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Abstrak— Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran siswa adalah melalui pembelajaran yang menciptakan pengalaman belajar 

aktif, sehingga siswa bisa menggunakan daya nalarnya dengan lebih baik. Alternatif 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah  pembelajaran model TTW dan 

pembelajaran model TS-TS. Tujuan dalam penelitian ini adalah  (1) untuk  

mengetahui ketuntasan pembelajaran model TTW; (2) mengetahui ketuntasan 

pembelajaran model TS-TS; (3) menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata 

kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh pembelajaran model TTW, 

pembelajaran model TS-TS, dan pembelajaran langsung; (4) menguji kemampuan 

penalaran matematis siswa manakah yang lebih baik antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran model TTW, pembelajaran model TS-TS, dan pembelajaran model 

langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Salatiga tahun pelajaran 2013/2014. Pengambilan sampel melalui teknik cluster 

random sampling. Terpilih kelas VIII-A sebagai kelompok eksperimen 1, kelas VIII-

H sebagai kelompok eksperimen 2, dan kelas VIII-B sebagai kelas kontrol.  Data  

diperoleh melalui metode tes. Analisis data kemampuan penalaran matematis meliputi 

uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov, uji proporsi, uji One Way Anova dan 

uji lanjut Scheffe. Simpulan yang diperoleh dari penelitian adalah (1) pembelajaran 

model TTW belum mencapai ketuntasan klasikal; (2) pembelajaran model TS-TS 

mencapai ketuntasan klasikal, yaitu 89%; (3) terdapat perbedaan rata-rata kemampuan 

penalaran matematis siswa yang signifikan antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran model TTW, pembelajaran model TS-TS, dan pembelajaran model 

langsung, (4) kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

model TS-TS yaitu 85,107 lebih baik dibandingkan kemampuan penalaran matematis 

siswa yang meperoleh pembelajaran TTW yaitu 76,98 dan pembelajaran model 

langsung yaitu 67,82]. 

Kata kunci: kemampuan penalaran, TTW, TS-TS 

 

I. PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas salah satunya dapat dicapai melalui pendidikan 

matematika. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kurikulum 2006 bahwa matematika merupakan ilmu 

universal yang mendasari perkembangan teknologi modern. Mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar agar siswa dapat dibekali dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut 

diperlukan agar siswa dapat memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup 

pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Menurut data TIMSS Tahun 2011 (Mullis dalam Roesnawati, 2013), kemampuan rata-rata siswa 

Indonesia pada setiap domain masih jauh di bawah negara Malaysia, Thailand dan Singapura. Rata-rata 

persentase yang paling rendah dicapai oleh siswa Indonesia adalah pada domain kognitif pada level 

penalaran (reasoning) yaitu 17%.  

Sedangkan menurut PISA, tingkat hasil belajar siswa di Indonesia masih belum mencapai skor rata-

rata dan masih di bawah peringkat negara-negara berkembang. Hal tersebut ditunjukkan dengan  hasil  

pada tahun 2000 menduduki peringkat 39 dari 41 negara dengan skor 367, sementara pada tahun 2003 

menduduki peringkat 38 dari 40 negara dengan skor 360, dan pada tahun 2006 menduduki peringkat 50 
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dari 57 negara dengan skor 391. Padahal soal-soal matematika dalam studi PISA lebih banyak mengukur 

kemampuan bernalar, pemecahan masalah, berargumentasi dan berkomunikasi daripada soal-soal yang 

mengukur kemampuan teknis baku yang berkaitan dengan ingatan dan perhitungan semata. 

Salah satu Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran matematika di SMP/MTs yang 

disahkan dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 adalah memahami bangun-bangun geometri, 

unsur-unsur dan sifat-sifatnya, ukuran dan pengukurannya. Materi bangun ruang model kubus dan balok 

merupakan salah satu aspek yang diujikan dalam Ujian Nasional matematika SMP. Soal tentang materi 

model kubus dan balok yang diujikan, antara lain berkaitan dengan luas dan volum. Jika materi model 

kubus dan balok menjadi indikator SKL UN maka siswa harus mampu menyerap materi dengan baik. 

