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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Kajian teori ini akan membahas tentang teori yang mendukung pembahasan 

dalam penelitian. Adapun teori yang akan dibahas yaitu pembelajaran matematika 

di SMP, model pembelajaran Think Pair Share (TPS), metode problem solving, 

model Think Pair Share (TPS) dengan  metode problem solving, kemampuan 

bernalar, proses metakognisi, dan soal penalaran TIMSS. 

2.1 Pembelajaran Matematika di SMP 

2.1.1 Definisi Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai proses berinteraksinya 

antara guru dan siswa maupun antar siswa melalui berbagai pendekatan, model, 

strategi, metode, teknik, atau bahkan taktik dalam lingkup materi matematika 

ataupun membangun pemahaman siswa guna menjangkau tujuan pembelajaran 

matematika dan perubahan tingkah laku terkait matematika (Novita, 2014; Sutama, 

Retnaningtyas, & Putro, 2013). Di samping itu, pembelajaran matematika tidak 

hanya mementingkan hasil belajar (skor) matematika siswa, tetapi juga diperlukan 

usaha dalam memenuhi berbagai kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh siswa 

dalam proses pembelajaran matematika (Umam, Suswandari, Asiah, Wibowo, & 

Rohim, 2017). Maka dari itu, tujuan pembelajaran matematika menjadi pokok 

penting yang harus dirancang agar pembelajaran berlangsung efisien.
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2.1.2 Tujuan Pembelajaran Matematika di SMP 

Tujuan pembelajaran matematika dapat dikatakan sebagai hal-hal yang perlu 

untuk diraih dalam proses pembelajaran matematika, salah satunya yaitu 

kompetensi yang perlu tanamkan pada siswa. Berdasarkan Permendikbud No. 64 

Tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah dipaparkan 

mengenai kompetensi yang harus dicapai oleh siswa khususnya kelas VIII salah 

satunya yaitu: menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan 

masalah; serta mengidentifikasi pola dan menggunakannya untuk menduga 

perumuman/aturan umum dan memberikan prediksi. Kedua rumusan kompetensi 

tersebut merupakan bagian dari kemampuan bernalar dan proses metakognisi siswa. 

Sehingga untuk mewujudkan ketercapaiannya ataupun meningkatkan kemampuan 

bernalar dan proses metakognisi siswa, diperlukan model dan metode pembelajaran 

yang menunjang. Salah satunya yaitu menerapkan model pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) dengan metode problem solving. 

2.2 Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

2.2.1 Definisi Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dikembangkan oleh Frank 

Lyman bersama koleganya di Universitas Maryland pada tahun 1985, di mana 

pembelajaran ini efektif digunakan sebagai pengganti metode ceramah yang 

digunakan di kelas (Arends, 2012). Hal ini dikarenakan model pembelajaran think 

pair share merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang dirancang dengan 

memberikan suatu topik ataupun permasalahan yang diberikan oleh guru untuk 
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dipecahkan di awal, sehingga dengan adanya hal ini dimungkinkan siswa dapat 

berpikir dan merumuskan gagasan dari permasalahan tersebut secara individu atau 

bekerja sama dalam suatu kelompok, yang kemudian membagikannya dengan 

siswa yang lain (Azizah, 2008; Muthoharoh, 2017; Umam et al., 2017; Usman, 

2015). Di samping itu kerja sama kelompoknya pun dilakukan secara berpasangan 

(kelompok kecil) (Marlina, Hajidin, & Ikhsan, 2014; Novita, 2014). Lebih lanjut 

dikatakan, dengan adanya kelompok kecil tersebut, dimungkinkan terjadinya 

kemandirian dan keseriusan siswa dalam belajar maupun menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

2.2.2 Karakteristik Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Karakteristik setiap kelompok pada pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

yaitu beranggotakan 2-4 peserta didik dengan kemampuan yang heterogen 

(Saragih, 2014).  Lebih lanjut, dengan adanya jumlah kelompok yang sedikit dan 

heterogen ini efektif dalam pelaksanaan pembelajaran, dikarenakan siswa dapat 

mengemukakan dan menerima pendapat anggota tim kelompoknya serta 

memudahkan dalam memahami materi yang dibahas dan menemukan solusi dari 

suatu permasalahan (Saragih, 2014; Septriana & Handoyo, 2006). Selain itu, model 

TPS ini memiliki prosedur yang menyediakan waktu yang lebih banyak kepada 

siswa untuk berfikir, merespon ataupun menjawab, serta membantu satu sama lain 

(Arends, 2012). Melalui aktivitas tersebut diharapkan dapat memacu kemampuan 

bernalar maupun proses metakognisi siswa.  

Menurut pendapat para ahli dampak adanya penerapan model pembelajaran 

TPS di antaranya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dan 

komunikasi matematis siswa (Husna, Ikhsan, & Fatimah, 2013; Umam et al., 2017). 
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Di samping itu, penerapan model TPS ini berdampak terhadap penalaran siswa 

(Nataliasari, 2014). Serta dampak lain yang ditimbulkan yaitu terhadap 

keterampilan metakognisi dan hasil belajar kognitif siswa yang tentu saja 

melibatkan penalaran siswa (Amnah, 2011). Sehingga dengan adanya pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) ini dapat mengembangkan kemampuan bernalar siswa dan 

proses metakognisi siswa.  

