 

mengetahui teori yang mereka pahami. 

 

Yamin dan Ansari (2012: 86) menjelaskan kenapa “talk” penting dalam 

matematika, yaitu:  (a) matematika merupakan bahasa yang spesial dibentuk 

untuk mengkomunikasikan bahasa sehari-hari;  (b) pemahaman matematis 

dibangun melalui proses diskusi dan interaksi antar individu;  (c) siswa 

menyajikan ide kepada temannya dengan menggunakan bahasa sendiri 

kemudian membangun teori bersama dan definisi;  (d) pada tahap talk terjadi 

rumusan ide-ide dari masing-masing siswa sebagai hasil diskusi;  (e) talking 
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membantu guru mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam belajar 

matematika sehingga dapat mempersiapkan perlengkapan pembelajaran yang 

lebih dibutuhkan. 

 

Selama kegiatan talk berlangsung, guru berperan sebagai motivator yaitu 

memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa yang masih terlihat kurang 

aktif dalam proses pembelajaran serta membantu siswa yang mendapatkan 

kesulitan untuk menemukan jawaban dari masalahnya.  Guru juga harus 

menyakinkan siswa bahwa jawaban yang mereka buat merupakan pemikiran 

yang patut disampaikan ke teman-teman yang lainnya.  Silver dan Smith 

(Yamin dan Ansari, 2012: 90) juga menyampaikan tugas guru yang harus 

dilakukan pada tahap ini adalah mengajukan pertanyaan menantang setiap 

siswa untuk berpikir, mendengarkan secara hati-hati ide yang disampaikan 

siswa dan membimbing. 

 

3. Write (Menulis) 

Selanjutnya adalah tahap write yaitu kegiatan pembelajaran dimana siswa 

menuliskan hasil diskusi pada LKS ataupun lembar yang telah disediakan 

oleh guru.  Pada tahap ini siswa mengungkapkan ide-ide yang didapat pada 

tahap think dan talk melalui tulisan.  Dalam matematika kegiatan menulis 

merupakan salah satu hal yang penting, dikarenakan dapat membantu 

mewujudkan salah satu tujuan pembelajaran yaitu pemahaman siswa tentang 

materi yang ia pelajari.  Sejalan dengan pendapat tersebut Slavin (2008: 255) 

mengemukakan bahwa dengan meminta siswa menuliskan hal-hal yang telah 
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dipelajari mereka akan lebih mudah untuk memahami dan mengingat apa 

yang mereka pelajari. 

 

Yamin dan Ansari (2012: 88) mengemukakan bahwa aktifitas siswa selama 

tahap ini adalah:  (1) menulis solusi terhadap masalah atau pertanyaan yang 

diberikan;  (2) mengorganisasikan semua pekerjaan yang diberikan langkah 

demi langkah, baik penyelesaiannya menggunakan grafik, tabel, atau diagram 

agar mudah dibaca atau ditindaklanjuti;  (3) memeriksa pekerjaan yang telah 

dilakukan sehingga yakin tidak ada pekerjaan ataupun perhitungan yang 

ketinggalan dan;  (4) meyakini bahwa pekerjaan yang telah dilakukan telah 

lengkap, mudah dibaca, dan terjamin keasliannya. 

 

Pada tahap write, guru memiliki peran dan tugas memonitoring siswa dan me-

nilai proses siswa selama mengikuti kegiatan.  Guru juga harus memotivasi 

kembali siswa yang tidak melakukan kegiatan write dan membimbing siswa 

untuk melakukan aktifitas tahap write.  Mengingat tahap write ini sama 

pentingnya untuk dilaksanakan dari tahap-tahap yang lain. 