Berdasarkan persentase penguasaan materi soal ujian nasional tahun pelajaran 2012/2013 di SMP 

Negeri 1 Salatiga, persentese kemampuan siswa dalam menyelesaikan materi bangun ruang sisi datar 

mencapai 62, 89% di tingkat sekolah dan 38,93% di tingkat nasional. Meskipun persentase penguasaan 

materi luas permukaan bangun ruang sisi datar di SMP Negeri 1 Salatiga sudah lebih tinggi 

dibandingnkan di tingkat nasional, akan tetapi masih belum mencapai ketuntasan yang diharapkan 

sekolah yaitu sebesar 75%.  

Hal tersebut dikarenakan siswa cenderung menghafal rumus tanpa mengetahui asal rumus tersebut, 

siswa masih merasa kesulitan dalam memahami dan mengembangkan ide-ide yang mereka miliki dalam 

menyelesaikan masalah. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara yang diajarkan guru 

sehingga siswa belum mengembangkan dan memunculkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah 

matematika yang berkaitan dengan materi luas permukaan bangun ruang sisi datar. 

Penalaran matematika memiliki peran yang sangat penting dalam proses berpikir seseorang. Seperti 

yang dikemukakan oleh mantan Presiden AS Thomas Jefferson dan dikutip oleh Copi (Shadiq, 2004) 

berikut ini : “In a republic nation, whose citizens are to be led by reason and persuasion and not by force, 

the art of reasoning becomes of first importance “. Pernyataan itu menunjukkan pentingnya penalaran dan 

argumentasi dipelajari dan dikembangkan di suatu negara sehingga setiap warga negara akan dapat 

dipimpin dengan daya nalar (otak) dan bukannya dengan kekuatan saja.  

Sedangkan menurut Wahyudin (2008:7), penalaran yang sistematis adalah suatu sifat yang 

mendefinisikan matematika. Penalaran tersebut ditemukan di dalam semua area muatan dan dengan 

syarat-syarat ketelitian yang berbeda, di semua tingkatan kelas. Menurut Depdiknas (Shadiq, 2002: 6) 

materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu 

materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar 

matematika. 

Kemampuan penalaran sebagai sebuah kemampuan berpikir, memiliki dua ciri pokok, yakni logis dan 

analitis. Logis artinya bahwa proses berpikir ini dilandasi oleh logika tertentu, sedangkan analitis 

mengandung arti bahwa proses berpikir ini dilakukan dengan langkah-langkah teratur seperti yang 

dipersyaratkan oleh logika yang dipergunakannya. Melalui proses penalaran, siswa dapat sampai pada 

kesimpulan yang berupa asumsi, hipotesis atau teori. Penalaran disini adalah proses pemikiran untuk 

memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Kemampuan menalar adalah 

kemampuan untuk menarik kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan aturan tertentu. 

Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kemampuan penalaran siswa diantaranya terdapat 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri siswa yang 

meliputi intelegensi, motivasi, minat, bakat, gaya belajar, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal 

adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, diantaranya sistem pendidikan, materi pelajaran, model 

pembelajaran, media pembelajaran, sarana dan prasarana, lingkungan belajar dan lain sebagainya. 

Pembelajaran dengan model langsung tidak cukup untuk meningkatkan kemampuan penalaran 

matematis siswa. Inovasi-inovasi model pembelajaran, startegi pembelajaran, pendekatan pembelajaran 

dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa perlu diterapkan oleh guru-guru Indonesia. 

Proses pembelajaran matematika di kelas  seharusnya memberikan pengalaman kepada siswa sehingga 

siswa dapat menggembangkan daya nalarnya dalam rangka mencapai indikator dalam kemampuan 

penalaran matematis. 

Model pembelajaran Think Talk Write (TTW) adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

dapat digunakan dalam upaya guru meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa (Budi, 2009). 

Menurut Hadi (2008), TTW merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kebebasan 

siswa dalam mengutarakan ide-ide mereka kepada teman-temannya karena siswa cenderung lebih terbuka 

dengan temannya. Model pembelajaran TTW memberikan peluang keada siswa berpikir melalui bahan 

bacaan matematika yang selanjutnya mengkomunikasikan hasil bacaannya dengan presentasi dan diskusi. 

