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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pembelajaran kooperatif 

Pada pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim 

dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

Jadi, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk 

keberhasilan kelompoknya.
1
 Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu 

antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen). Sistem 

penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh 

penghargaan, jika kelompok mampu menunjukkan prestasi dipersyaratkan. 

Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan 

positif. Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan 

tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal 

dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu, mereka 

akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap 

individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi 

demi keberhasilan kelompok.
2
 Model pembelajaran kooperatif ini 

                                                           
1
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Jakarta:Kencana Prenada 

Media Group, 2009, hlm. 56 
2
  Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: 

Prenada Media Group, 2006, h. 242 



12 
 

mengutamakan kerjasama antar siswa dan siswa juga mendapatkan sumber 

belajar bukan hanya dari buku dan guru saja, tetapi juga sesama siswa. 

Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat 

tahap, yaitu: 

a. Penjelasan materi  

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-

pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan 

utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi 

pelajaran. Pada tahap ini guru memberikan gambaran umum tentang materi 

pelajaran yang harus dikuasai yang selanjutnya siswa akan memperdalam 

materi dalam pembelajaran kelompok.  

b. Belajar dalam kelompok 

Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok 

materi pembelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada 

kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. 

Pengelompokan dalam model pembelajaran kooperatif bersifat heterogen. 

Ada beberapa alasan dalam melakukan pengelompokan heterogen. Pertama, 

kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling mengajar dan 

saling mendukung. Kedua, kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi 

antar-ras, agama, etnis, dan gender. Terakhir, kelompok heterogen 

memudahkan pengelolaan kelas karena dengan adanya satu orang yang 

berkemampuan akademis tinggi, guru mendapatkan satu asisten untuk setiap 

tiga orang. Melalui pembelajaran tim siswa didorong untuk melakukan 
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tukar-menukar (sharing) informasi dan pendapat, mendiskusikan 

permasalahan secara bersama, membandingkan jawaban mereka, dan 

mengoreksi hal-hal kurang tepat.  

c. Penilaian 

Penilaian dalam model pembelajaran Kooperatif bisa dilakukan 

dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun 

kelompok. Tes individual akan memberikan informasi kemampuan setiap 

siswa dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap 

kelompok. Hasil akhir setiap siswa dalah penggabungan keduanya dan 

dibagi dua. Nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dengan kelompoknya. 

Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya 

yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota kelompok. 

d. Pengakuan Tim 

Penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling 

berprestasi untuk kemudian diberikan perhargaan atau hadiah, dengan 

harapan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih baik lagi. 
3
 

Pembelajaran kooperatif memiliki keunggulan sebagai suatu strategi 

pembelajaran diantaranya yaitu :
4
 

1) Melalui strategi pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu 

menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambahkan kepercayaan 

kemampuan berfikir sendiri, menentukan informasi dari berbagai sumber, 

dan belajar dari siswa yang lain 

                                                           
3
 Rusman, Model-Model Pembelajaran Pengembangan Profesinalisme Guru, Bandung: 

Rajawali Pers, 2010,  h. 212 
4
  Wina Sanjaya, op.cit., h. 247 
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2) Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan idea atau gagasan 

dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide 

orang lain 

3) Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan 

segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan 

4) Dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung 

jawab dalam belajar 

5) Untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, 

termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang 

positif dengan yang lain, menembangkan keterampilam me-manage waktu, 

dan sikap positif terhadap sekolah 

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) Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk berpikir 

 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang 

mempunyai tujuan yang sama yaitu menyelesaikan permasalahan, sehingga 

menimbulkan adanya interaksi (diskusi antar kelompok). Pembelajaran 

kooperatif ini memerlukan kerjasama antar siswa dan dan saling 

ketergantungan dalam pencapaian tugas, tujuan dan penghargaan. 

2. Model Pembelajaran Think-Talk-Write 

Think-Talk-Write adalah model yang memfasilitasi latihan berbahasa 

secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancar. Model yang 

diperkenalkan pertama kali oleh Huinker dan Laughin ini didasarkan pada 

pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial. Model Think-Talk-

Write ini mendorong peserta didik untuk menuangkan ide-idenya dalam bentuk 

tulisan, mengumpulkan ide-ide dan mengembangkannya melalui perckapan 

terstruktur. 
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Dengan demikian, model pembelajaran Think-Talk-Write termasuk 

jenis model pembelajaran yang berpusat pada siswa karena dalam model ini 

siswa terlibat langsung dalam pembelajaran sedangkan guru berperan sebagai 

fasilitator pembelajaran. Adapun tahap-tahap model pembelajaran Think-Talk-

Write  yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu : 

a. Think (berpikir) 

