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Pembelajaran Kooperatif Dalam Belajar Matematika
Hakikat Matematika
Banyak yang menganggap bahwa matematika adalah bidang studi yang paling sulit. Sehingga menimbulkan adanya gejala matematika phobia (ketakukan anak pada matematika), yang melanda sebagian besar anak. Silvana Oktanisa, Makalah Seminar Pembelajaran Matematika, http://209.85. 175.104/search?q = cache= V bm Perohaw J: Pustaka. Polisriwijaya ac.id/download Karena Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai khas kalau dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun demikian, semua orang harus mempelajarinya karena matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.
Sampai sekarang belum ada kesepakatan yang bulat dan tunggal tentang definisi matematika diantara para matematikawan. Sasaran matematika tidaklah konkret tetapi abstrak. Herman Hudojo, Mengajar Belajar Matematika,  (Jakarta: 1988), 1 Dari sasaran penelaahan matematika inilah kita dapat mengetahui hakikat matematika sekaligus kita juga dapat mengetahui cara berfikir matematik.
Menurut James (1976) dalam kamusnya mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan besaran konsep-konsep yang berhubungan lainnya dengan jumlahnya yang banyak yang terbagi dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis dan geometri. H. Erman Suherman Ar. dkk, “Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer”  (Universitas Pendidikan Indonesia), 2 Tetapi ada yang mengatakan bahwa matematika timbul karena fikiran-fikiran manusia yang berhubungan dengan ide proses dan penalaran. Matematika terdiri dari 4 wawasan yang luas ialah: aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Matematika merupakan ratunya ilmu (Mathematics is the queen off the sciences) karena 1) matematika tidak bergantung pada bidang studi lain, 2) bahasa, supaya dapat di pahami orang dengan tepat harus menggunakan symbol dan istilah yang cermat yang disepakati bersama, 3) ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang didasarkan kepada observasi (Induktif) tetapi generalisasi yang didasarkan kepada pembuktian secara deduktif, 4) ilmu tentang pola keteraturan 5) ilmu tentang struktur yang terorganisasi mulai dari unsur yang tidak didefinisikan sampai unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat dan akhirnya ke dalil, dan matematika adalah pelayan ilmu. IKAPI, Pengajaran Matematika Modern untuk Orang Tua Murid, Guru dan SPG, (Bandung: Tarsito, 1988), 260.
Menurut etimologi (Elea Tinggih) perkataan matematika berarti “Ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar, H. Erman Suherman ………… 2 maksudnya bukan berarti ilmu yang lain itu tidak menggunakan penalaran, tetapi matematika lebih menekankan aktifitas dalam dunia  rasio (penalaran). Sedangkan yang lain lebih menekankan pada observasi atau eksperimen.
Matematika pada hakikatnya juga merupakan suatu ilmu yang cara bernalarnya deduktif formal dan abstrak, harus diberikan pada anak sejak SD yang cara berfikirnya masih tahap operasi konkret. Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika,  (Universitas Negeri Malang, 2005), 35 Oleh sebab itu seorang guru harus berhati-hati menerapkan konsep-konsep matematika pada siswa SD, sebab sekali konsep matematika keliru akan sulit untuk mengubah yang keliru tersebut.
Dari definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa matematika sebagai ilmu yang menggunakan penalaran deduktif. Namun matematis sendiri terdiri dari observasi, menebak, merasa, mengetes, hipotesisi, mencari analogi dan akhirnya merumuskan teorema-teorema yang dimulai dari asumsi-asumsi dan unsur-unsur yang tidak didefinisikan, sehingga kerja matematis benar-benar merupakan suatu aktifitas mental seseorang.
Belajar Mengajar Matematik
Arti belajar merupakan suatu kata yang menggambarkan aktifitas seseorang, namun kita belum memberikan batasan aktifitas seseorang yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai belajar. Banyak di temukan dalam buku-buku pendidikan dan psikologi tentang definisi belajar yang dikemumakakan oleh para ahli, misalnya.
Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut di tampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain kemampuan. Thursan Hakim, “Belajar Secara Efektif” (Jakarta: Puspa Swara, 2004), 1  Belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan individu atau manusia untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan seseorang dalam berbagai bidang, jika belum ada peningkatan maka seorang belum bisa dikatakan mengalami proses belajar.
Menurut rumusan G.A Kimble belajar adalah perubahan yang relative menetap dalam potensi tingkah laku yang terjadi sebagai akibat dari latihan dengan penguatan dan tidak termasuk perubahan-perubahan karena kematangan, kelelahan atau kerusakan pada susunan saraf, atau dengan kata lain bahwa mengetahui dan memahami sesuatu sehingga terjadi perubahan dalam diri seseorang yang belajar. Lisnawati Simanjuntak, "Metode Mengajar Matematika", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 38
Menurut filsafat konstruktivis, belajar merupakan proses aktif pelajar mengkontruksi arti entah teks, pengalaman fisis dan lain-lain. Paul Suparno, “Filsafat Konstruktivisme Dalam pendidikan”, (Yogyakarta: Kanisisus 1997) 61 Belajar merupakan proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman yang dipelajari dengan pengertian yang telah dipunyai seseorang sehingga dapat berkembang. Proses tersebut antara lain membentuk makna proses yang terus menerus, pengembangan pemikiran, proses belajar terjadi pada waktu seseorang merangsang pemikiran lebih lanjut, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar.
Sedangkan menurut Teori Psikologi menurut Funtana Belajar dengan Istilah Learning mengandung arti “Proses perubahan  yang relative tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman”. Retno Indayati, lmu Jiwa Pendidikan,  (Fakultas Tarbiyah Tulungagung, 1995), 8 Menurut Psikologi Daya Oemar Hambali (hal 106) berpendapat bahwa belajar adalah melatih daya -daya manusia dengan latihan akan terbentuk daya-daya itu misalkan daya rasa, daya pikir dan sebagainya. Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum,  (Bandung: Rosda Karya, 2007), 106 
Dari definiai diatas menunjukkan bahwa belajar merupakan perubahan suatu aktifitas yang melibatkan tiga hal pokok yaitu adanya perubahan tingkah laku, sifat perubahan relative permanen serta perubahan di sebabkan oleh interaksi dengan lingkungan.
Proses belajar dapat dirinci dalam beberapa prinsip dasar, dengan memahami prinsip itu seseorang dapat mempunyai arah yang jelas dalam belajar, relative lebih mudah dan lebih cepat berhasil dalam belajar akan menemukan metode belajar yang efektif. Adapun 10 prinsip-prinsip belajar tersebut sebagai berikut : Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif,  (Jakarta: Puspa Swara, 2004) 2
	Belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas.