Model pembelajaran lain yang mendukung pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran  Two 

Stay-Two Stray (TS-TS). Model pembelajaran TS-TS adalah salah satu bagian dari model pembelajaran 
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kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang. Kemudian 

mereka diberi tugas untuk membahas materi pelajaran bersama teman kelompoknya untuk selanjutnya 

mereka juga akan bertukar anggota untuk sementara guna saling membagikan hasil diskusi dan kerja 

kelompok untuk didiskusikan kembali dengan anggota kelompok lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini yakni (1) apakah 

kemampuan penalaran siswa yang dikenai pembelajaran model TTW pada materi geometri mencapai 

ketuntasan belajar; (2) apakah kemampuan penalaran siswa yang dikenai pembelajaran model TS-TS 

pada materi geometri mencapai ketuntasan belajar; (3) apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran 

siswa antara yang dikenai pembelajaran model TTW, pembelajaran model TS-TS, dan pembelajaran 

model langsung; dan (4) kemampuan penalaran siswa manakah yang lebih baik antara siswa yang dikenai 

pembelajaran model TTW, pembelajaran model TS-TS, dan pembelajaran model langsung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kemampuan penalaran siswa yang dikenai 

pembelajaran model TTW pada materi geometri mencapai ketuntasan belajar; (2) untuk mengetahui 

kemampuan penalaran siswa yang dikenai pembelajaran model TS-TS pada materi geometri mencapai 

ketuntasan belajar, (3) untuk mengetahui terdapat perbedaan kemampuan penalaran siswa yang dikenai 

pembelajaran model TTW, pembelajaran model TS-TS, dan pembelajaran model langsung; dan (4) untuk 

mengetahui kemampuan penalaran siswa manakah yang lebih baik antara siswa yang dikenai 

pembelajaran model TTW, pembelajaran model TS-TS, dan pembalajaran model langsung. 

Diharapkan peneltiian ini bermanfaat untuk sekolah, guru, siswa, dan penelitian selanjutnya. Manfaat 

bagi sekolah, (1) Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan proses pembelajaran 

untuk dapat meningkatkan kemampuan penalaran dan prestasi siswa; dan (2) mendapatkan masukan 

tentang penelitian yang dapat memajukan sekolah. 

Manfaat bagi guru, (1) Dapat menerapkan model pembelajaran TTW maupun model pembelajaran 

TS-TS; (2) Dapat mengembangkan kreativitas guru dalam menciptakan variasi pembelajaran yang efektif 

dan inovatif; dan (3) Dapat mengingkatkan  proses pembelajaran di kelas dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Manfaat bagi siswa, (1) Meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa; (2) Memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan masing-masing; (3) Meningkatkan keaktifan 

siswa dan menumbuhkan motivasi belajar siswa; dan (4) Tercapainya ketuntasan belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memiliki manfaat, (1) Penelitian ini menambah wawasan 

peneliti tantang pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran TTW 

dan TS-TS, dan (2) Peneliti mampu mengidentifikasi kelemahan penyebab terhambatnya kemampuan 

penalaran siswa kelas VIII. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian eksperimen yang digunakan yaitu Posttest-Only Control Design. Pada desain 

penelitian ini terdapat tiga kelompok yang dipilih secara acak. Kelompok pertama memperoleh perlakuan 

berupa pembelajaran model TS-TS sebagai kelas eksperimen 1, kelompok kedua memperoleh perlakuan 

berupa pembelajaran model TTW  sebagai kelas eksperimen 2 dan kelompok ketiga tidak memperoleh 

perlakuan khusus atau biasa sebagai kelas kontrol.  

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII semester 2 SMP Negeri 1 Salatiga tahun 

pelajaran 2013/2014 berjumlah 246 anak yang terdiri dari kelas VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D, VIII-G 

dan VIII-I, masing-masing sebanyak 28 anak dan VIII-F, VIII-E, VIII-H masing-masing sebanyak 26 anak. 

Populasi dalam penelitian ini terdapat kelas unggulan, namun sebelum diberi perlakuan peneliti 

melaksanakan tes untuk mengetahui bahwa kemampuan penalaran awal relatif sama. 