2.2.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share (TPS) dilakukan berdasarkan 3 langkah utama yaitu berpikir 

(thinking), berpasangan (pairing), dan berbagi (sharing) Arends (2012). Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa dalam langkah pertama yaitu langkah berpikir (thinking), 

guru mengajukan pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang akan dibahas dan meminta kepada siswa untuk berfikir secara 

mandiri selama beberapa menit mengenai jawaban dari pertanyaan maupun 

permasalahan yang diberikan. Namun sebelum mengajukan sebuah pertanyaan atau 

permasalahan, guru memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran secara 

singkat terlebih dahulu. Kemudian siswa diberikan arahan bahwa berbicara bukan 

bagian dari langkah berpikir, yang artinya siswa akan berfikir secara mandiri tanpa 

dilibatkan adanya proses diskusi dengan siswa lain. 

Selanjutnya, pada langkah kedua yaitu langkah berpasangan (pairing), guru 

meminta siswa untuk berpasangan dan berdiskusi mengenai apa yang sudah mereka 

pikirkan sebelumnya. Interaksi yang terjadi selama tahap ini, diharapkan siswa 

dapat berbagi jawaban dari pertanyaan yang diajukan ataupun berbagi ide mengenai 
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permasalahan yang sudah diidentifikasi. Biasanya, tidak mengizinkan lebih dari 4-

5 menit untuk berdiskusi berpasangan ini. 

Kemudian pada langkah terakhir yaitu berbagi (sharing), guru meminta 

pasangan siswa secara bergantian untuk berbagi atau mempresentasikan apa yang 

mereka diskusikan kepada seluruh kelas. Hal ini efektif dilaksanakan dengan cara 

bergantian pasangan satu dengan pasangan lain dan dilanjutkan hingga sekitar 

seperempat atau setengah pasangan telah mendapatkan kesempatan untuk 

melaporkannya.  

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) 

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan dari model TPS menurut Shoimin (2014) di antaranya yaitu 

(a)  tidak sulit untuk dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan maupun dalam 

setiap kesempatan; (b) memberikan waktu untuk berpikir guna menumbuhkan 

kualitas respon siswa; (c) menjadikan siswa lebih aktif dalam berpikir tentang 

konsep yang ada dalam mata pelajaran yang dipelajari; (d) selama diskusi terjadinya 

pemahaman konsep yang lebih mengenai konsep topik yang dipelajari; (e) siswa 

bisa memperoleh ilmu dari siswa lain; dan (f) masing-masing siswa dalam proses 

diskusi memiliki kesempatan dalam menyampaikan maupun membagikan 

informasi yang diperoleh kepada siswa lain.  

Kekurangan dari model TPS di antaranya yaitu (a) perlunya memonitor siswa 

dalam proses pembelajaran dikarenakan banyaknya kelompok yang melapor; (b) 

ide yang diperoleh dari masing-masing kelompok cenderung lebih sedikit; dan (c) 
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tidak adanya penengah ketika terjadinya perselisihan maupun perbedaan pendapat 

(Shoimin, 2014). 

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat pada model pembelajaran TPS 

(Think Pair Share) yang kemungkinan disebabkan adanya pemikiran siswa yang 

bingung dalam mengarahkan permasalahan yang diberikan untuk diselesaikan, 

maka diperlukan suatu solusi agar kelemahan tersebut dapat diatasi. Salah satunya 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang mengarahkan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan. Metode pembelajaran yang dapat diterapkannya 

yaitu metode pembelajaran problem solving. 

2.3 Metode Pembelajaran Problem Solving 

2.3.1 Definisi Metode Pembelajaran Problem Solving 

Matematika merupakan pengetahuan yang logis, sistematis, berpola, artifisial 

(buatan), abstrak, serta menghendaki adanya justifikasi (pembuktian), sehingga 

menyebabkan pentingnya menggunakan metode problem solving dalam 

pembelajaran matematika (Melianingsih & Sugiman, 2015). Hal ini dikarenakan 

metode pembelajaran problem solving merupakan suatu pembelajaran yang 

sistematis dengan menyajikan permasalahan pada siswa di awal pembelajaran, 

dilanjutkan dengan memecahkan masalah secara tepat untuk membuat suatu 

kesimpulan ataupun keputusan dari permasalaan tersebut, yang nantinya siswa 

dapat mengkomunikasikan hasil analisis dan pemecahan dari masalah yang 

diberikan secara lisan (Gok, 2014; Melianingsih & Sugiman, 2015; Suhendri & 

Mardalena, 2015). Di samping itu, proses pembelajaran yang terjadi dengan 

menggunakan metode problem solving berlangsung secara ilmiah, hal ini 
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dikarenakan prosesnya tidak hanya mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, 

melainkan kegiatan siswanya yaitu bekerja dan mengalami. Lebih lanjut, 

diharapkan pembelajaran yang terjadi menjadi bermakna, sehingga hal yang 

diperoleh oleh siswa sulit dilupakan (Kurniawati, Kusmayadi, & Suyono, 2012; 

Nugroho, 2014).  

