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Abstrak—Kemampuan penalaran matematis merupakan salah satu kompetensi dasar 

yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran kooperatif teknik Practice-Rehearsal Pairs dan teknik The Power of 

Two. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII di salah satu SMP Negeri di Kota 

Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan two stage sampling. Tahap pertama adalah 

purposive sampling, kemudian tahap kedua adalah cluster random sampling, empat 

dari lima kelas yang terpilih berdistribusi normal, homogen dan memiliki kesamaan 

rata-rata dipilih dua kelas secara acak yang kemudian ditetapkan sebagai kelas 

eksperimen I dan II. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes akhir 

kemampuan penalaran matematis sebanyak tujuh butir soal uraian. Sebelum 

digunakan, instrumen telah melalui uji validitas isi, konstruk dan empiris. Perhitungan 

reliabilitas instumen dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach dan 

diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,8076 yang termasuk dalam kategori tinggi. 

Berdasarkan data hasil penelitian, kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II masing-

masing berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas 

menunjukkan bahwa kedua kelas ekperimen berasal dari populasi yang berdistribusi 

homogen. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

statistik uji-t dengan taraf signifikansi α = 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan, 

diperoleh nilai thitung = 2,2952 dan ttabel = 1,6671.  Jadi, thitung > ttabel maka H0 ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa 

yang belajar dengan teknik Practice-Rehearsal Pairs lebih tinggi daripada siswa yang 

belajar dengan teknik The Power of Two. 

Kata kunci: Penalaran Matematis, Model Pembelajaran Kooperatif 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu dasar untuk menguasai mata pelajaran lainnya, hal ini dikarenakan 

matematika berfungsi untuk menciptakan siswa agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir logis 

dan bernalar. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar siswa memiliki kemampuan: (1) 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah; dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet, dan percaya diri dalam pemecahan masalah [1]. 

Evaluasi pembelajaran matematika di skala nasional menggunakan Ujian Nasional, sedangkan 

evaluasi pada skala internasional salah satunya adalah Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) yang diselenggarakan oleh International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) setiap empat tahun sekali. Capaian rata-rata siswa Indonesia pada TIMSS 2011 adalah 
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386 yang berarti berada pada level rendah. Rata-rata persentase yang paling rendah yang dicapai oleh 

peserta dididk Indonesia adalah pada domain kognitif pada level penalaran (reasoning) yaitu 17%. 

Rendahnya kemampuan matematika peserta didik pada domain penalaran perlu mendapat perhatian [2]. 

Kemampuan penalaran matematis perlu ditekankan pada pembelajaran matematika di sekolah karena 

merupakan bagian dari kompetensi dasar matematika. Penting bagi siswa mengalami proses pemecahan 

masalah matematika, penalaran, koneksi, komunikasi, dan representasi matematis dalam setiap 

pembelajaran matematika. Selain itu, kemampuan penalaran matematis berpengaruh terhadap 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan matematika [3]. 

Seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan, terdapat model-model pembelajaran yang telah 

dikembangkan yang dapat diterapkan agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan 

kemampuan penalaran siswa lebih meningkat. Agar kesulitan yang dihadapi siswa dapat diatasi dan 

kemampuan penalaran matematis dapat ditingkatkan, tentu dibutuhkan suatu model pembelajaran yang 

mampu memberikan kebermaknaan belajar bagi siswa. Salah satu model pembelajaran yang mampu 

memberikan kebermaknaan belajar bagi siswa adalah pembelajaran kooperatif [4]. 

Terdapat beberapa teknik dalam model pembelajaran kooperatif yang telah dikembangkan, di 

antaranya terdapat dua teknik pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu teknik Practice-Rehearsal Pairs 

dan teknik The Power of Two. Kedua teknik pembelajaran ini merupakan bagian dari model pembelajaran 

kooperatif berpasangan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk terlibat aktif 

berpikir dalam kegiatan pembelajaran di kelas sehingga diharapkan tidak ada siswa yang pasif dalam 

kegiatan pembelajaran dan pada akhirnya diharapkan terjadi peningkatan kemampuan penalaran 

matematis siswa. 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan kemampuan 

penalaran matematis antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif teknik Practice-

Rehearsal Pairs dan teknik The Power of Two?” Tujuan penelitian secara umum adalah untuk 

mendapatkan informasi tentang perbedaan kemampuan penalaran matematis antara siswa yang belajar 

dengan pembelajaran kooperatif teknik Practice-Rehearsal Pairs dan model pembelajaran kooperatif 

teknik The Power of Two. 