 

Langkah-langkah pembelajaran yang diperkenalkan Huinker dan Laughlin 

(Yamin dan Ansari, 2012: 90) adalah: 

1. Guru membagi teks bacaan berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) yang di 

dalamnya memuat masalah atau soal matematika terkait materi yang sedang 

dipelajari untuk dikerjakan oleh siswa dan didalamnya disertai petunjuk serta 

prosedur pelaksanaannya. 
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2. Siswa membaca teks bacaan berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

diberikan kemudian membuat catatan kecil secara individu (think) untuk 

selanjutnya dibawa ke forum diskusi. 

3. Siswa menyampaikan apa yang telah didapatkan pada tahap think kemudian 

berdiskusi dengan teman sekelompoknya membahas catatan yang telah dibuat 

masing-masing anggota (talk). 

4. Dari hasil diskusi, siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka ke 

dalam diskusi (write) sebagai hasil diskusi kolaborasi. 

5. Pembelajaran diakhiri dengan membuat refleksi dan kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajarinya.  Sebelumnya dipilih satu atau beberapa siswa se-

bagai perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya sedangkan 

kelompok yang lain memberi tanggapan. 

 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh karakteristik dari model pembelajaran koo-

peratif tipe TTW adalah:  (1) siswa berpartisipasi langsung dalam pembelajaran;  

(2) setiap siswa secara aktif melakukan eksplorasi suatu konsep;  (3) memadukan 

pengetahuan awal siswa yang dimiliki dengan informasi yang diterima;  (4) model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write dibangun oleh kemampuan 

berpikir, berbicara, dan menulis. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 
 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT pertama kali dikembangkan oleh 

Spencer Kagan (1993).  Menurut Lie (Dewi, 2014: 13), model ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbang-

kan jawaban yang paling tepat.  Menurut Iru dan Arihi (2012: 59), model 
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pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan akademik.  Berdasarkan pendapat tersebut, model 

pembelajaran ini dinilai dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

yang dipelajarinya, terutama mata pelajaran matematika.  Hal ini dipertegas 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Daryanto dan Rahardjo (2012: 245) 

bahwa pada umumnya model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini digunakan 

untuk melibatkan siswa dalam penguatan pemahaman pembelajaran atau me-

ngecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan model pembelajaran yang 

mempunyai kelebihan.  Hal ini dijelaskan oleh Iru dan Arihi (2012: 59) yang 

menyebutkan kelebihan pembelajaran kooperatif tipe NHT yaitu sebagai berikut: 

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

2. Merupakan latihan berpikir ilmiah dalam menghadapi masalah 

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

tanggung jawab dalam menghadapi atau mengatasi suatu permasalahan. 

 

Menurut Sanjaya (2008: 249) keuntungan dan kelemahan dari pembelajaran 

kooperatif NHT adalah: 

Keuntungan: 

1. Siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat 

menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri. 

2. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan. 

3. Dapat membantu anak untuk merespon orang lain. 

4. Dapat memberdayakan siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam 

belajar. 

5. Dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 

6. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. 

7. Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. 

8. Dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk 

berpikir. 
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Kelemahan: 

1. Dengan leluasanya pembelajaran maka apabila keleluasaan itu tidak 

optimal maka tujuan dari apa yang dipelajari tidak akan tercapai. 

2. Penilaian kelompok dapat membutakan penilaian secara individu apabila 

guru tidak jeli dalam pelaksanaannya. 

3. Mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang 

panjang. 

 

Jarolimek & Parker (Isjoni, 2009: 36) mengatakan bahwa: 

Keuntungan: 

1. Saling ketergantungan yang positif. 

2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 

3. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

4. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. 

5. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antar siswa dan guru. 

 

Kelemahan: 

1. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. 

2. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan 

dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai. 

3. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan 

topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

4. Saat diskusi kelas terkadang didominasi seseorang, hal ini meng-

akibatkan siswa yang lain menjadi pasif. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT membangun situasi belajar lebih aktif, hidup, bersemangat, 

dan berdaya guna, pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan siswa 

untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Namun, 

kelas cenderung menjadi ramai jika guru tidak dapat mengkondisikan dengan baik 

sehingga akan mengganggu proses belajar mengajar, penilaian kelompok dapat 

membutakan penilaian secara individu apabila guru tidak jeli dalam 

pelaksanaannya dan terdapat kecenderungan topik permasalahan yang dibahas 

meluas dalam proses diskusi sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan, selain itu pada saat diskusi akan didominasi seseorang dan 
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pada saat presentasi tidak semua nomor dipanggil oleh guru yang mengakibatkan 

siswa yang lain akan pasif sehingga pemahaman konsep siswa tidak terbagi 

merata. 

 

Pada proses pembelajaran, model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan 

salah satu model yang dapat menumbuhkan pola pikir siswa untuk lebih kreatif 

dan membuat siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kartikasasmi (2012: 125) yang menyatakan bahwa pe-

nerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam kegiatan belajar dapat 

meningkatkan kreatifitas siswa dan keterampilan sosial siswa.  Keterampilan 

sosial yang dimaksud adalah seperti membuat siswa aktif dalam menyampaikan 

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

serta meningkatkan tanggung jawab individu terhadap kelompoknya.  Dengan 

adanya keterampilan sosial yang meningkat pada siswa, hal ini menunjukan ter-

capainya salah satu tujuan pembelajaran kooperatif tipe NHT.  Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan 

model pembelajaran yang mempengaruhi pola interaksi siswa untuk dapat me-

numbuhkan kreatifitas dan keterampilan sosial siswa sehingga dapat meningkat-

kan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya. 

 

Ibrahim (Dewi, 2014: 14) menjelaskan adanya tiga tujuan penting yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil belajar struktural 

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa terutama cara 

siswa memecahkan masalah berdasarkan konsep yang telah dipelajarinya. 
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2. Pengakuan adanya keragaman 

Bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya di dalam suatu 

kelompok dengan aneka ragam latar belakang siswa. 

3. Pengembangan keterampilan sosial 

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam hal keaktifan dalam 

pembelajaran. 

 

Sebagai suatu cara belajar, model pembelajaran kooperatif tipe Numbered NHT 

tentu memiliki langkah-langkah yang harus dijalankan.  Menurut Huda (2013: 

203), terdapat sintaks atau tahap-tahap pelaksanaan dari model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT pada hakikatnya hampir sama dengan diskusi kelompok, 

yang rinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Membagi siswa ke dalam kelompok. 

2. Masing-masing anggota di dalam kelompok di beri nomor oleh guru. 

3. Guru memberi tugas kepada masing-masing anggota kelompok untuk dikerja-

kan. 

4. Setiap kelompok melakukan diskusi untuk menjawab setiap pertanyaan 

dengan tepat dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban 

tersebut. 

5. Guru memanggil salah satu nomor secara acak. 

6. Siswa dengan nomor yang dipanggil menyampaikan jawaban dari hasil 

diskusi kelompok mereka. 
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Selain itu menurut Trianto (2013: 82) menyatakan bahwa terdapat empat fase 

yang digunakan guru sebagai sintaks model pembelajaran kooperatif tipe NHT, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Fase 1 : Penomoran 

Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 orang dan 

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor yang berbeda antara 1-5. 

2. Fase 2 : Mengajukan Pertanyaan 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang diberikan dapat 

bervariasi. 

3. Fase 3 : Berpikir Bersama 

Siswa menyatukan pendapat dari masing-masing anggota terhadap jawaban 

pertanyaan yang diberikan.  Kemudian setiap kelompok berdiskusi untuk 

menentukan jawaban yang tepat dan memastikan setiap anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut. 

4. Fase 4 : Menjawab 

Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang mempunyai 

nomor tersebut menjawab pertanyaan atau menyampaikan hasil diskusi 

kepada seluruh kelas. 