Proses belajar akan terjadi jika seseorang dihadapkan pada situasi problematic.
Belajar dengan pengertian akan lebih bermakna daripada belajar dengan hafalan.
Belajar merupakan proses yang kontinue.
Belajar memerlukan kemampuan yang kuat
Keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor.
Belajar secara keseluruhan akan lebih berhasil dari pada secara terbagi-bagi.
Proses belajar memerlukan metode yang tepat.
Belajar memerlukan adanya kesesuaian antara guru dan murid
Belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pelajaran itu sendiri.
Mengajar merupakan suatu aktifitas pengorganisasian atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi belajar mengajar. Suryo Subroto, Proses Belajar mengajar di Sekolah,  (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) 18 Walaupun belajar dan mengajar itu ada dua hal yang berbeda, keduanya saling berkaitan. Mengajar akan efektif bila kemampuan berfikir anak diperhatikan dan karena itu perhatian ditujukan pada kesiapan struktur kognitif siswa. Adapun struktur kognitif mengacu kepada organisasi pengetahuannya/ pengalaman yang telah dikuasai seorang siswa yang memungkinkan siswa itu dapat menangkap ide-ide / konsep-konsep yang baru.
Ada banyak definisi atau pengertian mengajar diantaranya sebagai berikut:
	Sesuai yang dikatakan Ad Rodijakkers mengajar berarti menyampaikan atau menuliskan pengetahuan dan pandangan dalam hal ini baik murid maupun pengajar bahan yang akan dibicarakan. Ad Roijakkers, Mengajar dengan Sukses Petunjuk Untuk Merencanakan dan Menyampaikan Pengajaran, (Jakarta: Grasindo, 1993) 1 