B. Tinjauan Pustaka 

Penalaran merupakan konsep yang merujuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu 

kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui [5]. Penalaran 

sebagai suatu cara berpikir yang menghubungkan antara dua hal atau lebih berdasarkan sifat dan aturan 

tertentu yang telah diakui kebenarannya dengan menggunakan langkah-langkah pembuktian hingga 

mencapai suatu kesimpulan [6]. Meilani [7] mengemukakan bahwa kemampuan penalaran matematis 

merupakan suatu kemampuan berpikir menurut alur kerangka berpikir tertentu berdasarkan konsep atau 

pemahaman matematika yang telah didapat sebelumnya. Pemahaman yang telah didapat tersebut saling 

berhubungan satu sama lain kemudian diterapkan dalam permasalahan baru sehingga didapatkan 

pengetahuan baru yang bersifat logis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Penalaran perlu ditekankan dalam pembelajaran matematika karena merupakan bagian dari 

kompetensi dasar matematika berdasarkan standar yang ditetapkan oleh NCTM (National Council of 

Teaching of Mathematics). Selain itu, matematika dan penalaran keduanya saling berhubungan satu sama 

lain. Sependapat dengan Fadjar bahwa materi matematika dipahami melalui penalaran, dan penalaran 

dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika. Wardhani mengemukakan bahwa siswa 

dikatakan menguasai kemampuan penalaran matematis apabila mampu menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Adapun indikator siswa memiliki kemampuan 

penalaran matematis berdasarkan penjelasan teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 

506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 dalam Wardhani antara lain mampu: (1) mengajukan 

dugaan, (2) melakukan manipulasi matematika, (3) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan 

alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, (4) menarik kesimpulan dari pernyataan, (5) memeriksa 

kesahihan suatu argumen, dan (6) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi [8].
 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama di antara 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran [9]. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

berkelompok, sehingga dapat mengaktifkan siswa sebab dalam kelompok siswa diharapkan dapat bekerja 

sama dan berdiskusi menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru [10]. Model pembelajaran kooperatif 

terdiri dari 2-6 orang anggota yang saling bekerja sama dalam suatu kelompok. Pembelajaran kooperatif 

dilaksanakan dalam kelompok yang beranggota 2-6 siswa [11]. Peran guru dalam pembelajaran 

kooperatif secara umum adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Pembelajaran kooperatif lebih diarahkan 
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oleh guru, dimana guru menerapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan 

dan informasi yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang dimaksud [12]. 

Tujuan penting dalam model pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa mengenai 

keterampilan kerja sama. Perilaku kooperatif menjadi fokus utama dalam pembelajaran kooperatif. 

Partisipasi dan interaksi siswa menjadi lebih aktif karena masing-masing memiliki teman untuk 

berdiskusi dan bertukar pendapat serta mengembangkan pola pikir dalam menyelesaikan persoalan. 

Harsanto menambahkan bahwa dipandang dari tingkat partisipasi aktif siswa, keuntungan belajar bersama 

secara kelompok mempunyai tingkat partisipasi aktif siswa yang lebih tinggi [13]. 

Teknik Practice-Rehearsal Pairs adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau 

keberhasilan dalam mencapai tujuan untuk mempraktikkan suatu kompetensi atau prosedur dengan teman 

belajar secara aktif dalam proses pembelajaran dengan harapan suasana pembelajaran lebih 

menyenangkan dan hasil belajar maksimal [14]. Teknik ini dilakukan dengan mengelompokkan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan dua orang/berpasangan. Setiap 

anggota kelompok dalam pembelajaran yang menerapkan teknik Practice-Rehearsal Pairs melakukan 

dua peran yang berbeda dan dilakukan secara bergantian, yaitu sebagai demonstrator/penjelas dan 

pengecek/pengamat. Ketika siswa pertama berperan sebagai penjelas, maka siswa kedua berperan sebagai 

pengamat, dan sebaliknya. Siswa pertama dan siswa kedua akan bertukar peran jika siswa yang berperan 

sebagai penjelas telah berhasil menyelesaikan persoalan dan menjelaskan langkah-langkah yang 

ditempuhnya kepada siswa pengamat. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa menguasai 

materi dengan benar, sehingga memudahkan siswa dalam bernalar dan memecahkan persoalan. Selain itu, 

tingkat partisipasi setiap siswa juga lebih tinggi karena setiap siswa memiliki kesempatan untuk 

melakukan interaksi dalam kegiatan belajar.  

