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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

a. Pengertian kemampuan pemecahan masalah

Pemecahan masalah matematika sebagai  suatu pendekatan

pembelajaran melukiskan pembelajaran yang diawali dengan

penyajian masalah kontekstual yang kemudian melalui penalaran

induktif siswa menemukan kembali konsep yang dipelajari dan

kemampuan matematika lainnya.1 Menurut Wina Sanjaya,

pemecahan masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian

masalah yang dihadapi secara ilmiah.2 Menurut Akbar

Sutawidjaja, pemecahan masalah adalah mengorganisasikan

konsep dan keterampilan kedalam pola aplikasi baru untuk

mencapai tujuan.3 Jadi, apabila seorang siswa dilatih untuk

menyelesaikan masalah siswa itu mampu mengambil keputusan

sebab siswa itu menjadi mempunyai keterampilan tentang untuk

mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi,

1 Heris Hendriana & Utari Soemarmo, Penilaian Pembelajaran Matematika, (Bandung:
Refika Aditama, 2014),  hlm.23.

2 Wina Sanjaya, Model Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:
Kencana, 2008), h. 214

3 Akbar Sutawidjaja dkk, Pendidikan Matematika, (Jakarta: Depdikbud, 1991),   h. 22
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dan menyadari betapa perlunya meneliti kembali hasil yang telah

diperoleh.

Dalam pembelajaran matematika, masalah dapat disajikan

dalam bentuk soal tidak rutin dapat berupa soal cerita,

penggambaran fenomena atau kejadian, ilustrasi gambar atau

teka-teki. Masalah tersebut kemudian disebut masalah

matematika karena mengandung konsep matematika.

Kemampuan pemecahan masalah bisa diperoleh melalui

pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Untuk memecahkan

masalah, menurut Jhon Dewey ada 6 langkah, yaitu:4

1) Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan
masalah yang akan dipecahkan

2) Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah
secara kritis dari berbagai seudut pandang.

3) Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan
berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan
pengetahuan yang dimiliki.

4) Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan
menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan
masalah.

5) Pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau
merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan
penolakan hipotesis yang diajukan.

6) Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu
langkah siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat
dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan
rumusan kesimpulan

Menurut David Johson & Johson mengemukan ada 5 langkah

pemecahan masalah melalui kegiatan kelompok, yaitu:5

4Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 217
5Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 218
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1) Mendefenisikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari
peristiwa tertentu yang mengandung konflik, hingga siswa
menjadi jelas masalah apa yang akan dikaji. Dalam kegiatan
ini guru bias meminta pendapat dan penjelesaian siswa
tentang isu-isu hangat yang menarik untuk dipecahkan.

2) Mendiagnosa masalah, yaitu menentukan sebab-sebab
terjadinya masalah, serta menganalisis berbagai faktor baik
faktor yang bisa menghambat maupun faktor yang dapat
mendukung dalam penyelesaian masalah.  Kegiatan ini bias
dilakukan dalam diskusi kelompok kecil, sehingga pada
akhirnya siswa dapat mengurutkan tindakan-tindakan
prioritas yang dapat dilakukan sesuai dengan jenis
penghamba yang diperkirakan.

3) Merumuskan arlternatif model, yaitu menguji setiap tindakan
yang telah dirumuskan melalui diskusi kelas. Pada tahap ini
siswa didorong untuk berpikir mengemukakan pendapat dan
argumentasi tentang kemungkinan setiap tindakan yang
dilakukan.

4) Menentukan dan menerapkan model pilihan, yaitu
mengambil keputusan tentang model mana yang dapat
dilakukan.

5) Melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi
hasil. Evaluasi proses adalah evaluasi terhadap seluruh
kegiatan pelaksanaan kegiatan; sedangkan evaluasi hasil
adalah evaluasi terhadap akibat dari penerapan model yang
diterapkan.

b. Indikator pemecahan masalah

Pembelajaran yang dikatakan berhasil, apabila siswa-siswa

tersebut dapat mengikuti pelajaran itu dengan baik dan hasil

belajar terutama kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa sudah mencapai target yang diinginkan. Pada pemecahan

masalah matematika, siswa harus menguasai cara

mengaplikasikan konsep-konsep dan menggunakan keterampilan

dalam berbagai situasi baru yang berbeda-beda.6 Kemampuan

6 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta : Rineka
Cipta, 1999, h. 257
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pemecahan masalah matematika siswa dapat dilihat dari indikator

berikut:

1) Memahami masalah, yaitu menentukan (mengidentifikasi) apa
yang diketahui, apa yang dinyatakan, syarat-syarat apa yang
diperlukan, apa syarat yang bisa dipenuhi, memeriksa apakah
syarat-syarat yang diketahui, dan menyatakan kembali masalah asli
dalam bentuk yang lebih operasional (dapat dipecahkan).