Sampel dalam penelitian diambil melalui teknik cluster random sampling. Pelaksanaan teknik cluster 

random sampling dilakukan dengan pengundian. Namun pihak sekolah menghendaki kelas VIII-A sebagai 

kelas unggulan diikutsertakan untuk mengetahui bahwa kelas VIII-A dapat dikenai semua model 

pembelajaran dan kelas VIII-A ditentukan sebagai kelas eksperimen 1. Sehingga peneliti membuat undian 

sebanyak 8 buah karena kelas VIII terdiri dari 8 kelas, kemudian diambil secara acak satu per satu sampai 

dua kali tanpa pengambilan. Undian yang pertama terambil kelas VIII-H, peneliti tentukan sebagai kelas 

eksperimen 2, selanjutnya undian kedua terambil kelas VIII-B, peneliti tentukan sebagai kelas kontrol. 
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Selain itu peneliti juga menggunakan kelas uji coba, yaitu kelas VIII-I. Kelas VIII-I digunakan sebagai 

kelas uji coba dengan pertimbangan siswa pada kelas tersebut sudah memperoleh materi bangun ruang 

kubus dan balok terlebih dahulu. Kelas uji coba digunakan untuk menguji instrumen tes yang nantinya 

digunakan dalam mengukur kemampuan penalaran matematis siswa kelas  eksperimen 1, eksperimen 2, 

dan kelas kontrol. Sehingga didapatkan Kelas VIII-A sebagai kelas eksperimen 1, kelas VIII-H sebagai 

kelas eksperimen 2, kelas VIII-B sebagai kelas kontrol dan kelas VIII-I sebagai kelas uji coba. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model 

pembelajaran dan variabel terikatnya adalah kemampuan penalaran matematis siswa. Data yang diperlukan 

dalam penetian ini diperoleh melalui metode dokumentasi untuk mendapatkan data awal berupa rata-rata 

nilai ulangan harian matematika semeseter gasal, metode tes untuk mendapatkan data kemampuan 

penalaran matematis dan metode observasi untuk medapatkan data dan data kinerja guru 

Prosedur penelitian meliputi lima tahap. Tahap pertama adalah observasi dan perencanaan. Pada tahap 

ini meliputi kegiatan penentuan populasi dan sampel, penentuan kelas uji coba, pengumpulan data awal 

kemampuan penalaran siswa kemudian dilanjutkan analisis data awal yang meliputi uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahu data berasal dari populasi normal, uji homogenitas dengan 

Lavene’s Test untuk mengetahui varians ketiga kelompok homogen, dan uji kesamaan rata-rata dengan uji 

One Way Anova untuk mengetahi ketiga kelompok mempunyai kemampuan awal yang sama. Kegiatan 

akhir pada tahap ini adalah penyusunan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian.  

Selain data hasil tes kemampuan penalaran siswa materi kubus dan balok, peneliti juga melakukan tes 

awal khususnya kemampuan penalaran untuk mengetahui kemampuan penalaran awal siswa pada ketiga 

kelas relatif sama dan menguatkan pernyataan sebelumnya bahwa kemampuan penalaran awal siswa 

rendah.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Tes Awal Kemampuan Penalaran Matematis dan Data UAS Semester Ganjil Tahun 2013/2014 

Analisis data kemampuan penalaran dilakukan sebelum diberi perlakuan. Tes awal kemampuan 

penalaran digunakan untuk melihat bahwa dari ketiga kelompok sampel tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan. Analisis data kemampuan penalaran matematis dilakukan sebelum perlakuan diberikan pada 

ketiga sampel. Tes dilakukan pada bulan Maret 2014. Statistik data awal untuk kelompok eksperimen 1, 

kelompok eksperimen 2 dan kelompok kontrol disajikan pada Tabel 1. 

TABEL 1. STATISTIK DESKRIPTIF HASIL TES AWAL KEMAMPUAN PENALARAN 

Statistik Deskriptif 
Ekperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol  

Awal UAS Awal UAS Awal UAS 

Rata-rata 47,82 76,29 46,88 74,77 44,17 74,5 

Varians 58,30 30,21 25,55 28,50 53,78 17,30 

Simpangan Baku 7,63 5,50 5,05 5,33 7,33 4,16 

Berdasarkan hasil uji prasyarat data tes awal kemampuan penalaran dan hasil UAS siswa, diperoleh 
kesimpulan bahwa data dari ketiga kelompok sampel berdistribusi normal, homogen dan tidak memiliki 
perbedaan yang signifikan, sehingga ketiga kelompok memenuhi syarat untuk diberi perlakuan. 

B. Data Tes Akhir Kemampuan Penalaran Matematis 

Analisis data posttes kemampuan penalaran matematis dilakukan setelah perlakuan diberikan pada 

ketiga sampel. Statistik deskriptif data akhir untuk kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2 dan 

kelompok kontrol disajikan pada Tabel 2. 