Teknik pembelajaran The Power of Two menurut Sanaki
 
adalah teknik pembelajaran yang meliputi: 

membuat problem, guru membimbing siswa untuk berpikir dan menjawab pertanyaan sendiri-sendiri, 

membagi siswa menjadi berpasangan, berdiskusi mencari jawaban baru. Mafatih
 
juga menyatakan bahwa 

The Power of Two termasuk bagian dari model pembelajaran kooperatif, yaitu belajar dalam kelompok 

kecil dengan menumbuhkan kerja sama melalui kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri dengan 

anggota dua orang di dalamnya untuk mencapai kompetensi dasar [15]. Kedua siswa dalam kelompok 

ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan pemikiran individu terlebih dahulu, kemudian 

setelah memiliki hasil pemikiran masing-masing, kedua siswa bersatu dalam kelompok untuk berpikir 

secara bersama-sama sehingga menempuh suatu kesepakatan yang menghasilkan penyelesaian suatu 

masalah.  

Adapun tahapan pembelajaran teknik Practice-Rehearsal Pairs yang direkomendasikan dalam Zaini, 

Munthe, dan Aryani antara lain: (1) pilih salah satu materi yang akan dipelajari oleh siswa, (2) bentuklah 

pasangan-pasangan, dalam setiap pasangan buat dua peran: a) penjelas/pendemonstrasi, dan b) 

pengecek/pengamat, (3) orang yang bertugas sebagai penjelas atau demonstrator menjelaskan atau 

mendemonstrasikan cara mengerjakan persoalan yang telah ditentukan. Pengamat bertugas mengamati 

dan menilai penjelasan yang dilakukan temannya, (4) pasangan bertukar peran, demonstrator kedua diberi 

persoalan yang lain, dan (5) proses diteruskan sampai semua materi dapat dikuasai. Kemudian tahapan 

pembelajaran dengan teknik The Power of Two yang direkomendasikan Zaini, Munthe dan Aryani antara 

lain: (1) ajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut pemikiran, (2) siswa diminta untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut secara individual, (3) setelah semua siswa menjawab dengan lengkap 

semua pertanyaan, mintalah mereka untuk berpasangan dan saling bertukar jawaban satu sama lain dan 

membahasnya, (4) pasangan-pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk setiap pertanyaaan 

sekaligus memperbaiki jawaban individual mereka, dan (5) ketika semua pasangan telah menulis 

jawaban-jawaban baru, bandingkan jawaban setiap pasangan di dalam kelas [16]. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini tahap-tahap yang dilakukan untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik 

Practice-Rehearsal Pairs dan The Power of Two adalah adaptasi dari tahap-tahap yang direkomendasikan 

Zaini, Munthe, dan Aryani. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Penelitian 

dilakukan pada siswa kelas VIII di salah satu SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan two stage sampling. Tahap pertama adalah purposive sampling, 

kemudian tahap kedua adalah cluster random sampling, empat dari lima kelas yang terpilih berdistribusi 

normal, homogen dan memiliki kesamaan rata-rata dipilih dua kelas secara acak yang kemudian 

ditetapkan sebagai kelas eksperimen I dan II. Penelitian dilakukan terhadap dua kelas eksperimen yang 

memiliki kemampuan awal yang relatif sama dan diketahui berdasarkan hasil uji normalitas, uji 
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homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. Kelas eksperimen I dan eksperimen II masing-masing terdiri 

dari 40 siswa, sehingga total keseluruhan sampel adalah 80 siswa. Kelas eksperimen I diberikan 

perlakuan model pembelajaran kooperatif teknik Practice-Rehearsal Pairs, sedangkan kelas eksperimen 