2.3.2 Karakteristik Metode Pembelajaran Problem Solving 

Karakteristik dari metode pembelajaran problem solving ini yaitu konsep 

belajar yang diberikan selalu mengaitkan antara materi pembelajaran yang akan 

diajarkan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Nugroho, 2014). Dalam 

menemukan solusi permasalahan yang diberikan dapat dilakukan secara individu 

maupun bersama-sama dengan kelompok kecil (Yamin & Ansari, 2009). Lebih 

lanjut dikatakan bahwa metode ini lebih cocok untuk diimplementasikan terhadap 

soal-soal yang mempunyai banyak kemungkinan jawaban, sehingga siswa dapat 

menggunakan berbagai macam pendekatan belajar untuk menemukan solusinya.  

Menurut pendapat para ahli dengan adanya metode pembelajaran problem 

solving berdampak positif terhadap kemampuan pemecahan masalah, berfikir kritis 

matematis, dan pemahaman konsep matematika (Fariha, 2013; Turrizkiyah & 

Utomo, 2016; W. N. Utami, Waluya, & Mashuri, 2014). Di samping itu, 

Kemampuan berpikir logis dan analitis dapat dikembangkan dengan belajar 

menggunakan metode pembelajaran problem solving (W. N. Utami et al., 2014). 

Penalaran dan metakognisi siswa juga menjadi dampak dari metode pembelajaran  

problem solving ini (Mariati, 2012; Safrida, As’ari, & Sisworo, 2016). Sehingga 

diharapkan melalui metode problem solving dapat mengembangkan kemampuan 

bernalar dan proses metakognisi siswa.  
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2.3.3 Langkah-langkah Metode Pembelajaran Problem Solving 

Prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran problem 

solving dilakukan berdasarkan 5 langkah utama yaitu mendefinisikan masalah, 

mendiagnosis masalah, merumuskan alternatif strategi, menentukan dan 

menerapkan strategi, serta mengevaluasi keberhasilan strategi (Johnson & Johnson 

dalam Winarso, 2014). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada langkah pertama yaitu 

mendefinisikan masalah, guru memberikan permasalahan dalam bentuk tulisan 

maupun diungkapkan secara lisan, yang kemudian siswa diminta untuk 

merumuskan masalahnya dengan kalimat yang sederhana dan menuliskannya di 

papan tulis. Guru meminta siswa untuk menjelaskan apa yang sudah dituliskannya 

di papan, sehingga akan diperoleh rumusan masalah yang tepat dan dapat 

digunakan oleh siswa lain.  

Selanjutnya pada langkah kedua yaitu mendiagnosis masalah, guru 

membentuk kelompok-kelompok kecil, yang nantinya dalam kelompok kecil ini 

secara bersama-sama akan berdiskusi mengenai penyebab timbunya masalah. 

Dengan kata lain, siswa bersama kelompoknya memberikan penyebab masalah dari  

rumusan masalah yang diperoleh sebelumnya.  

Pada langkah ketiga yaitu merumuskan alternatif strategi, secara 

berkelompok siswa mencari dan menemukan berbagai alternatif solusi yang akan 

digunakan. Dengan kata lain, siswa bersama kelompoknya mencari rumus, teorema, 

pernyataan, dan informasi lain yang bersangkutan. 

Kemudian pada langkah keempat yaitu menentukan dan menerapkan strategi, 

siswa bersama kelompoknya akan memilih secara tepat alternatif solusi atau 

strategi yang akan digunakan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan 
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yang selektif dan kritis kemudian disusun secara runtut. Sehingga siswa harus 

memastikan apakah informasi yang diperoleh sudah benar. Dilanjutkan dengan 

menerapkan strategi yang dipilih untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Pada langkah terakhir yaitu mengevaluasi keberhasilan strategi, siswa 

bersama kelompoknya mengevaluasi proses dalam memecahkan masalah serta 

mengevaluasi hasil yang diperoleh dari menerapkan alternatif solusi yang 

digunakan sebelumnya. Dengan kata lain siswa memastikan apakah yang dilakukan 

sudah benar dengan memperhatikan setiap langkah penyelesaiannya dan 

perhitungannya.  

2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Problem Solving 

Metode pembelajaran problem solving mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan dari metode problem solving di antaranya yaitu (a) dapat 

memberikan tantangan kepada siswa; (b) membantu proses belajar siswa dalam 

mentransfer pengetahuan yang sudah dimilikinya pada permasalahan di dunia 

nyata; (c) mengembangkan pengetahuan baru yang sudah diperoleh, untuk 

diterapkan pada permasalah berikutnya yang masih berkaitan, sehingga terbantunya 

siswa dalam mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa; (d)  terbantunya siswa 

dalam mengevaluasi pemahamannya dan mengidentifikasi alur berpikirnya; dan (e) 

melatih dan menjadikan suatu kebiasaan terhadap peserta didik dalam mengahadi 

dan menemukan solusi masalah secara terampil (Hijrawati, Khaeruddin, & Nurlina, 

2015; Yamin & Ansari, 2009). 

Kekurangan dari metode problem solving menurut di antaranya yaitu (a)  

dibutuhkan waktu yang cukup banyak dalam proses pembelajarannya; (b) 

melibatkan banyak orang; (c) secara keseluruhan materi pembelajaran yang ada 
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tidak semuanya terdapat suatu permasalahan; (d) diperlukan keteraturan dan 

kematangan dalam perencanaan; (e) kepasifan dari beberapa siswa mengakibatkan 

pembelajaran tidak berlangsung secara efektif; dan (f) memungkinkan terjadinya 

perubahan kebiasan belajar siswa yang lebih mendengarkan dan menerima 

informasi dari guru (Hijrawati et al., 2015; Shoimin, 2014). 