 

Terdapat juga langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT yang di-

kembangkan oleh Ibrahim (Widyastuti, 2010: 14) yaitu: 

Langkah 1. Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rencana pembelajaran seperti Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 



27 

Langkah 2. Pembentukan Kelompok 

Guru membagi tiap-tiap siswa menjadi beberapa kelompok dengan beranggotakan 

3-5 orang siswa.  Kemudian guru memberikan nomor yang berbeda kepada tiap 

siswa dalam kelompok serta nama kelompok yang berbeda.  Kelompok yang 

dibentuk bersifat kelompok heterogen yang merupakan percampuran dari berbagai 

latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin, dan kemampuan belajar berbeda. 

Langkah 3. Diskusi Masalah 

Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok untuk dikerjakan sesuai petunjuk 

yang diberikan.  Dalam kegiatan diskusi kelompok, siswa saling mencari jawaban 

atas pertanyaan atau masalah yang diberikan dalam LKS. 

Langkah 4. Memanggil Nomor Anggota atau Pemberian Jawaban 

Guru menyebutkan salah satu nomor dan para siswa pada tiap-tiap kelompok yang 

mendapatkan nomor sesuai dengan yang disebutkan guru bersiap untuk 

menyampaikan jawaban kepada seluruh temannya di kelas. 

Langkah 5. Memberi Kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua masalah yang 

diberikan oleh guru berkaitan dengan materi yang disajikan. 

 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh karakteristik dari model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah: (1) siswa lebih kreatif dan aktif dalam proses belajar 

mengajar; (2) siswa memecahkan masalah berdasarkan konsep yang telah di-

pelajarinya; (3) siswa saling berbagi ide dan bertukar pikiran di dalam suatu 

kelompok. 
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4. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 
 

 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu pemahaman dan konsep.  Menurut 

Sardiman (2008: 42) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti 

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.  Seorang siswa 

dianggap paham apabila siswa tersebut dapat menyampaikan apa yang telah 

dimengerti terkait konsep yang telah dipelajainya dengan menggunakan kata-

katanya sendiri.  Menurut Soedjadi (2000: 14), konsep adalah ide abstrak yang 

digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek 

yang biasanya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata-kata yang 

mereka mengerti.  Hamalik (2002: 164) menjelaskan bahwa konsep bertujuan 

untuk mengurangi kerumitan lingkungan, konsep membantu siswa 

mengidentifikasikan segala hal yang berada disekitarnya, konsep mengajarkan 

sesuatu yang lebih baru, konsep mengarahkan kegiatan instrumental, dan konsep 

memungkinkan pelaksanaan pengajaran.  Hal ini juga dapat diartikan bahwa 

konsep matematis berguna bagi ketercapaian suatu tujuan pembelajaran. 

 

Proses belajar merupakan faktor penting untuk mendapatkan pemahaman siswa.  

Proses belajar yang baik akan lebih memudahkan siswa untuk memahami apa 

yang dipelajarinya dan apabila proses belajar kurang menyenangkan maka akan 

menimbulkan rasa sulit siswa untuk mengerti.  Begitupun dalam belajar 

matematika, siswa harus benar-benar memahami konsep matematis.  Dalam 

matematika suatu konsep selalu berhubungan erat dengan konsep selanjutnya.  

Dengan demikian apabila seorang siswa tidak memahami konsep yang diberikan 

maka akan sulit untuk siswa tersebut memahami konsep selanjutnya.  Selain itu 
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juga memungkinkan siswa akan merasakan kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam matematika yang berupa soal-soal.   

 

Depdiknas (2006: 2) mengungkapkan bahwa pemahaman konsep adalah salah 

satu kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam pembelajaran 

matematika yaitu dengan menunjukan pemahaman konsep matematika yang di-

pelajarinya.  Sedangkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika menurut 

NCTM (1989: 223) dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam: 

(1) mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan; 

(2) mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh; 

(3) menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan 

 suatu konsep; 

(4) mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya; 

(5) mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep; 

(6) mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang me- 

 nentukan suatu konsep dan; 

(7) membandingkan dan membedakan konsep-konsep. 