II diberikan perlakuan model pembelajaran kooperatif teknik The Power of Two. Pembelajaran pada 

kedua kelas eksperimen ini berlangsung selama delapan pertemuan yang terdiri dari tujuh pertemuan 

untuk penerapan teknik pembelajaran dan satu pertemuan untuk tes kemampuan penalaran matematis. 
Setelah diberikan perlakuan, kedua kelas tersebut diberikan tes akhir. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah tes akhir kemampuan penalaran matematis sebanyak tujuh butir soal uraian. 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum instrumen digunakan. Uji validitas yang digunakan 

adalah validitas isi, konstruk dan empiris. Setelah uji validitas, dilakukan uji reliabilitas. Berdasarkan 

hasil uji coba instrumen terhadap 30 siswa, diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,8076. Koefisien 

reliabilitas ini termasuk dalam kriteria tinggi sehingga instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat 

ukur. Setelah perlakuan, dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji analisis data menggunakan uji-

t terhadap skor kemampuan penalaran matematis pada tes akhir untuk melihat perbedaan kemampuan 

penalaran matematis di antara kedua kelas eksperimen. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini adalah hasil tes akhir kemampuan penalaran matematis siswa. Berdasarkan 

hasil perhitungan dengan rumus uji Lilliefors pada kelas eksperimen I diperoleh L0 sebesar 0,0833 dan 

Ltabel pada taraf signifikan        untuk n = 40 sebesar 0,1401. Berdasarkan hasil perhitungan didapat 

L0 < Ltabel maka H0 diterima sehingga data pada kelas eksperimen I berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus uji Lilliefors pada kelas eksperimen II 

diperoleh L0 sebesar 0,0905 dan Ltabel pada taraf signifikan        untuk n = 40 sebesar 0,1401. 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat L0 < Ltabel maka H0 diterima sehingga data pada kelas eksperimen 

II berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Fisher pada taraf signifikan       . Kriteria 

pengujiannya yaitu terima H0 (kedua data mempunyai varians yang sama) jika      
                

          
               . Berdasarkan hasil perhitungan, didapat Fhitung sebesar 0,6265 dan F0,975(39,39) 

sebesar 0,5289 serta F0,025(39,39) sebesar 1,8907. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Fhitung berada 

diantara F0,975(39,39) dan F0,025(39,39) maka H0 diterima yang berarti kedua data memiliki varians yang sama. 

Hal ini berarti dalam melakukan pengujian hipotesis uji-t yang digunakan adalah statistik uji-t dengan 

varians yang sama. 

Setelah data hasil tes akhir kemampuan penalaran matematis siswa terbukti berdistribusi normal dan 

homogen maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Ini bertujuan 

untuk melihat teknik pembelajaran mana yang lebih baik dalam mengembangkan kemampuan penalaran 

matematis siswa. Pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik uji-t dimana   
    

  dengan taraf 

signifikansi α = 0,05 dan derajat kebebasan dk = n1 + n2 – 2 dimana n1 adalah 40 dan n2 adalah 40 

sehingga dk = 40 + 40 – 2 = 78. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai                dan 

             . Jadi, thitung > ttabel maka H0 ditolak yang berarti terdapat perbedaan kemampuan penalaran 

matematis siswa antara kelas eksperimen I (siswa yang belajar dengan teknik pembelajaran Practice-

Rehearsal Pairs) dengan siswa pada kelas eksperimen II (siswa yang belajar dengan teknik pembelajaran 

The Power of Two). Kemampuan penalaran matematis siswa kelas eksperimen I (siswa yang belajar 

dengan teknik pembelajaran Practice-Rehearsal Pairs) lebih tinggi daripada siswa kelas eksperimen II 

(siswa yang belajar dengan teknik pembelajaran The Power of Two). Gambar di bawah ini adalah boxplot 

kemampuan penalaran matematis siswa yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. 
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GAMBAR 1. BOXPLOT KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA SETELAH EKSPERIMEN 

Model pembelajaran kooperatif teknik Practice-Rehearsal Pairs diupayakan dapat mengoptimalkan 

diskusi kelompok. Setiap kelompok yang beranggota dua orang siswa masing-masing memiliki peran 

yang berbeda dalam berdiskusi, yaitu menjadi penjelas dan pengamat. Keduanya diberikan kesempatan 

untuk secara bergantian melakukan kedua peran tersebut, sehingga siswa dapat saling berbagi 

pengetahuan dan tidak memungkinkan adanya dominasi dari siswa yang berkemampuan akademik tinggi. 