Sesuai yang dikatakan Herman Hudojo Mengajar dilukiskan sebagai suatu proses interaksi antar guru dan siswa dimana guru mengharapkan siswanya dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang benar-benar dipilih oleh guru. Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum Matematika,  (Surabaya: Usaha Nasional) 107
Sesuai yang dikatakan Oemar Hamalik Mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepala generasi muda melalui lembaga pendidikan. Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) 47
Sesuai yang dikatakan Hasibun dan Moedjiono Mengajar adalah menciptakan system lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Hasibun, Moejiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 3
Mengkaji dari beberapa definisi diatas tentang mengajar, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengajar adalah suatu proses interaksi antara guru dan siswa dimana guru mengharapkan siswanya dapat menguasai pengetahuan, dan pandangan yang sesuai dengan struktur kognitif dan pengalaman belajar yang dimiliki siswa.
Sedangkan menurut Moh. Uzer Usman proses belajar mengajar adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbale balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan. Ibid…, 19
Untuk mempelajari matematika diperlukan strategi dengan tepat dalam belajar mengajar. Strategi belajar Mengajar berkaitan dengan cara-cara yang dipilih pengajar dalam menentukan ruang lingkup, urutan, bahasan kegiatan pembelajaran dan sebagainya untuk menyampaikan bahasan matematika kepada peserta didik. Oleh karena itu strategi mengajar dalam proses mengajar belajar matematika yang dapat memberikan belajar matematika. Herman Hudojo, Strategi Belajar MengajarMatematika, (IKIP Malang, 1990), 11  Guru harus berusaha keras untuk menyempurnakan ketrampilan-ketrampilan dalam seni mengajar untuk membekali murid-murid/ peserta didik dengan matematika yang sesuai dengan matematika kontemporer Max A. Sobel, Evan M. Maletsky, Mengajar Matematik,  (Jakarta: Airlangga, 2002, 1. Guru mempunyai “kemampuan” sendiri dalam mengajar agar siswa dapat lebih mudah belajar memahamai konsep secara rinci yang tersusun mulai dari konsepsecara umum sampai pada konsep yang lebih spesifik. Tetapi penguasaaan pada bahan matematika saja tidak cukup untuk dapat membuat siswa berpartisipasi secara intelektual dalam belajar. Maka pengajar juga harus mengetahui/memahami teori belajar dan metode-metode mengajar yang dapat saling berkaitan dan saling mempengaruhi yang dapat menentukan hasil siswa.
Mengingat sentral pengajar matematika adalah pemecahan masalah atau lebih mengutamakan proses daripada produk maka strategi pengajar (belajar-mengajar) matematika harus dikuasai. Ada 2 strategi dalam pengajaran antara lain 1) strategi siswa dalam memahami konsep dan menyelesaikan soal matematika. 2) strategi guru dsalam menyajikan materi matematika.
Dengan demikian seorang guru matematika harus memiliki teknik tertentu dalam menyampaikan matematika pelajaran agar tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai dengan menggunakan pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran Matematika Model Kooperatif
Metode pembelajaran sangat mempengaruhi aktifitas belajar siswa yang nantinya akan berdampak pada hasil yang ingin dicapai siswa dalam belajar. Oleh karena suasana pembelajaran yang menyenangkan akan mendukung aktifitas siswa dalam mencapai tujuan belajarnya.
Salah satu metode pembelajaran yang dapat mendukung aktifitas belajar siswa adalah model kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan pada faham konstruktivisme.
Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Van Glasserfeld menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah suatu tujuan dari kenyataan. Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Tetapi pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan,  (Yogyakarta: Kanisius, 1997) 18 Jadi berdasarkan faham konstruktivisme dalam belajar siswa membangun sendiri pemahamannya tentang sesuatu baik teks, konsep kegiatan-kegiatan dan lain-lain.dengan mengaitkan pengetahuan barunya dengan pengalaman yang telah dimilkinya. Setelah siswa memahamai pengetahuan tersebut, siswa dapat mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut Suparno menjelaskan tentang prinsip-prinsip Pembelajaran Konstruktivisme, yaitu : Netti Lastiningsih, Membangun Konsep Teorema Phytagoras Dengan Melatih Kreatifitas Siswa Kelas 2 SLTP, (Dalam Prosiding: Seminar Nasional Matematika, Oleh Jurusan Matematika ITS Surabaya: 02 Nopember 2000) 450
	Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif.