Dengan adanya kelemahan dari model TPS maupun metode problem solving 

yang sudah dipaparkan di atas perlu diminimalisir agar pembelajaran berlangsung 

lebih efektif. Hal yang perlu dilakukan yaitu dengan mengkombinasikan antara 

model maupun metode yang memungkinkan terjadinya timbal balik untuk 

menutupi kelemahan dari setiap model maupun metode yang akan diterapkan. 

Melihat paparan antara model TPS dan metode problem solving tersebut dapat 

dimungkinkan terjadinya timbal balik yang positif, maka dari itu akan 

dikombinasikan antara model TPS dan metode problem solving. 

2.4 Model Think Pair Share (TPS) dengan Metode Problem Solving 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan metode problem solving 

yaitu proses pembelajaran yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah TPS, di 

mana pada langkah-langkah TPS diikuti oleh langkah-langkah problem solving. 

Model pembelajaran TPS dengan metode problem solving diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan bernalar dan proses metakognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal TIMSS.  

Langkah-langkah model pembelajaran think pair share dengan metode 

problem solving yakni sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Langkah-langkah Model Think Pair Share dan Metode Problem Solving  

Think Pair Share Problem Solving 

a. Berpikir 

b. Berpasangan 

c. Berbagi (presentasi hasil) 

a. Mendefinisikan masalah 

b. Mendiagnosis masalah  

c. Merumuskan alternatif strategi/solusi 

d. Menentukan dan menerapkan strategi 

e. Mengevaluasi keberhasilan stategi 

 

Tabel 2.2 Penggabungan Langkah-langkah Model Think Pair Share dengan Metode Problem 

Solving  

No. Aktivitas Pembelajaran 
Model Think 

Pair Share 

Metode Problem 

Solving 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Berpikir  

- Mendefinisikan masalah 

Berpasangan 

- Mendiagnosis masalah  

- Merumuskan alternatif strategi/solusi 

- Menentukan dan menerapkan strategi 

Berbagi 

- Mengevaluasi keberhasilan stategi 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

    

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan langkah-langkah model 

pembelajaran TPS dengan metode problem solving yakni sebagai berikut, yang 

pertama, thinking (berpikir), dalam langkah berpikir ini guru memberikan 

penjelasan mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan ke pada siswa 

secara singkat dan kelas. Kemudian guru mengajukan pertanyaan atau 

permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan dibahas secara 

lisan ataupun melalui tulisan. Selanjutnya, guru meminta kepada siswa untuk 

mendefinisikan masalah dengan menuliskannya diselembar kertas.  

Kedua yaitu langkah berpasangan (pairing). Pada langkah selanjutnya ini 

guru membagi siswa dalam kelompok kecil atau berpasangan dan berdiskusi 

mengenai apa yang sudah mereka pikirkan sebelumnya dengan menuliskan 

penyebab-penyebab masalah; mencari rumus, teorema, pernyataan, dan informasi 

lain yang bersangkutan; memilih secara tepat alternatif solusi atau strategi yang 

akan digunakan kemudian menerapkannya. Interaksi yang terjadi selama tahap ini, 
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diharapkan siswa dapat berbagi jawaban dari pertanyaan yang diajukan ataupun 

berbagi ide mengenai permasalahan yang sudah definisikan.  

Langkah terakhir, ketiga, yaitu berbagi (sharing). Pada langkah terakhir, guru 

meminta pasangan siswa secara bergantian hingga sekitar seperempat atau sepertiga 

kelompok untuk berbagi atau mempresentasikan apa yang mereka diskusikan 

kepada seluruh kelas. Kelompok berpasangan yang tidak maju, mengevaluasi 

proses dan hasil yang sudah diterapkan sebelumnya. Jika terjadi perbedaan solusi 

masalah maka siswa menanyakan kepada guru, kemudian guru memberikan arahan 

akan solusi yang benar.  

Berdasarkan penjelasan langkah-langkah di atas, maka aktivitas guru dan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model TPS dan metode problem 

solving secara terperinci disajikan sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Kegiatan Pembelajaran serta Aktivitas Guru dan Siswa dengan Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan Metode Problem Solving dalam 

Menyelesaikan soal TIMSS 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Berfikir 

(thinking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Guru menyajikan materi yang akan 

diajarkan kepada siswa secara 

singkat dan jelas. 

 

b. Guru memberikan lembaran 

permasalahan (soal TIMSS) yang 

berkaitan dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai.  

c. Guru meminta siswa secara individu 

untuk mendefinisikan soal TIMSS 

yang diberikan dengan menguraikan 

apa yang diketahui, yang tidak 

diketahui, apa yang diperlukan, dan 

apa yang ditanyakan 

(mendefinisikan masalah). 