Belajar adalah proses berfikir. Sedangkan proses berpikir adalah 

proses yang dimulai dari penemuan informasi, pengolahan, penyimpanan 

dan pemanggilan kembali informasi dari ingatan siswa. Belajar dengan 

berpikir dapat menekankan kepada proses mencari dan menemukan 

pengetahuan melalui interaksi antara individu dengan lingkungan. Dalam 

proses berfikir tidak hanya menekankan kepada konsep pengetahuan materi 

pembelajaran, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa untuk 

memperoleh pengetahuannya sendiri (self regulated).
5
 

Pada tahap berpikir ini, dapat dilihat pada proses pembelajaran, guru 

memberikan sebuah permasalahan matematika, kemudian siswa membaca 

buku, sumber belajar matematika lainnya atau peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari. Setelah itu siswa mulai memikirkan solusi dari permasalahan 

tersebut dengan cara mencatat apa saja yang mereka pahami atau yang 

tidak mereka pahami. Membuat catatan dapat meningkatkan pengetahuan 

peserta didik serta meningkatkan keterampilan dalam berpikir dan menulis. 

 

                                                           
5
 Wina Sanjaya, op.cit., h. 107 
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b. Talk (berbicara) 

Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk merefleksikan, 

menyusun dan menguji ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok. Menurut 

Hunker dan Laughlin, peserta didik yang diberikan kesempatan untuk 

berdiskusi dapat mengoneksikan bahasa yang mereka tahu dari pengalaman 

dan latar belakang mereka sendiri dengan bahasa ilmu pengetahuan sosial, 

menganalisis dan mensintesis ide-ide, kemudian memelihara kolaborasi 

dan membantu membangun komunitas pembelajaran di kelas. 

Berkomunikasi atau berbicara dalam suatu diskusi dapat membantu 

meningkatkan aktivitas belajar dan meningkatkan pemahaman di dalam 

kelas. Hal ini bisa terjadi karena siswa diberi kesempatan untuk berbicara 

dan mengungkapkan ide-ide dan lebih trampil dalam mengemukakan 

pendapatnya dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mudah 

mereka pahami. 

c. Write (menulis) 

Pada tahap ini, peserta didik menuliskan ide-ide yang diperolehnya 

dari kegiatan tahap pertama dan kedua. Tulisan ini terdiri atas landasan 

konsep yang digunakan, keterkaitan dengan materi sebelumnya, strategi 

penyelesaian dan solusi yang diperoleh dari lembar kerja siswa yang 

deiberikan oleh guru. Aktivitas menulis akan membantu guru dalam 

melihat perkembangan konsep siswa. 

Dorongan untuk menulis sama besarnya dengan dorongan untuk 

berbicara, untuk mengkumunikasikan pikiran dan pengalaman kita ke 
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orang lain. Menulis adalah aktivitas seluruh otak yang menggunakan 

belahan otak kanan (emosional) dan belahan otak kiri (logika).
6
 

Aktivitas menulis berarti mengkonstrukikan ide, karena setelah 

berdiskusi kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Pada tahap ini 

guru dapat memantau kesalahan siswa, miskonsepsi siswa dan konsep 

siswa terhadap ide yang sama.  

3. Pemahaman Konsep Matematika 

a. Pengertian Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan siswa 

mampu memahami arti konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. 

Dalam hal ini siswa tidak hanya hafal secara verbal tetapi memahami 

konsep dari masalah atau fakta.
7
 Pemahaman juga berarti mengetahui atau 

mengingat suatu hal yang dipelajari akan tetapi mampu mengungkapkan 

kembali dalam bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri mengenai materi 

yang telah dipelajari sehingga mudah dimengerti namun tidak mengubah 

arti yang dikandungnya. 

Penguasaan konsep dapat diperoleh dari pengalaman dan proses 

belajar. Keberhasilan belajar bergantung bukan hanya pada lingkungan dan 

kondisi belajar, tetapi juga pada kemampuan awal siswa. Penguasaan 

konsep sebagai hasil belajar dapat diketahui dengan melakukan tes yang 

                                                           
6
 Bobbi De Porter dan Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman 

dan Menyenangkan, Bandung: Kaifa, 2009, h. 179 
7
 M.Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: 

PT.Remaja Rosdakarya,2009,  h. 44 
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dapat menunjukkan pencapaian keberhasilan seseorang dari proses belajar, 

yang berupa pemahaman atau daya serap terhadap materi yang diberikan 

selama proses belajar. 