Tekanana dalam proses belajar terletak pada siswa.
Mengajar adalah membuat siswa belajar.
Tekanaan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir.
Kurikulum menekankan partisipasi siswa.
Pendidikan adalah fasilitator.
Dalam filsafat konstruktivisme makna mengajar bagi seorang guru bukan kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke murid melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Sedangkan belajar merupakan proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dipunyai seseorang sehingga pengertiannya dikembangkan.
Filsafah yang mendasari pembelajaran kooperatif adalah Homo Homini Socius yang artinya manusia adalah makhluk sosial, kerja sama merupakan kebutuhan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup. Tanpa kerjasama, tidak akan ada individu, keluarga, organisasi atau sekolah. Anita Lie, Cooperative Learning Mempraktekkan di ruang-ruang Kelas, (Jakarta: Grasindo, 2000), 27
Sekolah adalah suatu lembaga yang bertujuan mempersiapkan anak untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang sanggup berfikir sendiri dan berbuat sendiri secara efektif. Oleh karena itu pelajaran di sekolah harus sesuai dengan keadaan masyarakat atau lingkungan anak. Terutama pada bidang matematika yang perlu ada penyajian khusus di sekolah-sekolah.
Matematika yang diajarkan di sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama dan sekolah menengah umum disebut matematika sekolah. Sering dikatakan bahwa matematika sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika yang dipilih berdasarkan atau berorientasi kepada kepentingan kependidikan dan perkembangan IPTEK. Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia,  (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi departemen Pendidikan Nasional, 2000), 37 Hal itu menunjukkan bahwa matematika sekolah tidak sama dengan matematika sebagai ilmu. Karena ada beberapa perbedaan yaitu : (1) penyajian (2) pola pikir (3) keterbatasan semestanya (4) tingkat keabstrakannya.
Tujuan pembelajaran matematika adalah terbentuknya kemampuan bernalar pada diri siswa yang tercermin melalui kemampuan berfikir kritis, logis, sistematis dan memiliki sifat objektif, jujur, disiplin dalam memecahkan suatu permasalahan baik dalam bidang matematika, bidang lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Editor, David W jonhson dkk, Belajar Secara Kooperatif,  (Artikel No 08, 2001) 1 Namun keadaan di lapangan belum sesuai dengan harapan pendidikan. Hasil studi menyebutkan perlu adanya peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun pembelajaran dan pemahaman siswa SLTP (pada beberapa materi pelajaran termasuk matematika) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.
Oleh karena itu pembelajaran matematika juga harus dikembangkan, sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Melalui pembelajaran kooperatif siswa dapat berinteraksi secara aktif dan positif, saling bertukar pandangan dan ide dengan siswa lain dalam menyelesaikan masalah sehingga siswa dapat saling paham.
Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan system pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai dengan enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). Wina Sanjaya,  Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart proses Pendidikan,  (Jakarta: Kencana, 2006), 240 Dengan demikian system penilaian dalam kooperatif dilakukan terhadap kelompok, setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (reward) jika prestasinya baik. Sehingga setiap kelompok akan mempunyai ketergantungan positif dan akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap kelompok.
Slavin Abrani dan Chambers (1996) berpendapat bahwa belajar melalui koperatif dapat dijelaskan dari beberapa perspektif motivasi, perspektif sosial, perspektif perkembangan kognitif dan perspektif elaborasi kognitif. Ibid…, 242 (1) perspektif motivasi artinya bahwa penghargaan yang akan diberikan pada kelompok akan memungkinkan anggota kelompok akan sasling membantu. (2) perspektif sosial artinya bahwa setiap anggota kelompok akan saling membantu karena menginginkan anggota kelompok memperoleh keberhasilan. (3) perspektif perkembangan kognitif artinya bahwa dengan adanya interaksi antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa berfikir mengolah berbagai informasi. (4) elaborasi kognitif artinya bahwa setiap siswa akan berusaha memahami dan menimba informasi untuk pengetahuan kognitifnya. Dengan demikian ada beberapa karakteristik strategi pembelajaran kooperatif sebagai berikut : Ibid…, 242
	Pembelajaran secara tim.

Didasarkan pada manajemen kooperatif.
Kemauan untuk bekerja sama.
Ketrampilan bekerja sama
Ada banyak alasan mengapa pembelajaran kooperatif dikembangkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jonson and Johnson (1984) menunjukkan adanya berbagai keunggulan pembelajaran kooperatif, diantaranya sebagai berikut: Nurhadi,…………………. 63-64
	Mengembangkan kegembiraan belajar sejati.

Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois dan egosentris.
Meningkatkan keyakinan terhadap ide atau gagasan sendiri.
Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandanag perbedaan kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama dan orientasi tugas.
Meningkatkan kesediaan mengunakan ide orang lain yang dirasa lebih baik.
Mengembangkan kesadaran bertanggung jawab dan saling menjaga perasaan.
Meningkatkan ketrampilan hidup bergotong royong.
Meningkatkan sikap tenggang rasa
Meningkatkan hubungan positif anatar siswa dengan guru dan personil sekolah.
Meningkatkan pandangan siswa terhadap guru yang bukan hanya pengajar tetapi juga pendidik.
Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang telah dikemukakan diatas maka sudah selayaknyalah kalau pembelajaran kooperatif ini diterapkan dalam proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran kooperatif memberi kebebasan kepada pelajar untuk berfikir secara analitis, kritis, kretaif. Pembelajaran yang berkesan akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal, inilah yang perlu ditekankan kepada para guru di mana pembelajaran yang baik adalah apabila pelajar melibatkan diri secara aktif oleh karena itu peranan guru berubah sebagai fasilitator.
Disamping keunggulan pembelajaran kooperatif, juga ada kelemahannya, antara lain : Wina Sanjaya …………….,248
	Untuk memahami dan mengerti filosofis SPK memang butuh waktu.