2) Merencanakan penyelesaian, memeriksa apakah sudah pernah
melihat sebelumnya atau melihat masalah yang yang sama dalam
bentuk yang berbeda, memeriksa apakah sudah mengetahui soal
lain yang terkait, mengaitkan dengan teorema yang mungkin
berguna, memperhatikan yang tidak diketahui dari soal dan
mencoba memikirkan soal yang sudah dikenal yang mempunyai
unsur yang tidak diketahui yang sama

3) Melaksanakan penyelesaian, yaitu melaksanakan rencana
penyelesaian, mengecek kebenaran setiap langkah dan
membuktikan bahwa langkah benar.

4) Memeriksa kembali, yaitu meneliti kembali hasil yang telah
dicapai, mengecek hasilnya, mengecek argumennya, mencari hasil
itu dengan cara lain, dan menggunakan hasil atau metode yang
ditemukan untuk menyelesaikan masalah lain.7

7 Efandi Zakaria. Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, Kuala Lumpur:Tmn.
Sg. Besi Idustri Park, 2007 ,h.115
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Adapun skor kemampuan pemecahan masalah adalah sebagai berikut:8

TABEL II.1
KRITERIA SKOR KEMAMPUAN

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA

Skor Memahami
Masalah

Merencakanan
Penyelesaian

Melaksanakan
Penyelesaian

Memeriksa
Kembali

0

Salah
menginterpert
asi soal/salah
sama sekali

Tidak ada rencana
penyelesaian

Tidak ada
penyelesaian

Tidak ada
keterangan

1

Tidak
mengindahkan
kondisi soal/
interprestasi
soal kurang
tepat

Membuat rencana
model yang tidak
relevan

Melaksanakan
prosedur yang
mengarah pada
jawaban benar
tapi salah dalam
penyelesaian

Pemeriksaan
hanya pada
hasil
perhitungan

2

Memahami
soal

Membuat rencana
model penyelesaian
yang kurang relevan
sehingga tidak dapat
dilaksanakan

Melaksanakan
prosedur yang
benar dan
mendapatkan
hasil yang benar

Pemeriksaan
kebenaran
prosedur
(keseluruhan)

3

Membuat rencana
model penyelesaian
yang benar tapi
tidak lengkap

4

Membuat rencana
model penyelesaian
yang benar
mengarah pada
jawaban

Skor maks = 2 Skor maks = 4 Skor maks = 2 Skor maks = 2
Sumber: Saryantono, Meningkatkan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas X SMA
Adiguna Bandar Lampung Melalui Model Pembelajaran Investigasi Kelompok.

8 Saryantono, Meningkatkan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas X SMA
Adiguna Bandar Lampung Melalui Model Pembelajaran Investigasi Kelompok, Prosiding
Semirata FMIFA Universitas Lampung, 2013. h.5
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2. Pembelajaran Kooperatif tipe Think Talk Write (TTW)

Pembelajaran tipe TTW adalah model yang memfasilitasi

latihan berbahasa secara lisan dan menulis  bahasa tersebut  dengan

lancar. Model yang diperkenalkan oleh Huinker dan Laughlin ini

didasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah prilaku

sosial. Model TTW mendorong siswa untuk berfikir, berbicara dan

kemudian menuliskan suatu topik tertentu. Model ini membantu siswa

dalam mengumpulkan dan mengembangkan ide-ide melalui percakapan

yang terstruktur.

a. Karakteristik Model Think Talk Write (TTW)

Ada  tiga aktivitas yang harus dilakukan dalam

pembelajaran TTW yang sekaligus menjadi karakteristik model ini.

Sesuai dengan namanya tahapan model ini memiliki struktur

bahasa yang sesuai dengan uturan namanya. Yaitu Think (berfikir),

Talk (berbicara/berdiskusi), dan Write (menulis):

1) Tahap 1: Think

Aktivitas belajar dalam fase ini adalah aktivitas berfikir

(Think) dapat dilihat dari proses membaca suatu teks

pelajaran atau berisi cerita pelajaran kemudian membuat

catatan apa yang telah dibaca. Dalam membuat atau menulis

catatan siswa membedakan dan mempersatukan ide yang

disajikan dalam tek bacaan, kemudian membuat dengan

bahasa sendiri.
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2) Tahap 2: Talk

Pada aktivitas ini Siswa diberikan kesempatan untuk

membicarakan hasil pemikirannya pada fase pertama (Talk).