Tingkat pencapaian konsep meliputi tingkat konkret, tingkat 

identitas, tingkat klasifikasi, tingkat formal. Tingkat konkret dicapai siswa 

apabila siswa telah mengenal benda tersebut sebelumnya, kemudian 

mengamati dan mampu membedakan benda tersebut dari stimulus-stimulus 

sekitarnya. Tingkat identitas akan dicapai siswa apabila memiliki 3 

kemampuan yaitu mengamati, membedakan, mengingat yang selanjutnya 

digunakan sebagai landasan untuk membuat generalisasi. Tingkat 

klasifikasi akan dicapai apabila siswa mampu mengenal dua contoh yang 

berbeda dari kelas yang sama. Tingkat formal sebagai tingkat paling tinggi 

pada tingkat pencapaian konsep, tingkat ini akan diperoleh siswa apabila 

ketiga tingkat diatas sudah dikuasai oleh siswa. Pemahaman konsep sangat 

penting untuk memenuhi kemampuan kognitif siswa. 

Penguasaan konsep diperoleh dari proses belajar, sedangkan belajar 

pada dasarnya adalah tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif 

dan menetap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif. Domain kognitif meliputi kemampuan menyatakan 

kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dan kemampuan-

kemampuan intelektual. Sebagian besar tujuan-tujuan intruksional berada 

dalam domain kognitif. Penilaian terhadap hasil belajar pada penguasaan 

materi bertujuan untuk mengukur penguasaan dan pemilihan konsep dasar 
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keilmuan berupa materi-materi esensial sebagai konsep kunci dan prinsip 

utama keilmuan yang harus dikuasai siswa, bukan hanya sekedar hafalan.  

Langkah-langkah dalam menanamkan suatu konsep adalah sebagai 

berikut:
8
 

1) Pendidik menetapkan perilaku yang bakal diperoleh siswa setelah 

mempelajari konsep. Perilaku tersebut adalah kemampuan siswa 

mengidentifikasi dengan tepat dan benar konsep-konsep baru. 

2) Pendidik memperkecil jumlah atribut yang terdapat dalam konsep yang 

kompleks menjadi beberapa atribut yang dominan saja. 

3) Seorang guru harus mengkaji konsep dan menetapkan yang mana yang 

akan diajarkan kepada siswa dan merancang prosedur pengajaran 

konsep tersebut. Menyediakan mediator verbal yang berguna bagi 

siswa. Guru harus mngetahui hingga sejauh mana pengetahuan siswa 

tentang konsep. 

4) Mempertunjukkan contoh-contoh positif dan negatif mengenai konsep. 

Contoh positif adalah contoh yang berhubungan dengan konsep, 

sedangkan contoh negatif adalah contoh yang bertentangan dengan 

konsep. 

5) Menyajikan contoh-contoh kepada siswa. Contoh-contoh sebagian 

suatu keseluruhan dan jenis-jenis contoh disajikan kepada siswa. 

                                                           
8
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2002, h. 166 



20 
 

6) Penguatan atas respon siswa. Penguatan berarti pemberian informasi 

balikan kepada siswa agar ia memisahkan contoh positif dan negatif 

untuk merumuskan hubungan diantara bermacam-macam hal. 

7) Menilai belajar konsep. Langkah ini berfungsi sebagai kegiatan 

penilaian terhadap penguasaan konsep oleh siswa, dan sekaligus 

berfungsi sebagai penguatan atau umpan balik untuk perbaikan 

selanjutnya. 

b. Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari 

kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan berbagai konsep 

untuk memecahkan masalah. Siswa dikatakan paham apabila tercapai 

indikator- indikator pemahaman konsep matematika.  

Departemen Pendidikan Nasional dalam model penilaian kelas 

menyebutkan indikator-indikator yang menunjukkan pemahaman konsep 

adalah :
 9

 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2) Mengklasifiasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

3) Memberi contoh dan non contoh dari konsep. 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai respesentasi matematis. 

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 

                                                           
9 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas. Jakarta: Depdiknas. 

2006, h. 59 
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6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu. 