 

a. Siswa memperhatikan penjelasan 

mengenai materi yang 

disampaikan oleh guru dengan 

baik. 

b. Siswa memperhatikan dan 

menerima lembaran permasalahan 

(soal TIMSS) yang diberikan oleh 

guru. 

c. Siswa berfikir secara mandiri 

dalam mendefinisikan soal 

TIMSS yang diberikan dengan 

menguraikan apa yang diketahui, 

yang tidak diketahui, apa yang 

diperlukan, dan apa yang 

ditanyakan (mendefinisikan 

masalah). 

Berpasangan 

(pairing) 

 

a. Guru membagi kelompok secara 

heterogen menjadi berpasang-

pasangan.  

 

b. Guru meminta siswa untuk mencari 

dan menuliskan penyebab-penyebab 

a. Siswa bergabung dengan 

pasangannya sesuai dengan 

pasangan yang telah ditentukan 

oleh guru. 

b. Siswa bersama pasangannya 

mencari dan menuliskan 
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Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

masalah dari soal TIMSS yang 

diberikan bersama pasangannya 

(mendiagnosis masalah). 

 

c. Guru meminta setiap pasangan siswa 

untuk mencari rumus, teorema, 

pernyataan atau informasi lain yang 

akan digunakan untuk memecahkan 

soal TIMSS yang diberikan 

(merumuskan alternatif solusi). 

 

d. Guru meminta siswa untuk 

mengecek kembali rumus, teorema, 

pernyataan atau informasi lain yang 

akan digunakan sudah benar 

(merumuskan alternatif solusi). 

 

e. Guru menginstruksikan pasangan 

siswa untuk menyusun rencana yang 

akan dilakukan secara sistematis 

(menentukan dan menerapkan 

alternatif solusi). 

f. Guru memperkenankan siswa untuk 

menyelesaikan soal TIMSS yang 

diberikan dengan benar dan teliti 

(menentukan dan menerapkan 

alternatif solusi). 

 

penyebab-penyebab masalah dari 

soal TIMSS yang diberikan secara 

rinci dan jelas (mendiagnosis 

masalah). 

c. Siswa bersama pasangannya 

mencari rumus, teorema, 

pernyataan atau informasi lain  

yang akan digunakan untuk 

memecahkan soal TIMSS yang 

diberikan (merumuskan 

alternatif solusi). 

d. Siswa bersama pasangannya 

mengecek kembali rumus, 

teorema, pernyataan atau 

informasi lain yang akan 

digunakan sudah benar 

(merumuskan alternatif solusi). 

e. Siswa bersama pasangannya 

menyusun rencana yang akan 

dilakukan secara sistematis 

(menentukan dan menerapkan 

alternatif solusi).  

f. Siswa bersama pasangannya 

mulai mulai mengerjakan soal 

TIMSS sesuai dengan rencana 

yang sudah disusun dengan teliti 

(menentukan dan menerapkan 

alternatif solusi). 

Berbagi 

(sharing) 

a. Guru memerintahkan pasangan 

siswa untuk mengecek kembali 

langkah-langkah dari penyelesaian 

soal TIMSS, perhitungan, dan hasil 

akhir (mengevaluasi keberhasilan 

strategi/ solusi). 

 

 

b. Guru menunjuk salah satu  pasangan 

siswa untuk mempresentasikan 

solusi dari soal TIMSS yang 

ditemukan di depan kelas (1 soal satu 

pasangan kelompok)  

c. Guru meminta siswa untuk 

mengomentari dan menyanggah dari 

hasil presentasi pasangan siswa yang 

maju. 

 

d. Guru memberikan petunjuk kepada 

pasangan siswa yang maju jika 

mendapati kesusahan. Serta menjadi 

penengah jika terjadi perbedaan 

solusi.  

e. Guru memberikan jawaban yang 

benar. 

a. Siswa bersama pasangannya 

menerima perintah guru dengan 

mengecek kembali hasil 

pengerjaannya, baik dari setiap 

langkah yang digunakan, 

perhitungan, dan hasil akhir 

(mengevaluasi keberhasilan 

strategi/solusi).. 

b. Pasangan siswa yang ditunjuk 

oleh guru maju ke depan kelas 

untuk mepresentasikan solusi dari 

soal TIMSS yang ditemukan 

secara bergantian. 

c. Pasangan siswa yang tidak maju 

memberikan komentar, saran, atau 

sanggahan dari hasil presentasi 

pasangan siswa yang maju. 

 

d. Pasangan siswa yang maju 

ataupun tidak  memperhatikan 

petunjuk yang diberikan oleh 

guru. 

 

e. Siswa memerhatikan dan 

memahami solusi yang benar yang 

diberikan oleh guru. 
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2.5 Kemampuan Bernalar  

2.5.1 Definisi Kemampuan Bernalar 

Penalaran merupakan pola berpikir tingkat tinggi yang mencakup 

kemampuan dalam berfikir secara logis dan sistematis (Utami, Mukhni, & 

Jazwinarti, 2014). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses berfikir yang terjadi 

tersebut dilakukan untuk memperoleh kesimpulan logis dari fakta-fakta empiris 

yang relevan dan sudah diketahui kebenarannya (telah dibuktikan) maupun yang 

diasumsikan, secara logis dengan logika ilmiah dan sistematis (Kemendikbud, 

2014; Nike, 2015; Safrida et al., 2016; Utami et al., 2014). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa daya nalar atau kemampuan bernalar merupakan kekuatan 

ataupun kemampuan dalam pemahaman dan penarikan suatu kesimpulan 

(Kariadinata, 2012). 