Pada fase ini siswa merefleksikan, menyusun, dan bertukar

pendapat tentang ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok.

3) Tahap 3: Write

Pada fase ini, siswa menuliskan ide-ide yang didapatkan pada

fase pertama dan kedua. Tulisan ini berisikan tentang

landasan konsep yang digunakan, berkaitan dengan materi

sebelumnya, dan solusi yang diperoleh.

Jadi, karakteristik dari model TTW ini adalah dimulai

dengan berfikir melalui bahan bacaan atau masalah yang disajikan,

kemudian hasil bacaan atau masalah yang disajikan

dikomunikasikan dengan diskusi dan kemudian membuat laporan

hasil presentasi.9

Peranan dan tugas guru dalam usaha mengefektifkan

penggunaan model TTW yaitu mengajukan dan menyediakan tugas

yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif berfikir, mendorong

dan menyimak ide-ide yang dikemukakan siswa secara lisan dan

tertulis secara  rinci, memberi informasi kepada siswa apa yang

9 Istarani, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif , (Medan: CV Medan Persada, 2014), h. 58
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telah didapatkannya dalam diskusi, serta memonitor menilai, dan

mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi.10

b. Langkah-langkah model Think Talk Write (TTW)

Langkah-langkah pembelajaran dengan model TTW adalah

sebagai berikut:11

1) Guru memabagi lembar kerja siswa (LKS) yang memuat
situasi masalah dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya.

2) Siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan
secara individual, untuk dibawa keforum diskusi (Think)

3) Siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk membahas isi
catatan (Talk). Guru berperan sebagai mediator lingkungan
belajar.

4) Siswa mengonsrtuksi sendiri pengetahuan sebagai hasil
kolaborasi (Write).

Desain pembelajaran yang menggunakan model TTW

dengan sedikit modifikasi pada Gambar II.1 berikut:

10 Mifthul Huda, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran. (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2015), h. 218

11 Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari, Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual
Siswa, (Ciputat: Referensi. 2008) h. 89
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Gambar II.1 Desain Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW)

Guru

Situasi malasah

Belajar bermakna
melalui model
Think Talk Write

THINK

TALK

WRITE
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Siswa

Siswa

Aktivitas

Aktivitas

Membaca LKS
dan membuat
catatan secara
individual

Interaksi dalam
kelompok untuk
membahas isi
catatan

Konstruksi
pengetahuan hasil
dari Think dan
Talk secara
individual
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Peranan dan tugas guru dalam usaha mengefektifkan

penggunaan model TTW ini sebagaimana yang dikemukakan oleh

Silver & Smith dalam buku Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari

yaitu: 12

1) Mengajukan pertanyaan dan tugas yang mendatangkan
keterlibatan sarta menantang setiap siswa dalam berpikir.

2) Mendengarkan setiap ide siswa.
3) Meminta siswa mengemukakan ide baik secara lisan maupun

tulisan.
4) Memutuskan apa yang digali dan dibawa siswa kedalam

diskusi.
5) Memutuskan kapan memberi informasi, mengklarifikasi

persoalan-persoalan, menggunakan model, membimbing dan
membiarkan siswa berjuang dalam mengelola ide yang
dimilikinya.

6) Memonitoring dan menilai partisipasi siswa dalam diskusi.

3. Model Kooperatif

Model Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran

yang menerapkan kerja sama dalam berkelompok untuk mencapai

tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning)

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara belajar berkelompok kecil

yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang dengan struktur kelompok

yang bersifat heterogen. Pada hakikatnya pembelajaran kooperatif

sama dengan kerja kelompok. Pembelajran kooperatif dilaksanakan

agar siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi (sharing)

pengetahuan, pengalaman, tugas, sehingga dapat mewujudkan

pemahaman bersama antara siswa itu sendiri.13 Berdasarkan urain

tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif tertuang dalam

12 Ibid,. h. 90
13 Abdul Majid, Model Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014),  h. 174
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wadah kelompok. Dalam masing-masing kelompok tersebut para siswa

yang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda saling bekerja sama

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Bukan hanya

menyelesaikan tugas guru, melainkan lebih kompleks lagi dengan

saling bekerja sama dalam memahami materi yang disampaikan dengan

tutor sebaya. Dengan demikian, dalam pembelajaran kooperatif dapat

menciptakan saling ketergantungan antar siswa, sehingga sumber

belajar bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar tetapi juga sesama

siswa.