7) Mengklasifikasikan konsep atau algoritma kepemecahan masalah. 

c. Penskoran Indikator Pemahaman Konsep Matematika 

Pada dasarnya pedoman pemberian skor dapat disesuaikan dengan 

bobot permasalahan dan kriteria jawaban yang diinginkan guru. Adapun 

pedoman penskoran dapat dilihat pada Tabel II.1
10

 

TABEL II.1 

PENSKORAN INDIKATOR PEMAHAMAN KONSEP 

MATEMATIKA 

Skor Pemahaman soal Penyelesaian soal Menjawab soal 

0 
Tidak ada usaha 

memahami soal 
Tidak ada usaha 

Tanpa jawab atau 

jawaban salah yang 

diakibatkan 

prosedur 

penyelesaian tidak 

tepat 

1 

Salah interpretasi 

soal secara 

keseluruhan 

Perencanaan 

penyelesaian yang 

tidak sesuai 

Salah komputasi, 

tiada pernyataan 

jawab pelabelan 

salah 

2 

Salah interpretasi 

pada sebagian besar 

soal 

Sebagian prosedur 

benar tetapi masih 

terdapat kesalahan 

Penyelesaian benar 

3 

Salah interpretasi 

pada sebagian kecil 

soal 

Prosedur substansial 

benar, tetapi masih 

terdapat kesalahan 

 

4 
Interpretasi soal 

benar seluruhnya 

Prosedur 

penyelesaian tepat, 

tanpa kesalahan 

aritmatika 

 

 Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 2 

 

 

 

                                                           
10

 Mas’ud Zein,dkk, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Jawa Timur: Wade Group, 2017, 

h.35 
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4. Kemampuan Awal  

Kemampuan awal menggambarkan kesiapan peserta didik dalam 

menerima pelajaran yang akan disampaikan. Kemampuan awal peserta didik 

penting untuk diketahui guru sebelum memulai pembelajaran, karena dengan 

demikian dapat diketahui apakah peserta didik telah mempunyai pengetahuan 

awal yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran, sejauh mana 

peserta didik mengetahui materi apa yang akan disajikan. Kemampuan awal 

peserta didik dapat diukur melalui tes awal, interview, atau cara-cara lain yang 

cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara acak 

dengan distribusi perwakilan peserta didik yang representatif. 

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai siswa 

sebelum ia mengikuti pembelajaran. Kemampuan awal dalam mata pelajaran 

matematika penting untuk diketahui guru sebelum memulai pembelajaran. Hal 

ini berguna untuk mengetahui apakah siswa mempunyai pengetahuan prasyarat 

(prequisite) untuk mengikuti pembelajaran dan sejauh mana siswa telah 

mengetahui materi yang akan disajikan, sehingga guru dapat merancang 

pembelajaran lebih baik.
11

  

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum 

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa merupakan 

                                                           
11

 Dewi Purwaningrum, dkk, Efek Strategi Pembelajarn Ditinjau dari Kemampuan Awal 

Matematika terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas XI IPS, Jurnal Managemen Pendidikan, Vol.11, 

No.2, 2016 
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prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik.
12

 

Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa karena kemampuan awal dapat 

menggambarkan kesiapan siswa dalam mengikuti suatu pelajaran. Kemampuan 

awal juga dipandang sebagai suatu keterampilan yang relevan yang dimiliki 

pada saat akan mengikuti suatu pembelajaran sehingga dapat dikatakan bahwa 

kemampuan awal merupakan prasayarat yang harus dikuasai siswa sebelum 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran.
13

  

Dari uraian tersebut, kemampuan awal merupakan suatu kemampuan 

yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya sehingga 

proses pembelajaran terlaksana dengan baik.   

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan urutan sistematis tentang hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan ada hubungannya 

dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini dilakukan oleh Jayanti Herli dengan judul pengaruh pembelajaran 

dengan model pembelajaran Think-Talk-Write dan pendekatan pemecahan 

masalah terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa SMP Tri Bakhti 

                                                           
12

 Astuti, Pengaruh Kemampuan Awal dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika, 

jurnal formnatif, 2015, h.71 
13

 Rosita Fitri Herawati, dkk, Pembelajaran Kimia Berbasis Multipple Representasi ditinjau 

dari Kemampuan Awal terhadap Prestasi Belajar Laju Reaksi Siswa SMA Negeri 1 Karanganyar 

Tahun Pelajaran 2011/2012, Surakarta: 2013, h. 38 
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Pekanbaru yang menyimpulkan bahwa ada perbedaaan rata-rata kelas dalam 

penggunaan model pembelajaran Think-Talk-Write dan pendekatan pemecahan 

masalah terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa.
14

 

Selain itu, juga terdapat penelitian relevan yang dilakukan oleh Erin 

Setyaningrum dengan judul efektivitas model pembelajaran  Think-Talk-Write 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP N 3 Magelang 

menyimpulkan bahwa ada model pembelajaran kooperatif tipe Think-Talk-Write 

lebih efektif terhadap prestasi belajar matematika siswa.
15

 

Penelitian juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari 

Suningsih dengan judul pembelajaran matematika menggunakan Think-Talk-

Write ditinjau dari kecerdasan logika matematika menyimpulkan bahwa  

pembelajaran  kooperatif  Think-Talk-Write menghasilkan kecerdasan logika 

matematika yang lebih baik dibandingkan menggunakan pembelajaran 

langsung.
16

 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, model Think-Talk-Write telah 

diterapkan untuk meningkatkan komunikasi matematika, prestasi belajar siswa, 

dan kecerdasan logika matematika. Sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan 

penelitian terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan 

kemampuan awal sebagai variabel moderator. 