 

Untuk menilai pemahaman konsep matematis siswa dapat dilakukan dengan 

memperhatikan indikator-indikator dari pemahaman konsep matematika itu 

sendiri.  Menurut Peraturan Dirjen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 

11 November 2004 tentang penilaian dijelaskan bahwa indikator siswa memahami 

konsep matematis adalah siswa mampu: 

1. Menyatakan ulang suatu konsep. 

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu tertentu sesuai 

dengan konsepnya. 

3. Memberi contoh dan non contoh dari konsep. 
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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 pada pemecahan masalah. 

 

Lebih lanjut Hamalik (2002: 166) mengemukakan adanya beberapa indikator 

dalam kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1. Siswa dapat menyebutkan nama contoh-contoh konsep bila dia melihatnya. 

2. Siswa dapat menyatakan ciri-ciri (properties) konsep tersebut. 

3. Siswa dapat memilih, memberikan antara contoh-contoh dari yang bukan 

suatu contoh. 

4. Siswa mungkin akan lebih mampu memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan konsep tersebut. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep 

matematis adalah kemampuan siswa untuk dapat memahami atau mengerti materi 

pelajaran yang diperoleh serta dapat menyatakan ulang materi tersebut ke dalam 

bentuk lain yang lebih mudah dimengerti sehingga siswa tidak hanya sekedar 

mengetahui dan mengerti untuk dirinya sendiri tetapi juga dapat menyampaikan 

serta menjelaskan ke orang lain.  Indikator kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa dalam penelitian ini adalah: 

1. Menyatakan ulang suatu konsep. 

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

3. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

4. Mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah. 
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B. Kerangka Pikir 

 

 

Penelitian yang dilakukan ini tentang perbandingan kemampuan pemahaman 

konsep matematis dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TTW dan NHT.  Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang meng-

gunakan dua kelas, serta terdiri dari dua variabel yang berbeda yaitu variabel 

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

adalah model pembelajaran kooperatif tipe (X) yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe TTW (X1) dan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (X2), 

sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa (Y). 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe TTW merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dapat membangun kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa.  Dalam proses kegiatannya, siswa dilibatkan secara aktif dalam 

berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca kemudian 

membagi ide dengan temannya sebelum menuliskan hasil yang didapat.  Tiga 

tahapan yang dilalui siswa pada pembelajaran ini yaitu think (berpikir), talk 

(berbicara atau berdiskusi), dan write (menulis).  Pada tahap think siswa 

membangun pemahamannya sendiri, menggunakan pemahaman yang telah ia 

miliki.  Siswa secara individu berusaha menyelesaikan masalah yang diberikan.  

Hal ini bertujuan agar siswa secara mandiri mencari jawaban penyelesaian dari 

masalah sehingga dapat mengembangkan kemampuan akademik terutama 

pemahaman konsep matematis.  Kemudian pada tahap talk siswa menyampaikan 

ide yang telah didapat berupa jawaban dari masalah yang diberikan untuk 
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didiskusikan dengan anggota kelompoknya.  Dengan demikian, diharapkan siswa 

dapat membangun teori bersama, berbagi penyelesaian, dan membuat kesimpulan 

sehingga mereka dapat semakin mengetahui konsep atau teori yang mereka 

pahami.  Selanjutnya tahap terakhir yaitu write, siswa secara mandiri menuliskan 

hasil diskusi yang telah dilakukan bersama kelompoknya pada lembar kerja yang 

telah disediakan.  Dengan meminta siswa menuliskan hasil diskusi mereka akan 

lebih mudah untuk memahami dan mengingat apa yang mereka pelajari sehingga 

menambah pemahaman siswa terhadap konsep. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan dapat 

meningkatkan penguasaan akademik siswa terutama kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa.  Model pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki 

empat langkah penting dalam proses pelaksanaannya yaitu penomoran, pengajuan 

pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab pertanyaan.  Dalam model pem-