Kemampuan bernalar siswa berlangsung dan diperlukan pada saat siswa 

memahami materi pelajaran, berpikir mengenai suatu permasalahan, maupun ketika 

menyelesaikan masalah (Hidayati & Widodo, 2015; Isnaeni et al., 2018; Mahendra, 

Murtafi’ah, & Adamura, 2016). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan bernalar 

siswa diperlukan dalam memberi makna terhadap kemandirian proses belajar, 

sehingga penguasaan konsep materi pelajaran dapat dikembangkan (Isnaeni et al., 

2018). Di samping itu, dengan adanya pengembangan penalaran yang dilakukan 

dengan baik dan konsisten akan berdampak terhadap kemudahan dalam 

mengkomunikasikan matematika secara lisan maupun tulisan (Ainun, 2015). Oleh 

karena itu, guru membutuhkan model dan metode pembelajaran yang mampu 

mengembangkan kemampuan bernalar siswa. Salah satunya dengan menerapkan 

model pembelajaran Think Pair Share (TPS)  dengan metode problem solving. 
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2.5.2 Indikator Kemampuan Bernalar  

Soal yang akan digunakan dalam penerapan model pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) dengan metode problem solving yaitu berupa soal-soal penalaran 

TIMSS. Pemberian soal-soal penalaran TIMSS kepada siswa diharapkan dapat 

digunakan untuk mengetahui kemampuan bernalar siswa dalam mencari 

penyelesaian dari soal tersebut. Menurut Utami et al. (2014), indikator dari 

kemampuan bernalar matematika siswa yakni: (a) menyajikan pernyataan 

matematika secara tertulis dan gambar; (b) melakukan manipulasi matematika 

(mengerjakan atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara sehingga 

tercapai tujuan yang dikehendaki); (c) menyusun bukti atau memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi; dan (d) menarik kesimpulan dari pernyataan.  

Mengacu pada pendapat Utami et al., maka indikator kemampuan bernalar 

siswa yang diukur dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel 2.4 Indikator Kemampuan Bernalar Siswa dalam Menyelesaikan Soal TIMSS 

No. Indikator Kemampuan Bernalar Indikator Pencapaian Siswa 

1. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

Menyajikan pernyataan matematika secara 

tertulis dan gambar. 

 

 

 

Melakukan manipulasi matematika. 

 

 

 

 

Menyusun bukti atau memberikan alasan 

atau bukti terhadap kebenaran solusi. 

Menarik kesimpulan dari pernyataan-

pernyataan 

Siswa mampu menyajikan pernyataan 

matematika dengan mengidentifikasi 

unsur-unsur yang diketahui, dan 

mengungkapkannya secara terlulis maupun 

dengan gambar (tergantung permasalahan). 

Siswa mampu memanipulasi dengan 

menggunakan konsep matematika yang 

berkaitan, menghubung-hubungkan fakta 

dari suatu permasalahan, dan melakukan 

perhitungan dengan benar. 

Siswa mampu memberikan bukti atau  

alasan dari jawaban yang diungkapkan. 

Siswa mampu memberikan kesimpulan dari 

jawaban atau solusi yang diperoleh 

   

Berdasarkan indikator kemampuan bernalar yang telah dipaparkan di atas, 

maka berikut adalah contoh soal penalaran TIMSS yang disertai penyelesaiannya 

untuk menjelaskan setiap indikator yang diukur: 
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Permasalahan (Soal TIMSS 2011 dengan domain isinya yaitu data dan peluang, 

topik utamanya yaitu interpretasi data, dan domain kognitifnya yaitu penalaran). 

 Grafik di samping menunjukkan penjualan 

dari dua tipe soft drink selama 4 tahun. Jika 

penjualan tersebut dilanjutkan untuk  10 tahun 

ke depan, tentukan pada tahun berapakah 

penjualan cherry cola akan sama dengan penjualan lemon cola. 

 

Tabel 2.5 Contoh Kemampuan Bernalar dalam Menyelesaikan Soal Penalaran TIMSS 

Penyelesaian Siswa 
 Indikator 

Pencapaian Siswa 

Diketahui: 

Terdapat dua tipe penjualan soft drink yaitu cherry cola dan lemon cola 

Penjualan terjadi dari tahun 1998 sampai tahun 2001 

Penjualan cherry cola secara berurutan dari tahun 1998 sampai 2001 

yaitu 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan 40 juta 

Penjualan lemon cola secara berurutan dari tahun 1998 sampai 2001 

yaitu 40 juta, 45 juta, 50 juta, dan 55 juta 

Ditanya: 

Pada tahun berapa penjualan cherry cola akan sama dengan penjualan 

lemon cola 

 Siswa mampu 

menyajikan 

pernyataan 

matematika dengan 

mengidentifikasi 

unsur-unsur yang 

diketahui, dan 

mengungkapkannya 

secara terlulis 

maupun dengan 

gambar 

Misalkan C = cherry cola 

                L = lemon cola 

Untuk mengetahui pada tahun berapa kedua penjualan soft drink sama 

yaitu dengan menggunakan pola bilangan aritmatika.  