Siswa yang berkemampuan akademik rendah pun diberikan kesempatan untuk mengemukakan idenya 

dalam berdiskusi. 

Model pembelajaran kooperatif teknik The Power of Two juga diterapkan sebagai upaya 

mengoptimalkan diskusi kelompok. Kedua siswa dalam tiap kelompok memiliki tugas yang sama dalam 

kegiatan diskusi, yaitu siswa bertugas mencari penyelesaian menurut pemikiran masing-masing. 

Kemudian setelah masing-masing memiliki hasil pemikiran, setiap siswa berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya dan membahas hasil pemikiran keduanya sehingga dapat menemukan hasil pemikiran 

baru terhadap penyelesaian persoalan yang merupakan kesepakatan bersama berdasarkan hasil diskusi. 

Siswa dapat lebih terasah kemampuannya karena siswa yang kurang paham dalam menyelesaikan 

persoalan dapat terbantu dengan bertanya kepada teman dalam kelompoknya sehingga diharapkan tujuan 

pembelajaran dan kemampuan bernalar siswa dapat diupayakan semaksimal mungkin. 

Secara umum, terdapat beberapa hal yang membedakan antara teknik pembelajaran Practice-

Rehearsal Pairs  dan The Power of Two, yaitu pada teknik pembelajaran Practice-Rehearsal Pairs setiap 

siswa bekerja langsung dalam suatu kelompok, sedangkan pada teknik pembelajaran The Power of Two 

setiap siswa berpikir secara individu terlebih dahulu kemudian berpikir bersama-sama secara 

berkelompok. Selain itu, pada teknik pembelajaran Practice-Rehearsal Pairs terdapat pembagian peran 

atau tugas menjelaskan dan mengamati yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok, sedangkan 

pada teknik pembelajaran The Power of Two peran setiap anggota kelompok adalah sama-sama bekerja 

secara individu kemudian secara berkelompok, dan pada akhir kegiatan diskusi setiap kelompok 

membandingkan hasil diskusi dengan satu kelompok lain.  

Pelaksanaan peran penjelas dan pengamat pada teknik pembelajaran Practice-Rehearsal Pairs 

dilakukan secara bergantian oleh siswa dengan pasangan masing-masing, sehingga setiap siswa memiliki 

kesempatan untuk menjelaskan dan mengamati. Dengan kata lain, jika salah satu siswa bertugas sebagai 

penjelas, maka siswa lainnya bertugas sebagai pengamat, dan sebaliknya. Ketika siswa penjelas sedang 

menjelaskan mengenai penyelesaian suatu persoalan kepada siswa pengamat, siswa pengamat mengamati 

setiap penjelasan dan memberikan tanggapan terhadap siswa penjelas. Pertukaran peran ini meningkatkan 

proses berpikir dan interaksi antar anggota kelompok sehingga tidak ada siswa yang tidak terlibat dalam 

penyelesaian persoalan kelompok. Meskipun kelompok yang dibentuk adalah kelompok yang heterogen, 

dimana terdapat kelompok siswa yang anggotanya memiliki kemampuan akademis yang berbeda, pada 

teknik pembelajaran Practice-Rehearsal Pairs tidak ada dominasi dari anggota yang memiliki 

kemampuan akademis tinggi pada kegiatan diskusi, karena kedua anggota berkesempatan untuk menjadi 

penjelas dan pengamat. 

Penerapan teknik Practice-Rehearsal Pairs memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok 

untuk berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan. Siswa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi 

kemampuannya dalam menemukan penyelesaian dan menjelaskan langkah-langkah yang ditempuhnya 

terkait apa yang siswa ketahui kepada teman sekelompoknya. Tujuan siswa penjelas ditugaskan untuk 

menjelaskan langkah-langkah yang ditempuhnya kepada siswa pengamat adalah untuk mengasah 

kemampuan bernalarnya secara benar. Menurut Ambarjaya, menjelaskan merupakan kegiatan 

menyampaikan ide kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima 

penjelasan.
[17]

 Melalui kegiatan menjelaskan, siswa penjelas diharapkan memiliki kemampuan bernalar 

dan kemampuan menyampaikan ide dengan baik. Ketika siswa penjelas memerankan tugasnya, siswa 

pengamat berhak memberikan komentar dan koreksi apabila siswa penjelas melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan persoalan. Menurut Suryabrata, mengamati merupakan sarana untuk lebih mengenal dan 

mempelajari objek.
[18]

 Oleh sebab itu, setiap anggota kelompok memiliki penguasaan yang baik terhadap 

materi yang dipelajari dan kemampuan penalarannya dapat lebih baik. 