belajaran ini siswa ditempatkan dalam keadaan belajar secara kelompok yang 

didalamnya beranggotakan 3-5 orang siswa dan kelompok tersebut merupakan 

kelompok heterogen.  Kemudian guru memberikan nomor yang berbeda pada 

setiap siswa di masing-masing kelompok sehingga setiap siswa di dalam 

kelompok memiliki nomor yang berbeda-beda.  Langkah selanjutnya guru mem-

berikan masalah atau soal berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk didiskusikan 

dalam masing-masing kelompok dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan 

yang ada di LKS.  Kegiatan ini dilakukan agar siswa dalam kelompok saling 

membangun teori bersama dan bertukar pikiran untuk menyampaikan ide-ide 

yang mereka miliki sehingga dapat memperkaya pengetahuan siswa terutama 
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konsep yang dimiliki siswa.  Pada tahap akhir pembelajaran, guru menyebutkan 

satu nomor secara acak.  Siswa yang mempunyai nomor tersebut mempersiapkan 

diri untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok 

mereka ke seluruh kelas.  Pada tahap presentasi ini, hanya satu siswa sebagai 

perwakilan kelompok yang berkesempatan menyampaikan hasil diskusi dan siswa 

tersebut dipanggil berdasarkan nomor yang disebutkan secara acak.  Dengan 

demikian setiap siswa dalam kelompok mendapatkan peluang yang sama.  Oleh 

karena itu dalam kegiatan pembelajaran siswa akan lebih bertanggung jawab 

untuk bersungguh-sungguh saat kegiatan diskusi sehingga setiap siswa memiliki 

pemahaman pembelajaran yang sama. 

 

Secara garis besar pelaksanaan dari kedua model pembelajaran tersebut adalah 

sama.  Model pembelajaran kooperatif tipe TTW dan NHT sama-sama belajar 

dengan cara berkelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil.  Siswa 

diberikan terlebih dahulu suatu masalah sebelum melakukan kegiatan diskusi.  

Namun ada sedikit perbedaan dalam menyelesaikan masalah, pada model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa menyelesaikan masalah secara 

berkelompok sedangkan pada model pembelajaran kooperatif tipe TTW siswa 

menyelesaikan masalah secara individu.  Kemudian di akhir kegiatan belajar, 

kedua model pembelajaran tersebut siswa ditunjuk sebagai perwakilan kelompok 

untuk menyampaikan hasil diskusi kepada seluruh temannya di kelas.  Kelebihan 

model pembelajaran kooperatif tipe TTW adalah setiap siswa memiliki 

kesempatan berpikir secara mandiri sebelum melakukan diskusi, sehingga dapat 

mempermudah diskusi dan mengembangkan pemahaman konsep matematis siswa 

serta ketrampilan berpikir dan menulis.  Kelebihan model pembelajaran kooperatif 
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tipe NHT adalah dengan siswa menyelesaikan masalah secara berkelompok maka 

siswa dapat membangun teori bersama dan saling bertukar pikiran untuk 

menyampaikan ide-ide yang mereka miliki sehingga dapat memperkaya 

pengetahuan siswa terutama konsep yang dimiliki siswa dan pada penomoran 

yang diberikan guru secara berbeda dan pemanggilan siswa untuk menyampaikan 

hasil diskusi secara acak.  Berdasarkan uraian di atas, jika model pembelajaran 

TTW dan NHT diterapkan maka berkemungkinan menghasilkan hasil yang berbeda.   

 

C. Anggapan Dasar 

 

 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut: 

1. Semua siswa kelas VII semester genap tahun pelajaran 2014/2015 MTs 

Matlaul Anwar Gisting memperoleh materi pelajaran matematika yang sama 

dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

2. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa selain 

model pembelajaran yang diteliti tidak diperhatikan. 

 

D. Hipotesis 

 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa antara model pembelajaran kooperatif tipe TTW dan 

NHT pada siswa kelas VII MTs Mathla’ul Anwar Gisting tahun pelajaran 

2014/2015. 