Ciri utama dari SPK dalah bahwa siswa saling membelajarkan oleh karena itu jika tanpa peer teaching yang efektif, maka cara belajar yang seharusnya dipelajari dan dipahami siswa tidak pernah tercapai.
Penilaian yang di berikan SPK didasarkan kepada hasil kerja kelompok, namun guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa.
Keberhasilan SPK dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu cukup panjang.
Walaupun kemampuan bekerjasama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa. Akan tetapi banyak aktifitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara individual.
Roger dan David Johnson mengatakan ada lima unsur dalam pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan agar mencapai hasil yang maksimal, yaitu sebagai berikut : Anita Lie,…………….32-34
	Saling ketergantungan positif.

Dalam belajar kooperatif siswa merasa bahwa mereka sedang bekerjasama untuk mencapai satu tujuan dan terikat satu sama lainnya juga sukses. Siswa akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok yang juga mempunyai andil terhadap suksesnya kelompok.
	Tanggung jawab

Tanggung jawab individual dalam belajar kelompok dapat berupa tanggung jawab siswa dalam hal : (a) membantu siswa yang membutuhkan bantuan dan (b) siswa tidak dapat hanya sekedar “membonceng” pada hasil karya teman.
	Tatap muka

Dalam pembelajaran kooperatif setiap kelompok harus diberikan kesempatan bertemu dan berdiskusi. Tujuannya adalah agar siswa bisa saling menghargai perbedaan, saling mengenal, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan satu sama lain.
	Komunikasi antar anggota.

Cara berkomunikasi antar siswa tanpa harus menyinggung perasaan orang lain perlu diajarkan, karena tidak semua siswa menguasainya keberhasilan suatu kelompok juga tergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka.
	Evaluasi proses kelompok

Evaluasi proses kelompok diperlukan agar siswa bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini tidak perlu diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran kooperatif learning.
Selain itu ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam kooperatif learning agar lebih menjamin para siswa bekerja secara kooperatif, hal-hal tersebut meliputi : Erman Suherman dkk, Strategi pembelajaran Matematika Kontemporer, (Universitas Pendidikan Indonesia: JICA), 260
	Para siswa yang tergabung dalam kelompok harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai.

Para siswa yang tergabung dalam kelompok harus menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan berhasil atau tidaknya kelompok akan menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh anggota kelompok.
Untuk mencapai hasil yang maksimum, para siswa tergabung dalam kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi, akhirnya para siswa yang tergabung dalam suatu kelompok tersebut harus menyadari bahwa setiap pekerjaan siswa mempunyai akibat langsung pada keberhasilan kelompoknya.
Model – Model Pembelajaran Kooperatif
Dalam situasi masyarakat yang selalu berubah, idealnya pendidikan tidak hanya berorientasi pada masa lalu dan masa kini, tetapi sudah seharusnya merupakan proses yang mengantisipasi dan membicarakan masa depan. Berlakunya kurikulum 2004 berbasis kompetensi yang direvisi menjadi kurikulum Tingkat satuan Pendidikan formal. Perubahan ini harus diikuti oleh guru yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Satu inovasi yang menarik mengiringi perubahan paradigma tersebut adalah ditemukan dan diterapkannya model pembelajaran inovatif dan konstruktif atau lebih tepat dalam mengembangkan dan menggali pengetahuan peserta didik secara konkrit dan mandiri.
Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dan lain-lain. Trianto, Model-model Pembelajaran inovatif Berorientasi Konstruktivisme, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 5 Salah satu tujuan dari model pembelajaran alalah untuk meningkatkan kemampuan siswa selama belajar. Dengan pemilihan metode, strategi, pendekatan dan tehnik pembelajaran, diharapkan adanya perubahan dari mengingat menghafal ke arah berfikir dan pemahaman, dari model ceramah kependekatan discovery learning, dari belajar individual ke kooperatif.
Model pembelajaran koperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Zainurie, Http // files, wordpress.com/2007/12/ppp. Pembelajaran kooperatif, 18 April 2008,  3 Setiap siswa dalam kelompok memiliki kemampuan yang berbeda dan mengutamakan kerjasama dalam penyelesaian masalah  dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
Ada beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli anatara lain  Slavin (1985), Lazarowith (1988), atau Sharoon (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut : Zainurie, Http // files, wordpress.com/2007/12/ppp. Pembelajaran kooperatif, 18 April 2008, 5-9
	Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut :
	Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok terdiri dari 4 – 6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda.

Jumlah anggota dalam kelompok asal (jigsaw) menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan di capai siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pelajaran tersebut. Semua siswa dengan materi yang sama belajar bersama dalam kelompok  yang di sebut (CG/Content Group).
Dalam kelompok siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, serta menyusun bagaimana menyampaikan pada temannya jika kembali ke kelompok jigsaw (asal).
Guru memberikan kuis secara individu
Guru memberi penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individu dari skor dasar ke skor proses berikutnya.
Materi di bagi menjadi beberapa bagian materi pembelajaran
Jika menggunakan jigsaw untuk belajar materi baru perlu di persiapkan suatu tuntutan dan isi materi yang runtut serta cukup.
	Pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head Together)
Pembelajaran ini dikembangkan oleh Spencer kagan (1993) pada umumnya NHT digunakan untuk melibatkan siswa dalam penguatan pemahaman pembelajaran atau mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.
	Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions).