                                                           
14

 Jayanti Herli, Skripsi, Pengaruh Pembelajaran Dengan Model Pembelajaran Think-Talk-

Write Dan Pendekatan Pemecahan Masalah Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa 

SMP Tri Bakhti Pekanbaru, Pekanbaru : Perpustakaan UIN Suska Riau, 2016 
15

 Erin Setyaningrum, Efektivitas Model Pembelajaran  Think-Talk-Write terhadap Prestasi 

Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP N 3 Magelang, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol.3 No.1, 

2015 
16
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C. Konsep Operasional 

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini meliputi penerapan 

model Think-Talk-Write sebagai variabel bebas dan pemahaman konsep 

matematika siswa sebagai variabel terikat dan kemampuan awal siswa sebagai 

variabel moderator. 

1. Model Think-Talk-Write sebagai Variabel Bebas 

Model Think-Talk-Write merupakan variabel bebas yang mempengaruhi 

kemampuan  pemahaman konsep matematika siswa.  

Untuk mewujudkan pembelajaran tersebut, berikut adalah langkah-

langkah pembelajaran dengan model Think-Talk-Write: 

a. Pendahuluan  

1) Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai  

2) Guru memberi motivasi agar siswa berperan aktiv dalam 

pembelajaran 

3) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri 

dari 3 sampai 4 orang siswa 

b. Kegiatan inti pembelajaran 

1) Guru membagikan lembar kerja siswa kepada siswa yang memuat 

masalah 

2) Siswa membaca soal lembar kerja siswa, memahami masalah secara 

individual, menuangkan ide-idenya mengenai kemungkinan jawaban 

atau langkah penyelesaian atas permasalahan yang diberikan (Think) 

3) Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu kelompok 

mendiskusikan langkah-langkah penyelesaiannya (saling bertukar 

ide) agar diperoleh kesepakatan-kesepakatan kelompok (Talk) 
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4) Siswa mengkonstruksikan pengetahuan yang diperolehnya setelah 

diskusi kemudian menuliskan semua jawaban atas permasalahan 

yang diberikan secara lengkap, jelas dan mudah dibaca (Write) 

5) Selama diskusi berlangsung guru dan observer bersifat sebagai 

mediator dan membantu seperlunya jika sekiranya diperlukan 

6) Satu kelompok ditunjuk untuk melakukan persentasi di dalam 

kegiatan pembelajaran kemudian melakukan tanya jawab terhadap 

kelompok yang lain 

c. Penutup  

1) Guru bersama siswa membuat refleksi dan kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari 

2) Guru memilih beberapa orang siswa sebagai perwakilan kelompok 

untuk menyajikan jawaban, sedangkan kelompok yang lain 

memberikan tanggapan 

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika sebagai Variabel Terikat 

Untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

akan dilihat dari hasil tes yang dilakukan sesudah menggunakan model Think-

Talk-Write. Penelitian ini dilakukan di dua kelas yang salah satu kelas 

digunakan model Think-Talk-Write. Soal tes kemampuan pemahaman konsep 

matematika yang menggunakan model Think-Talk-Write sama dengan soal tes 

kemampuan pemahaman konsep matematika dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional.  
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3. Kemampuan Awal sebagai Variabel Moderator 

Kemampuan awal siswa sebagai variabel moderator. 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. 

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian 

masalah yang didasarkan teori yang relevan. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ha : Terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang 

belajar menggunakan model Think-Talk-Write dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang 

belajar menggunakan model Think-Talk-Write dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Ha : Terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 
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3. Ha : Kemampuan awal siswa berkonstribusi terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa 

Ho : Kemampuan awal siswa tidak berkonstribusi terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa 

4. Ha : Terdapat interaksi model Think-Talk-Write yang ditinjau dari 

kemampuan awal terhadap pemahaman konsep matematika siswa. 

Ho : Tidak terdapat interaksi model Think-Talk-Write yang ditinjau dari 

kemampuan awal terhadap pemahaman konsep matematika siswa. 

 