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 14

a. Siswa belajar dalam kelompok kecil, untuk mencapai kentuntasan
belajar.

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi,
sedang dan rendah.

c. Diupayakan dalam setiap kelompok siswa terdiri dari  suku, ras,
budaya dan jenis kelamin yang berbeda.

d. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dibanndingkan
dengan individual.

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan

belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada

empat unsur penting dalam pembelajaran kooperatif, yaitu:

a. Adanya peserta dalam kelompok.

b. Adanya aturan kelompok.

c. Adanya upaya belajar kelompok.

d. Adanya tujuan yang harus dicapai.15

14 Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari, Op.Cit, h. 74
15 Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 241
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Model pembelajaran kooperatif terdiri dari enam tahap yang di

mulai dari guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, diikuti

oleh tahap menyajikan informasi mengorganisasikan siswa kedalam

kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan

belajar, evaluasi terakhir memberikan penghargaan. Keenam tahap

pembelajaran kooperatif ini disajikan seperti pada Tabel II.2

TABEL II. 2
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Fase-fase Kegiatan guru Kegiataan siswa
Fase 1
Menyampaikan
tujuan dan motivasi
siswa

Guru menyampaikan tujuan
pelajaran yang ingin dicapai
dan memotivasi siswa

Siswa berusaha untuk
mencapai tujuan
pembelajaran

Fase 2
Menyajikan
informasi

Guru menyampaikan
informasi kepada siswa
dengan jalan demonstrasi
atau lewat bahan bacaan

Siswa menyimak
informasi dari guru

Fase 3
Mengorganisasikan
siswa kedalam
kelompok-kelompok
belajar

Guru menjelaskan kepada
siswa bagaimana cara
membentuk kelompok
belajar dan membantu setiap
kelompok agar melakukan
trasisi secara efisien

Siswa membentuk
kelompok belajar

Fase 4
Membimbing
kelompok bekerja
dan belajar

Guru membimbing
kelompok-kelompok belajar
pada saat mereka
mengerjakan tugas mereka

Siswa melakukan
diskusi dalam
pengerjaan tugas
bersama kelompok
belajar

Fase 5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil
belajar tentang materi yang
telah dipelajari atau masing-
masing kelompok
mempresentasikan hasil
kerjanya

Siswa mengerjakan
soal-soal dan
mempresentasikan
hasil diskusi

Fase 6
Memberikan
penghargaan

Guru mencari cara-cara
untuk menghargai upaya
maupun hasil belajar
individu atau kelompok

Siswa mendapat nilai
dan penghargaan bagi
siswa yang
berprestasi

Sumber: Wina Sanjaya, Model Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan
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Kasihani K.E Suyanto, mengatakan bahwa agar pembelajaran

kooperatif mencapai hasil maksimal, maka ada lima prinsip mendasari

pembelajaran kooperatif, yaitu:16

a. Positive Interdependece: saling tergantung positif, artinya anggota
kelompok menyadari bahwa mereka perlu bekerja sama untuk
mencapai tujuan.

b. Face to face interaction: setiap anggota berinteraksi dengan saling
berhadapan.

c. Individual Accountability: setiap anggota harus belajar dan
menyumbangkan demi pekerjaan dan keberhasilan kelompok.

d. Use of Collaborative/Social Skill: keterampilan kerjasama dan
bersosialisasi diperlukan, untuk ini diperlukan bimbingan guru agar
siswa dapat berkolaborasi.

e. Group Processing: siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja
kelompok secara efektif. Evaluasi tersebut dapat berupa refleksi
setiap anggota yang kemudian dianalisis bersama anggotanya.

4. Hubungan Pembelajaran Kooperaatif tipe Think Talk Write

Tterhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Pembelajaran kooperatif tipe TTW adalah pembelajaran yang

melibatkan siswa dalam suatu kelompok kecil dimana memiliki 3 tahap

yaitu berfikir, berbicara/berdiskusi, dan menuliskan. Pembelajaran

kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran

dengan cara belajar berkelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai

dengan 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.