Pemanfaatan waktu untuk berdiskusi dapat digunakan semaksimal mungkin pada teknik pembelajaran 

Practice-Rehearsal Pairs karena seluruh siswa langsung bekerja sama dalam kelompok, dimana ketika 

suatu persoalan berhasil diselesaikan, siswa langsung menyelesaikan persoalan lain dan bertukar peran. 

Oleh sebab itu, interaksi dan kegiatan menalar dilakukan sejak awal kegiatan diskusi dimulai. Berbeda 

dengan siswa pada teknik pembelajaran The Power of Two dimana waktu yang dimiliki siswa harus 

digunakan untuk berpikir secara individu terlebih dahulu kemudian berdiskusi dalam kelompok. Waktu 
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yang dimiliki siswa untuk mengerjakan secara individu sebagian besar tidak dimaksimalkan dengan baik, 

karena sebagian siswa memilih untuk menyelesaikan persoalan langsung dengan kelompoknya dan 

ditemukan adanya dominasi dari siswa yang memiliki kemampuan akademis lebih tinggi dalam 

menyelesaikan persoalan. 

Kesukaran-kesukaran yang dialami siswa dalam menyelesaikan persoalan pada teknik pembelajaran 

Practice-Rehearsal Pairs lebih mudah untuk diatasi karena terdapat siswa pengamat yang bertugas untuk 

memberikan tanggapan dan masukan kepada teman sekelompoknya. Lain halnya siswa pada teknik 

pembelajaran The Power of Two yang apabila mengalami kesulitan dalam berpikir secara individu dapat 

bertanya kepada teman sekelompoknya pada kegiatan diskusi kelompok. Namun, pada kenyataannya 

beberapa siswa memilih untuk menggunakan jawaban teman sekelompoknya sebagai hasil kesepakatan 

kelompok tanpa memanfaatkan proses berdiskusi. Ada kelompok siswa yang saling membahas hasil 

pemikiran pada tahap berpikir individu dengan teman sekelompoknya lalu mendapatkan  suatu 

kesepakatan atau hasil diskusi, ada pula kelompok yang hanya mengandalkan salah satu teman 

sekelompoknya untuk menyelesaikan persoalan, dengan kata lain beberapa siswa yang merasa tidak 

mampu menyelesaikan persoalan pada kegiatan berpikir individu menyerahkan penyelesaian persoalan 

kepada teman sekelompoknya. Selain itu, ketika setiap kelompok diberikan kesempatan untuk 

membandingkan hasil diskusinya dengan hasil diskusi satu kelompok lain, kesempatan tersebut tidak 

dapat digunakan dengan baik karena waktu yang dimiliki sangat terbatas. Di samping itu, hasil penelitian 

Andriana, Dakir, dan Kamsiyati menyebutkan aktivitas siswa yang perlu diperbaiki dalam model 

pembelajaran kooperatif teknik The Power of Two  yaitu: (a) interaksi atau keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran, (b) ketenangan dalam proses pembelajaran, dan (c) keberanian siswa untuk menyampaikan 

hasil kerjanya kurang. Hal inilah yang menyebabkan kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas 

ekperimen II kurang maksimal dan kurang merata jika dibandingkan dengan kelas eksperimen I. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran kooperatif teknik Practice-Rehearsal Pairs lebih tinggi daripada siswa yang belajar dengan 

teknik The Power of Two. Sehingga model pembelajaran kooperatif teknik Practice-Rehearsal Pairs dapat 

menjadi suatu rekomendasi model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis siswa, begitu pula dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Oleh sebab itu, guru sebagai fasilitator pembelajaran dapat menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik Practice-Rehearsal Pairs untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis. Selain 

itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan model ataupun strategi pembelajaran lain 

untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. 
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