𝑈𝐶     = 𝑈𝐿 

𝑎𝐶 + (𝑛 − 1)𝑏𝐶     = 𝑎𝐿 + (𝑛 − 1)𝑏𝐿 

10 + (𝑛 − 1)10  = 40 + (𝑛 − 1)5 

10 + 10𝑛 − 10 = 40 + 5𝑛 − 5 

10𝑛             = 35 + 5𝑛 

             10𝑛 − 5𝑛 = 35 + 5𝑛 − 5𝑛 

     5𝑛 = 35 

     
5𝑛

5
=

35

5
 

     𝑛 = 7 

 

 

Siswa mampu 

memanipulasi 

dengan 

menggunakan 

konsep matematika 

yang berkaitan, 

menghubung-

hubungkan fakta 

dari suatu 

permasalahan, dan 

melakukan 

perhitungan dengan 

benar 

𝑛 =  7 artinya pada tahun ke tujuh, penjualan C dan L akan 

menghasilkan penjualan yang sama.  

Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

𝑎 1 2 3 4 5 6 7 8 

C 

(juta) 
10 20 30 40 50 60 70 80 

L 

(juta) 
40 45 50 55 60 65 70 75 

Tahun ke tujuh tersebut adalah tahun 2004. 

 

Siswa mampu 

memberikan bukti 

atau  alasan dari 

setiap jawaban 

yang diungkapkan 
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Penyelesaian Siswa 
 Indikator 

Pencapaian Siswa 

Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu penjualan antara cherry cola 

dan lemon cola memiliki hasil penjualan yang sama terjadi pada tahun 

2004. 

 

Siswa mampu 

memberikan 

kesimpulan dari 

jawaban atau solusi 

yang diperoleh 

   

2.6 Proses Metakognisi  

2.6.1 Definisi Proses Metakognisi 

Metakognisi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, kesadaran, dan kontrol 

terhadap proses dan hasil berpikir kognisi siswa yang terjadi (Alfiyah & Siswono, 

2014; Bulu, Budiyono, & Slamet, 2015; Zulyanty, Yuwono, & Muksar, 2017). Hal 

tersebut menjadikan metakognisi sebagai berpikir mengenai hal yang dipikirkan 

ataupun merefleksi hal yang dilakukan (Zulyanty et al., 2017). Sehingga dalam 

proses metakognisi mengacu terhadap kecakapan seseorang dalam meregulasi 

ataupun memonitor aktivitas kognisi selama pemecahan masalah (Astikasari & 

Murti, 2011).  

Proses metakognisi siswa dapat dikatakan sebagai pengalaman metakognisi. 

Hal ini dikarenakan, pengalaman metakognisi terjadi ketika sebelum, sesudah, atau 

selama kegiatan kognisi siswa (Flavell, 1979). Di mana dalam proses yang terjadi 

sebelum, selama, dan sesudah tersebut terutama dalam memecahkan masalah, 

melibatkan kemampuan siswa dalam memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi 

(Napitupulu, 2008). Di samping itu, proses metakognisi digunakan untuk 

mengetahui kapan, mengapa, dan bagaimana dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan (Chekwa, Mcfadden, Divine, & Dorius, 2014). Lebih lanjut, ketika 

siswa mengendalikan kemampuan metakognitifnya dapat mengakibatkan 

peningkatan terhadap pembelajaran siswa. Adanya metakognisi pada diri siswa, 
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dapat mengatur kondisi dan memilih strategi terbaik untuk meningkatkan 

kemampuan kognitifnya dalam memecahkan suatu masalah (Alfiyah & Siswono, 

2014). Di samping itu metakognisi dapat membantu siswa dalam proses berfikir 

matematika secara efektif (Purnomo, Nusantara, Subanji, & Rahardjo, 2016). 

Berfikir kritis, berfikir reflektif, kemampuan memecahkan masalah, dan 

mengambil keputusan merupakan macam-macam keterampilan dalam berpikir dan 

belajar yang dirangkum dalam berpikir tentang berpikir (Sengul & Katranci, 2012).  

Sehingga, individu yang berusaha dalam mengembangkan kemampuan 

metakognisinya dapat menjadikan individu tersebut menjadi pemecah masalah, 

pemikir kritis, pemikir reflektif, dan pengambil keputusan yang baik.  

Oleh karena itu, guru membutuhkan model dan metode pembelajaran yang 

mampu menstrukturkan ataupun mengembangkan proses metakognisi siswa. Salah 

satunya dengan menerapkan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan 

metode problem solving. 

2.6.2 Indikator Proses Metakognisi 

Mengacu terhadap teori proses metakognisi yang telah diuraikan di atas, 

proses metakognisi juga berperan penting dalam menyelesaikan soal-soal penalaran 

TIMSS.  Menurut Maswandi (2016) indikator dari proses metakognisi yaitu (a) 

perencanaan (mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan belajarnya), (b) 

strategi mengelola informasi (memproses informasi secara efisien), (c) pemantauan 

terhadap pemahaman (memahami dan mengelola materi pelajaran atau masalah 

yang diberikan), (d) strategi perbaikan (mengatasi masalah-masalah dalam belajar 

atau menyelesaikan permasalahan), dan (e) evaluasi (melakukan evaluasi terhadap 

belajarnya). 
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Mengacu pada pendapat Maswandi (2016), maka indikator proses 

metakognisi siswa yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel 2.6 Indikator Proses Metakognisi Siswa dalam Menyelesaikan soal TIMSS 