Pembelajaran ini dikembangkan oleh slavin dkk.
Bagian esensial dari model pembelajaran ini adalah kerjasama anggota kelompok dan kompetisi antar kelompok siswa bekerja dikelompok untuk belajar dari temannya serta mengajar temannya.
	Pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assited Individualization atau Team Accelerated Instruction)

Pembelajaran kooperatip tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin. Tipe ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual belajar siswa secara individual. Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih banyak di gunakan untuk memecahkan masalah. Ciri khas  dan tipe TAI adalah setiap siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Belajar individual dibawa ke kelompok dan semua anggota bertanguung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama.
	Teams Games Tournament (TGT)

TGT merupakan adanya kompetisi kegiatannya seperti STAD, tetapi kompetisi dilakukan dengan cara membandingkan kemampuan antar anggota tim dalam suatu bentuk turnamen. Editor David. W. Johnson Dkk………  19 Sehingga siswa akan aktif belajar dengan bertanya pada teman dan bekerjasama dengan tim yang menyenangkan. Dan motivasi belajar siswa meningkat yang mengakibatkan peningkatan pemahaman matematika.
	Goup Investigation (GI)

Dasar-dasar metode GI dirancang oleh Herbert Thelen, selanjutnya diperluas dan diperbaiki oleh Sharon dan kawan-kawan dari Universitas Tel AVIV. Metode ini dipandang sebagai metode yang kompleks dan sulit silaksanakan dalam pembelajaran kooperatif. Metode ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik menentukan topik maupun cara mempelajarinya melalui investigasi. Nurhadi dkk………….. ………………  65 Metode ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan baik dalam komunikasi maupun dalam keterampilan proses  kelompok. Siswa yang aktif dan memiliki banyak ide akan unggul dalam metode ini sehingga akan mempengaruhi siswa yang lain untuk lebih kuat mental dan berfikir lebih maju.
	Think Pair Share

Model ini dikembangkan oleh Frank Lyman dan kawan-kawan Universitas Maryland yang mampu mengubah asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting secara keseluruhan. Metode Think Pair Share memberikan kepada para siswa waktu untuk berfikir dan merespons serta saling membantu satu sama lain. Ibid…,  64 Think Pair Share merupakan salah satu metode struktural yang menekankan pada struktur-struktur khusus untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa dan menjadikan struktur kelas yang lebih aktif dan alternatife dari berbagai struktur kelas yang tradisional. Metode ini mengajak para siswa bekerja sama dalam kelompok saling bergantung pada kelompok kecil secara kooperatif.
Perlu diperhatikan dari berbagai model kooperatif diatas adalah beberapa saja diantara banyak model kooperatif dengan kelompok bahkan masih dapar dimodifikasi atau saling digabungkan sesuai keperluan dan tujuan.


Pembelajaran Matematika Tipe Numbered Head Together
Dalam penelitian ini model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran NHT (Numbered Head Together). Pembelajaran ini dikembangkan oleh Spencer kagan (1993) dengan melibatkan para siswa dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahamaan mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Numbered Head Together pada dasarnya merupakan sebuah varian diskusi kelompok. Ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang memiliki kelompoknya tanpa memberi tahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya.
Model pmbelajaran ini dipilih dengan harapan meningkatkan pemahaman siswa kelas IX yang cenderung kesulitan  dalam belajar persamaan kuadrat. Hal ini senilai dengan pengertian dari metode NHT yang mengecek pemahaman siswa belajar dengan temannya sendiri dan sekaligus bertangung jawab pada kelompoknya. Siswa akan berusaha memahami masalah yang di berikan oleh guru dengan bertanya pada temannya yang lebih mampu. Sehingga siswa yang lebih pandai pasti akan membantu teman satu kelompoknya. Karena sewaktu-waktu mereka akan di panggil untuk mewakili kelompoknya. Untuk system penilaian dilakukan terhadap kelompoknya. Untuk setiap kelompok akan memperoleh penghargaan, jika kelompoknya mampu menunjukkan prestasi yang lebih baik.
Adapun gambaran dari pembelajaran NHT adalah siswa yang mempunyai kemampuan dan jenis kelamin berbeda dijadikan dalam satu kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Setiap anggota kelompok diberi satu nomor 1, 2, 3, 4, atau  5. kemudian guru menyampaikan pertanyaan kemudian siswa berfikir bersama dalam satu kelompok dan meyakinkan bahwa setiap anggota tim memahami jawaban tim. Guru memanggil salah satu nomor 1, 2, 3, 4, atau 5 dan siswa dengan nomor yang bersangkutanlah yang harus menjawab.
Aktivitas belajar dengan NHT memungkinkan siswa dapat belajar lebih semangat dan menyenangkan, selain dapat menumbuhkan kerja sama, persaingan sehat, tanggung jawab dan keterlibatan belajar namun kelemahannya adalah membutuhkan banyak waktu, sarana dan prasarana yang mendukung, menimbulkan suasana gaduh siswa terbiasa belajar dengan hadiah.
Adapun langkah-langkah pembelajaran Model NHT secara rinci diuraikan  sebagai berikut :
Persiapan 
Materi
Materi yang akan di ajarkan disusun sedemikian rupa untuk pembelajaran kelompok. Disamping itu juga harus dipersiapkan soal untuk kuis dan pemahaman materi, dengan kunci jawabannya. Pada penelitian ini materi yang diambil adalah persamaan kuadrat.
	Pembuatan nomor-nomor diskusi pada kertas kecil-kecil untuk anggota kelompok.