Pada hakikatnya pembelajaran kooperatif  sama dengan kerja

kelompok. Pembelajran kooperatif dilaksanakan agar siswa dilatih dan

dibiasakan untuk saling berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman,

16 Budi Purwanto, Tesis Magister, “Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Thin-Talk-Write (TTW) dan Tipe Think-Pair-Share (TPS) Pada Materi Statistika Ditinjau dari
Kemandirian Siswa SMA di Kabupaten Madium”, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012), h.
51
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tugas, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama antara siswa

itu sendiri.17

Model tipe TTW merupakan model dalam pembelajaran

kooperatif, dimana di dalam pembelajaran ini terdapat tiga aktivitas

yang harus dilakukan dalam pembelajaran TTW yang sekaligus menjadi

karakteristik model ini. Sesuai dengan namanya tahapan model ini

memiliki struktur bahasa yang sesuai dengan uturan namanya. Yaitu

Think (berfikir), Talk (berbicara/berdiskusi), dan Write (menulis).

Memalui pembelajaran ini diharapkan meningkatkan kamampuan

pemecahan masalah matematika pada tahap Think (berfikir), dimana

siswa mampu berfikir untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah

yang disajikan. Setelah mengidentifikasikan masalah maka siswa

membicarakan hasil pemikirannya (Talk), dan terakhir siswa

menuliskan ide-ide yang didapatkan pada tahap pertama dan kedua

(Write).

Dari pengertian yang telah ada, hubungan pembelajaran

kooperatif tipe TTW dengan pemecahan masalah matematika dapat

terlihat dari beberapa kunci dalam pembelajaran berkelompok. Menurut

Nurhadi dkk terdapat salah satu kunci dalam pembelajaran kontekstual

yaitu berpikir tingkat tinggi: siswa diwajibkan untuk memanfaatkan

berpikir kreatifnya dalam pengumpulan data, pemahaman suatu isu dan

17 Abdul Majid, Op.Cit,  h. 174
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pemecahan suatu masalah.18 Jelas bahwa berpikir tingkat tinggi siswa

seperti melakukan pemecahan masalah, hal ini berarti dalam

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TTW

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa. Dari uraian-uraian tersebut disimpulkan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe TTW dengan kemampuan pemecahan

masalah matematika mempunyai hubungan.

5. Kemampuan Awal

Kemampuan awal  matematika yaitu kemampuan kognitif yang

telah dimiliki siswa sebelum siswa tersebut  mengikuti pelajaran

matematika yang nantinya akan dipelajari dan termasuk prasyarat bagi

siswa tersebut dalam mempelajari pelajaran lanjutan.19

Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan prasyarat yang

harus dimiliki siswa dengan cara melakukan tes materi yang

berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Hasilnya berupa nilai

0-100 dan membagi kemampuan awal siswa yang terdiri dari tiga

kelompok yaitu kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah.

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel

moderator adalah untuk melihat pembelajaran kooperatif tipe TTW

lebih baik digunakan pada kelompok siswa berkemampuan awal

18 Nurhadi dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya Dalam KBK. Malang: UM
Press, 2004, h.8

19 Farida Hanun, Pengruh Metode Pembelajaran Dan Kemampuan Awal Terhadap Hasil
Belajar Matematika. MAN 3 jakarta.
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rendah, kemampuan awal sedang, atau siswa yang memiliki

kemampuan awal tinggi.

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Neka Amelia Putri,

Yarman Dan Yusmed Rizal, staf pengajar jurusan matematika FMIPA UNP,

dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Think Talk Write (TTW) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah

Matematika Siswa Kelas XI IPA di SMA Negeri Pariaman” menyimpulkan

bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa yang belajar dengan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) lebih baik daripada

siswa yang dengan pemebeajaran konvensional.20 Hasil penelitian tersebut

diperoleh bahwa Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write

(TTW) lebih baik daripada siswa yang belajar dengan pemebeajaran

konvensional di SMA Negeri Pariaman.

Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Sari Rahma

Chandra, Ahmad Fauzan Dan Helma, staf pengajar jurusan matematika

FMIPA UNP, dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Think Talk Write dan Gender Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis

20 Neka Amelia Putri, dkk. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Think Talk Write Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI IPA di
SMA Negeri 1 Pariaman. Jurnal Pendidikan Matematika. Vol.3 No.3. UNP. Diakses pada tanggal
11 januari 2017 pada pukul 19:30 WIB dari situs
http://ejournal.unp.ac.id/students.index.php/pmat/search/authors/view?firstName=Neka&
middleName=Amelia&lastName=Purti&afiliation=&country
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Siswa Kelas VIII SMPN 12 Padang”.21 menyimpulkan bahwa kemampuan

komunikasi matematis siswa yang belajar dengan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) lebih baik daripada siswa yang

dengan pemebeajaran konvensional.

Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah peneliti ingin

mengetahui bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif tipe

Think Talk Write (TTW) terhadap kemampuan  pemecahan masalah

matematika ditinjau dari kemampuan awal siswa MTs Negeri Danau

Bingkuang. Penulis ingin menelaah adakah pengaruh penerapan pembelajaran

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) terhadap kemampuan  pemecahan

masalah matematika ditinjau dari kemampuan awal siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan

bagaimana mengukur variabel dalam penelitian. Dalam hal ini pembelajaran

dengan tipe TTW sebagai variabel (X) dan kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa sebagai variabel (Y).

1. Pembelajaran Koopertif tipe Think Talk Write (TTW)

Pembelajaran kooperatif dengan tipe TTW merupkan variabel

bebas yang mempengaruhi pemecahan masalah matematika. Adapun

21 Sri Rahma Chandra, dkk. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk
Write dan Gender Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII SMPN 12
Padang. Jurnal Pendidikan Matematika. Vol.3 No.1. UNP. Diakses pada tanggal  15 April 2017
pada pukul 08:00 dari situs http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pmat/article/view/1217



26

langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe

TTW sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1) Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan perangkat

pembelajaran berupa, silabus, rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS), dan soal

evaluasi.

2) Mempersiapkan dan menyusun instrumen pengumpul data yaitu

kisi-kisi tes kemampuan awal, soal tes kemampuan awal, kunci

jawaban tes pengetahuann awal, kisi-kisi tes akhir, soal tes

akhir, kunci jawaban tes akhir.

3) Menentukan siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi,

sedang dan rendah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

melalui tes kemampuan awal.

b. Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1) Kegiatan Awal

a) Guru membuka membuka pelajaran dengan salam menanya

kabar dan mengecek kehadiran siswa.

b) Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa.

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang   ingin

dicapai.
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d) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kooperatif

dengan tipe TTW.

2) Kegiatan Inti

a) Guru menyampaikan informasi singkat mengenai materi

yang akan dipelajari.

b) Guru mengkondiksikan siswa dalam kelompok kecil (4 – 6)

siswa.

c) Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS) kepada siswa

untuk dipelajari.

d) Guru meminta siswa menganalisis materi yang dipelajari

pada LKS

e) Guru memberikan siswa kesempatan menuangkan ide-

idenya mengenai kemungkinan jawaban atau langkah

penyelesaian atas permasalahan diberikan dan ditulis dalam

bentuk catatan kecil. (Think)

f) Guru memberikan pertanyaan untuk memancing siswa

menyampaikan hal-hal yang belum diketahui.

g) Guru meminta siswa mendiskusikan hasil catatannya (saling

tukar ide) agar diperoleh kesepakatan-kesepakatan

kelompok.(Talk)

h) Guru meminta siswa menuliskan semua jawaban atas

permasalahan yang diberikan secara lengkap, jelas dan

mudah dibaca.(Write)
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i) Guru memberikan kesempatan kepada beberapa perwakilan

kelompok yang  dipilih secara acak untuk memaparkan

hasil diskusi di depan kelas, sedangkan kelompok yang

tidak terpilih memberikan tanggapan atau pendapatnya.

3) Kegiatan Akhir

a) Guru bersama-sama siswa menyimpulakan materi pelajaran

yang dipelajari.

b) Guru memotivasi siswa untuk belajar dirumah.

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang

telah dikemukakan dan akan diteliti.22 Berdasarkan permasalahan dan kajian

teori yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ha : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa yang  belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe TTW dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran

langsung.

H0 : Tidak  terdapat  perbedaan  kemampuan  pemecahan  masalah

matematika siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TTW dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran langsung.

22 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu. 2006), h. 26
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2. Ha : Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara

siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe TTW dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran

langsung jika ditinjau dari kemampuan awal siswa.

H0 : Tidak  ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika

antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TTW dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran langsung jika ditinjau dari kemampuan awal siswa.

3. Ha : Terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran kooperatif

tipe TTW yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap

kemampuan pemecahan masalah matemetika siswa.

Ho : Tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran

kooperatif tipe TTW yang ditinjau dari pengetahuan awal terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.