TABEL 2. STATISTIK DESKRIPTIF HASIL TES AKHIR KEMAMPUAN PENALARAN 

Statistik Deskriptif Ekperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol  

Rata-rata 85,1071 75,9615 67,75 

Varians 109,877 125,158 169,189 

Simpangan Baku 10,4822 11,1874 13,0073 

Ketuntasan 89% 77% 50% 

Dari hasil olah data hasil tes akhir kemampuan penalaran siswa diperoleh kesimpulan bahwa dari 

ketiga kelompok sampel berdistribusi normal dan homogen. Berdasarkan tes akhir kemampuan penalaran 

matematis, diperoleh hasil pengujian ketuntasan belajar dengan menggunakan uji proporsi satu pihak 

dapat disimpulkan bahwa persentase siswa pada kelompok eksperimen 1 yang mencapai ketuntasan 
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individual lebih dari atau sama dengan 75% yaitu sebesar 89%, artinya kemampuan penalaran matematis 

siswa dengan pembelajaran model TS-TS mencapai ketuntasan klasikal. Pada hasil tes kemampuan 

penalaran matematis kelompok eksperimen 1, sebanyak 25 siswa dari 28 siswa memperoleh nilai lebih 

dari atau sama dengan 75. Persentase siswa pada pada kelompok eksperimen 2 sebanyak 77% siswa 

mencapai ketuntasan belajar individual, namun kelas eksperimen 2 tidak mencapai ketuntasan belajar 

klasikal. Sedangkan kelas kontrol mencapai ketuntasan  kurang dari 75%. Pada kelompok eksperimen 2, 

sebanyak 6 siswa dari 26 siswa belum mencapai ketuntasan individual, sedangkan pada kelompok kontrol 

terdapat 14 siswa dari 28 siswa belum mencapai ketuntasan individual. 

Selanjutnya, dilakukan uji perbedaan rata-rata dengan One Way Anova. Tujuan uji anava adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata  data akhir kelompok kontrol dengan dua kelompok 

eksperimen.   

TABEL 3. OUTPUT UJI ONE WAY ANOVA DATA AKHIR 

 JK dk RK Fhitung Ftabel Keputusan  

Perlakuan 4221.659 2 2110.829 15.686 3,11 Tolak H0 

Galat 10630.890 79 134.568    

Jumlah 14852.549 81     

Berdasarkan Tabel 4.11, diperoleh hasil bahwa    ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata 

kemampuan penalaran matematis siswa yang signifikan pada kelompok ekperimen 1, kelompok 

eksperimen 2, dan kelompok control, sehingga dapat dilakukan uji lanjut pasca analisis variansi dengan 

menggunakan metode Scheffe’. Uji komparansi ganda dilakukan dengan membandingkan setiap 

kelompok kelas pembelajaran dan taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%. Adapun rangkuman hasil 

perhitungan dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

TABEL 4. OUTPUT UJI LANJUT SCHEFFE DATA TES AKHIR KEMAMPUAN PENALARAN 

(I) Kode (J) Kode 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 9.14560* 3.15938 .019 

Kontrol 17.35714* 3.10033 .000 

Eksperimen 2 Eksperimen 1 -9.14560* 3.15938 .019 

Kontrol 8.21154* 3.15938 .039 

Kontrol Eksperimen 1 -17.35714* 3.10033 .000 

Eksperimen 2 -8.21154* 3.15938 .039 

Berdasarkan hasil uji lanjut pada Tabel 5 diperoleh rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa 

kelompok eksperimen 1 lebih dari rata-rata kemampuan penalaran matematis kelompok eksperimen (Sig. 

= 0,019 < 0,05). Rata-rata kemampuann penalaran matematis siswa kelompok eksperimen 2 lebih  dari 

rata-rata kemampuan penalaran matematis kelompok kontrol (Sig. = 0,039 < 0,05). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan penalaran siswa kelompok eksperimen 1 lebih dari rata-rata 

kemampuan penalaran matematis siswa kelompok eksperimen 2 dan kelompok kontrol. 

Pada  uji perbedaan rata-rata kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2 dan kelompok kontrol, 

terdapat perbedaan rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

model TTW, siswa yang memperoleh pembelajaran TS-TS, dan siswa yang memperoleh pembelajaran 

langsung. Hasil tes menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran model TS-TS paling baik jika dibandingkan dengan hasil tes kemampuan penalaran 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran model TTW dan pembelajaran model langsung. 