Kegiatan Pembelajaran 
Penyajian Materi
Pada pembelajaran kooperatif model NHT di mulai dengan kegiatan penyajian materi oleh guru yang mencakup kegiatan pembukaan, pengembangan, latihan terbimbing.
	Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa pada materi yang berhubungan dengan persamaan kuadrat sebagai kuis dasar atau awal dan juga untuk pemilihan anggota kelompok secara heterogen.

Guru membagi kelas dalam 4 kelompok. Setiap anggota diberi nomor. Misalkan :
Kelompok (1) di beri nama mawar terdiri dari 5 siswa dengan aturan yaitu siswa dengan nama A nomor 1, siswa dengan nama B nomor 2, siswa C nomor 3, dan siswa D nomor 4, siswa E nomor 5
Kelompok (2) nama melati terdiri dari 4 siswa yaitu nomor F nomor 1, siswa G nomor 2, siswa H nomor 3, siswa I nomor 4
Kelompok (3) nama anggrek. Terdiri dari 5 siswa. Yaitu K nomor 1, siswa L nomor 2, siswa M nomor 3, siswa N nomor 4, dan siswa O nomor 4
Kelompok (4) nama Teratai terdiri dari 5 siswa yaitu: siswa P nomor 1, siswa Q nomor 2, siswa R nomor 3, siswa S nomor 4 dan siswa T nomor 5
	Guru mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan bersama (berfikir bersama dengan kelompoknya) (selama ± 15 menit)

Guru mengecek pemahaman siswa denagan menyebut salah satu nomor anggota kelompok untuk menjawab dengan pertanyaan yang sama.
Anggota dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawabannya. Jawaban dari salah satu siswa yang ditunjuk oleh guru merupakan wakil jawaban dari kelompoknya.
Guru memberikan kuis/tes secara individual
Guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor berikutnya setelah mereka melaui kegiatan kelompoknya.
Kegiatan akhir
Guru menunjuk satu siswa secara acak untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengalaman belajar selama menyelesaikan tugas secara individual dan kelompoknya  dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran Persamaan Kuadrat 
Pengertian Persamaan Kuadrat
Sebelum menyetujui pengertian  dari persamaan maka terlebih dahulu  mengetahui tentang kalimat matematika dan kalimat terbuka, karena kedua hal tersebut mempunyai hubungan dengan persamaan kuadarat.
	Kalimat Matematika adalah : Suatu bentuk kalimat yang merupakan hasil dari penterjemahan suatu masalah kedalam bentuk matematika.

Kalimat terbuka adalah suatu bentuk kalimat matematika yang belum dapat dinyatakan benar atau salahnya.
Persamaan adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan atau dengan symbol “ = “
Bentuk – bentuk dari persamaan Antoni Ideal, Rudi Hariyono, Pintar Matematika untuk SMP Kls 1, 2, 3, (Gita Media Press, 2001), 48 :
	Persamaan linier / persamaan garis lurus
Adalah persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat satu
Contoh :
x + 8 = 0
2x + 6 = 24
	Persamaan Kuadrat

Adalah persamaan yang variabelnya (perubahnya) mempunyai pangkat paling tinggi 2
Contohnya :
x² + 5x + 6 = 0
x² - 5x - 6 = 0
	