No. Proses 
Indikator Proses 

Metakognisi 
Indikator Pencapaian Siswa 

1. Sebelum  Kemampuan 

perencanaan 

Siswa mampu dalam mengembangkan rencana 

untuk mencapai tujuan belajarnya dengan matang 

2. Selama  Kemampuan strategi 

pengaturan informasi 

Kemampuan memantau 

pemahaman 

Kemampuan strategi 

memperbaiki kesalahan 

Siswa mampu dalam mengelola memproses 

informasi secara efisien 

Siswa mampu dalam memahami dan mengelola 

masalah yang diberikan 

Siswa mampu dalam mengatasi masalah-masalah 

dalam menyelesaikan masalah yang diberikan 

3. Sesudah  Kemampuan evaluasi Siswa mampu dalam melalukan evaluasi terhadap 

penyelesaian masalahnya 

    

Berdasarkan indikator-indikator dari proses metakognisi tersebut, akan 

disusun beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara untuk 

mengetahui proses metakognisi siswa. Sehingga, beracuan pada hasil jawaban 

siswa selama proses wawancara berlangsung, akan dikelompokkan bagaimana 

proses metakognisi siswa dengan melihat kemiripan hasil jawaban yang diberikan 

oleh siswa . 

2.7 Soal Penalaran TIMSS 

Soal TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

disusun berdasarkan domain konten dan domain kognitifnya (Grønmo, Lindquist, 

Arora, & Mullis, 2013). Lebih lanjut dikatakan bahwa pada mata pelajaran 

matematika khususnya kelas 8, domain konten terdiri dari domain number 

(bilangan) dengan persentase 30%, algebra (aljabar) dengan persentase 30%, 

geometry (geometri) dengan persentase 20%, serta data and chance (data dan 

peluang) dengan persentase 20%. Sedangkan untuk domain kognitifnya meliputi 

knowing (35%), applying (40%), dan reasoning (25%). Sehingga dapat dikatakan 
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bahwa soal penalaran TIMSS merupakan bagian dari soal TIMSS yang disusun 

berdasarkan domain kognitifnya yaitu reasoning. 

 Soal-soal penalaran TIMSS, sekitar dua pertiga dari soal tersebut 

membutuhkan keterampilan dalam hal penerapan dan penalaran siswa (Grønmo et 

al., 2013). Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa soal-soal penalaran TIMSS 

merupakan jenis soal atau masalah yang lebih sulit dari soal atau masalah rutin, 

sehingga dapat dikatakan bahwa soal penalaran TIMSS merupakan jenis soal atau 

masalah non-rutin. Di mana masalah non rutin merupakan masalah matematika 

yang tidak dapat dikenali prosedur penyelesaiannya secara langsung, sehingga 

diperlukan dalam menentukan hubungan atau pola tertentu untuk menentukan 

solusinya (Lutfiananda, Mardiyana, & Saputro, 2016). Di samping itu, dengan 

adanya soal penalaran TIMSS ini, diharapkan siswa dapat menganalisis, 

mengintegrasi, menarik kesimpulan, memberikan alasan, mengevaluasi, dan 

menggeneralisasi (Grønmo et al., 2013).  

Soal penalaran TIMSS yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan mengadopsi langsung soal-soal yang ada di TIMSS dengan menambahkan 

beberapa keterangan dan pertanyaan tambahan. Hal ini dikarenakan melihat bahasa 

yang digunakan pada soal TIMSS terlihat membingungkan, sehingga perlu di 

sesuaikan dengan kondisi siswa dan materi ajar. Di samping itu, domain konten 

yang akan digunakan yaitu data and chance (data dan peluang) yang lebih 

dikhususkan pada data, karena materi ajar yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu materi statistika.  
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Terdapat dua soal TIMSS yang diadopsi, soal penalaran TIMSS yang 

diadopsi pertama yakni soal TIMSS tahun 2011 dengan domain konten data and 

chance dan domain kognitif reasoning sebagai berikut. 

Grafik menunjukkan penjualan dua 

macam minuman ringan selama 4 tahun. 

Jika tren penjualan berlanjut hingga 10 

tahun mendatang, tentukan tahun 

berapakah penjualan Cherry Cola akan sama dengan penjualan Lemon Cola! 

Soal penalaran TIMSS yang diadopsi kedua yakni TIMSS tahun 1999 dengan 

domain konten data and chance dan domain kognitif reasoning sebagai berikut. 

Grafik ini menunjukkan jumlah pena, pensil, penggaris, dan penghapus yang 

dijual oleh toko selama satu minggu. 

Nama item-item tidak diberikan pada grafik. 

Pena adalah item yang paling sering terjual, dan 

penghapus adalah paling kurang terjual daripada 

lainnya. Pensil lebih banyak terjual daripada 

penggaris. Berapa banyak pensil yang terjual? 

Adanya soal penalaran TIMSS yang diadopsi tersebut, dalam 

menyelesaikannya agar lebih memudahkan siswa yaitu melalui penerapan model 

think pair share (TPS) dengan metode problem solving sebelumnya. Sehingga 

dengan adanya soal-soal penalaran TIMSS siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang nantinya akan berdampak pada penalaran siswa dan proses metakognisi siswa. 