Selain itu, dengan uji lanjut Scheffe diperoleh bahwa rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran model TS-TS lebih dari rata-rata kemampuan penalaran siswa yang 

memperoleh pembelajaran TTW dan pembelajaran langsung. 

Berdasarkan penelitian yang telat dilaksanakan, pembelajaran dengan model TS-TS menekankan 

bahwa keberhasilan dalam kelompok ditentukan oleh keberhasilan setiap individu dalam menerima materi 

pelajaran. Hubungan antar anggota yang saling mendukung dan membantu mampu menciptakan suasana 

yang mendukung aktivitas siswa untuk bertanya dalam rangka menggali informasi sebanyak-banyaknya. 

Peran serta setiap siswa dalam kelompok mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Siswa 

berani mengungkapkan pendapatnya walaupun masih ada yang kurang tepat. Selain itu, pada setiap 
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pembelajaran diawali dengan kegiatan apersepsi yang dapat menambah kesiapan siswa dalam menerima 

materi pelajaran. Kegiatan apersepsi juga bermanfaat bagi guru untuk dapat mengetahui letak kesulitan 

siswa pada materi sebelumnya. Dengan demikian, siswa mengetahui kelemahannya yang nanti dapat 

dijadikannya sebagai bahan pertanyaan kepada guru maupun anggota kelompoknya. 

Pengalaman belajar berkelompok juga diperoleh siswa dengan pembelajaran model TTW, namun 

kegiatan berkelompok dalam model pembelaran ini digunakan untuk latihan soal sebagai latihan 

terkontrol. Pemberian materi secara langsung diberikan oleh guru melalui kegiatan tanya jawab untuk 

menciptakan situasi belajar yang interaktif. Pada kenyataannya, aktivitas siswa untuk menggunakan 

seluruh kemampuannya terbatas karena pembelajaran masih terpusat oleh guru. Beberapa siswa masih 

merasa ragu-ragu untuk bertanya dan mrngutarakan pendapatnya. Siswa cenderung lebih mudah 

menyerah jika menemukan soal yang sulit pada latihan soal dan mengandalkan guru atau teman yang 

berkemampuan lebih. Hal ini mengekibatkan siswa hanya belajar secara prosedural tanpa mengetahui 

makna sebenarnya bagaimana prosedur tersebut dilakukan. Dengan demikian, penggunaan daya nalar 

siswa masih belum tampak dalam proses pembelajaran. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) kemampuan penalaran matematis 

siswa pada materi kubus dan balok yang memperoleh pembelajaran model TTW belum mencapai 

ketuntasan; (2) kemampuan penalaran matematis siswa pada materi kubus dan balok yang memperoleh 

pembelajaran model TS-TS mencapai ketuntasan artinya persentase siswa yang memperoleh nilai lebih 

dari atau sama dengan 75 mencapai lebih dari atau sama dengan 75% yaitu 89%; (3) terdapat perbedaan 

kemampuan penalaran matematis siswa pada materi kubus dan balok antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran model TTW, pembelajaran model TS-TS, dan pembelajaran model langsung; dan (4) rata-

rata tes hasil kemampuan penalaran matematis siswa pada materi kubus dan balok yang memperoleh 

pembelajaran model TS-TS yaitu 85,107 lebih baik dibandingkan kemampuan matematis siswa pada 

materi kubus dan balok yang memperoleh pembelajaran model TTW yaitu 76,98 dan kemampuan 

penalaran siswa pada materi kubus dan balok yang memperoleh pembelajaran model langsung yaitu 67,82. 

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai usaha meningkatkan kemampuan 

siswa dalam bidang matematika. Saran yang dapat direkomendasikan peneliti adalah sebagai berikut, (1) 

guru matematika kelas VIII SMP Negeri 1 Salatiga dapat menerapkan pembelajaran model TS-TS 

sebagai alternatif upaya perbaikan pembelajaran di sekolah dalam mengoptimalkan pembelajaran 

matematika khususnya mengembangkan kemampuan penalaran matematis siswa pada materi kubus dan 

balok; dan (2) Guru matematika kelas VIII SMP N 1 Salatiga juga perlu mengembangkan model 

pembelajaran TS-TS pada materi lain. 
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