Persamaan Pangkat Tiga

Adalah persamaan yang variabelnya (perubahnya) mempunyai pangkat sama atau lebih besar daripada 3. 
Contoh :
5x - 80 = 0
x³-2x² + 6x + 9 = 0
Persamaan kuadrat juga diartikan sebagai persamaan berderajat dua dalam x, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah :
ax² + bx + c = 0, dengan  a, b, c, anggota himpunan bilangan real R dan a  0. Dalam hal ini, a merupakan koefisien  x², b koefisien x, dan c konstanta
Permasalahan dalam Persamaan Kuadrat
Penelitian ini mengambil sub pokok bahasan persamaan kuadrat yang diajarkan pada kelas IX SMP. Denagn alasan materi ini dianggap sulit dipahami siswa kelas IX SMP Islam Gandusari, sehingga dianggap cocok untuk pembelajaran kooperatif Model NHT  yang bertujuan untuk lebih mengecek pemahaman siswa  dengan cara berkelompok. Dengan Metode NHT ini diharapkan dapat meningkatkan pemahamaan siswa pada materi persamaan kuadrat pada pembelajaran NHT ini memang  memerlukan banyak waktu.
Juga materi persamaan kuadrat dirasa cukup mengasyikkan jika di pelajari dengan metode kelompok, karena semua kelompok akan merasakan tanggung jawab mewakili kelompoknya. Soal-soal yang di berikan juga bervarisi mulai dari pertanyaan lisan untuk kuis individual sehingga pada pertanyaan secara tertulis untuk tugas kelompoknya. Metode ini juga pernah di berikan pada siswa SD juga tingkat Madrasah Aliyah atau SMA.
Adapun materi yang diajarkan adalah sebagai berikut :
	Pengertian persamaan kuadrat

Akar-akar persamaan kuadrat
Menyusun persamaan kuadrat
Menyelesaikan dan menyatakan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan kuadrat 
Fungsi kuadrat
Penerapan Belajar Kelompok NHT pada materi persamaan Kuadrat :"
	Guru menyiapkan materi persamaan kuadrat.

Guru menjelaskan secara garis besar tentang materi persamaan kuadrat
Membagi siswa dalam kelompok dengan nomor anggota kelompok dan nama kelompok.
Siswa menghafal nomor-nomor yang di pegangnya dan nama kelompoknya.
Siswa berpencar menuju kelompok masing-masing
Guru memberikan satu pertanyaan tentang persamaan kuadrat (untuk siklus I materi akar -akar persamaan kuadrat )
Semua kelompok memperhatikan dan guru memberikan waktu ± 5 menit untuk menyelesaikan satu soal tentang persamaan kuadrat untuk berfikir dengan satu kelompoknya.
Setelah kurang dari 5 menit siswa selesai, guru memanggil satu nomor yang sama dari masing-masing kelompok.
Nomor yang dipanggil mewakili satu kelompoknya dan penilaian satu kelompok berdasarkan perwakilan.
Setelah siswa mengerjakan guru mengevaluasi jawaban siswa dan menjelaskan kekurangan-kekurangan pada jawaban siswa.

Pemahaman Belajar
Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Ali Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 44 Kegiatan yang diperlukan untuk bisa sampai pada tujuan ini ialah kegiatan mental intelektual yang mengorganisasikan materi yang telah diketahui. Dalam taksonomi Bloom, tipe hasil belajar kognitif pada pemehaman dibedakan menjadi tiga bagian: W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grafindo, 2002), 59
Translasi, yaitu kemampuan untuk mengubah simbol tertentu menjadi simbol lain tanpa perubahan makna. Simbol berupa kata-kata (verbal) diubah menjadi gambar atau bagan, atau grafik. Kalau simbol in berupa kata atau kalimat, maka dapat diubah menjadi kata atau kalimat lain.
Interpretasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna yang terdapat di dalam simbol, baik simbol verbal maupun yang non verbal. Kemampuan untuk menjelaskan konsep atau prinsip atau teori tertentu termasuk pada kategori ini.
Ekstrapolasi, yaitu kemampuan untuk melihat kecenderungan atau arah atau kelanjutan dari suatu temuan.
Pemahaman dalam peneitian ini adalah kesanggupan untuk mengenal  fakta, konsep, prinsip dan skill. Meletakkan hal-hal tersebut dalam hubungannya satu sama lain secara benar dan menggunakannya secara tepat komunikasi dalam pembagian yang berbeda dan mengorganisasi secara tingkat tanpa mengubah pengertian. Untuk mengetahui hasil pemahaman belajar siswa digunakan instrumen berupa tes. Jenis tes yang digunakan adalah dalam bentuk essay ini dibuat guna mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam menguasai materi yang telah disampaikan. http://one.indoskrip.com/judul-skripsi/pendidikan-matenatika/penerapan-model-pembelajaran-berdasarkan-masalah-problem-posing-dalam-upaya-meningkatkan-)   Siswa memahami materi persamaan kuadrat dengan menggunakan metode Numbered Head Together. Keberhasilan penelitian ini didasarkan pada hasil pemahaman belajar siswa, yaitu apabila dalam mengerjakan tes formatif 85% dari siswa telah mencapai 75.

