
11 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Pemahaman Konsep 

a. Pengertian Pemahaman Konsep Matematis 

Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat 

penting dalam pembelajaran, karena dengan memahami konsep 

siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi 

pelajaran. Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu 

pemahaman dan konsep. Menurut Sardiman, pemahaman dapat 

diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran.
10

 Pemahaman 

merupakan perangkat standar program pendidikan yang 

merefleksikan kompetisi sehingga dapat mengantarkan siswa untuk 

menjadi kompeten dalam berbagai ilmu pengetahuan, sedangkan 

suatu konsep menurut Oemar Hamalik adalah suatu kelas atau 

kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum.
11

 

Menurut Mas’ud Zein dan Darto pemahaman merupakan 

kemampuan untuk menangkap arti materi pembelajaran yang dapat 

berupa kata, angka, menjelaskan sebab akibat.
12

 Menurut Mulyadi 

pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan 

                                                           
10

 Sadirman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rajawali 

Pres,2011),hlm.42-43 
11

 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, 

(Jakarta:Bumi Aksara,2008), hlm.162 
12

  Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru:Daulat 

Riau,2012), hlm.19 
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memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat
13

. 

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang 

setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.
14

 Pemahamn adalah 

kemampuan untuk memahami materi atau bahan.
15

 Menurut 

Herman, pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu 

simulasi atau tindakan. Sementara itu, suatu konsep adalah suatu 

kelas atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. Stimuli 

adalah objek-objek atau orang-orang. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa 

kemampuan pemahamn konsep matematika adalah kemampuan 

untuk menangkap arti materi pembelajaran yang dapat berupa kata, 

angka, menjelaskan sebab akibat. 

b. Indikator Pemahaman Konsep 

Adapun indikator pemahaman konsep matematika yang 

digunakan dalam penelitian ini, mengacu pada indikator yang 

dinyatakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tentang 

indikator-indikator pemahaman konsep, yaitu: 

1) Menyatakan ulang suatu konsep. 

2) Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

3) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika. 

5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu 

konsep. 

                                                           
13

 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan Pengembangan Model Evaluasi Agama Di Sekolah, 

(Malang:UIN-Press,2010), hlm.3 
14

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta:Raja Grafindo,2009), hlm.50 
15

 Ella Yulelawati, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Bandung:Pakar Karya,2004,) hlm.60 
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6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah.
16

 

 

Adapun skor pemahaman konsep dapat dilihat pada 

Tabel.II.1:
17

 

TABEL II.1 

PENSKORAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS 

Skor  Pemahaman 

Soal 

Penyelesaian Soal Jawaban Soal 

0 Tidak ada usaha 

memahami soal 

Tidak ada usaha Tanpa jawab atau 

jawaban salah yang 

diakibatkan 

prosedur 

penyelesaian tidak 

tepat 

1 Salah interpretasi 

soal secara 

keseluruhan 

Perencanaan 

penyelesaian yang 

tidak sesuai 

Salah komputasi, 

tiada pernyataan, 

jawab pelabelan 

salah 

2 Salah interpretasi 

pada sebagian 

besar soal 

Sebagaian 

prosedur benar, 

tetapi masih 

terdapat kesalahan 

Penyelesaian benar 

3 Salah interpretasi 

pada sebagian 

kecil soal 

Prosedur 

substansial benar, 

tetapi, masih 

terdapat kesalahan 

 

4 Interpretasi soal 

seluruhnya benar 

Prosedur 

penyelesaian tepat, 

tanpa kesalahan 

aritmatika 

 

 Skor maksimal=4 Skor maksimal=4 Skor maksimal=2 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Model Penilaian Kelas, (Badan Standar Nasional 
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2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Kooperatif mengandung pengertian bekerja bersama dalam 

mencapai tujuan bersama.
18

 Pembelajaran kooperatif mengandung 

pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja 

atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja sama yang 

teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua atau lebih, dimana 

keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap 

anggota kelompok itu sendiri.
19

 Dapat dipahami bahwa pembelajaran 

kooperatif, siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu belajar untuk 

dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk 

belajar. Pembelajaran kooperatif menurut Johnson, merupakan proses 

belajar yang melibatkan penggunaan kelompok-kelompok kecil yang 

memungkinkan siswa untuk bekerja secara bersama-sama di dalamnya 

dengan tujuan untuk memaksimalkan pelajaran mereka sendiri dan 

pembelajaran satu sama lainnya.
20

 Dalam sistem belajar yang 

kooperatif, siswa belajar kerja sama dengan anggota lainnya.  

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat tiga kata kunci 

penting yang dapat diuraikan secara lebih jelas. Pertama, 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

membuat kelompok-kelompok. Kedua, pembelajaran kooperatif 

menitik beratkan pada terciptanya kerja sama antar siswa dalam 

                                                           
18

 Etin Solihatin, strategi pembelajaran PPKN. (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2012), hlm.101 
19

 Ibid, hlm.102 
20

 Sigit Mangun Wadoyo, Pembelajaran Kontruktivisme. (Bandung:Alfabeta,2013), 

hlm.44 
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rangka optimalisasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Ketiga, 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang memfokuskan 

pada kompetensi siswa sebagai individu maupun kompetensi siswa 

dalam melakukan proses adaptasi dan interaksi dengan lingkungan di 

kelompoknya.
21

 

3.  Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk 

permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif.
22

 Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah 

satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan 

kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 

orang siswa secara heterogen. Langkah-langkah pembelajaran STAD 

diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian 

materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok.. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran yang penting. Menurut 

Depdiknas tujuan  pertama, meningkatkan hasil akademik, dapat 

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Kedua, 

pembelajaran kooperatif memberikan peluang agar siswa dapat 

menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. 

                                                           
21

 Ibid, hlm.45 
22

 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik. (Bandung:Nusa 

Media, 2005), hlm.143 
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Ketiga, pembelajaran kooperatif adalah untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa. 

Lima komponen utama yang terdapat dalam pembelajaran 

STAD yaitu
23

:  

a. Presentasi kelas 

Presentasi kelas merupakan pengajaran langsung seperti yang 

sering dilakukan atau didiskusikan yang dipimpin oleh guru, 

tetapi bisa juga memasukkan presentasi audio-visual.   

b. Tim  

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang, dimana mereka mengerjakan tugas 

yang diberikan. Jika ada kesulitan, siswa yang merasa 

mampu harus membantu siswa yang kesulitan. 

c. Tes Individu (kuis)  

Setelah pembelajaran selesai, dilanjutkan dengan tes individu 

(kuis). Di antara siswa tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga tiap siswa 

bertanggung jawab secara individu untuk memahami 

materinya. 
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 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2013), hlm.185 
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d. Skor kemajuan individual 

Skor yang diperoleh dari hasil tes dicatat oleh guru untuk 

dibandingkan dengan hasil presentasi sebelumnya. Skor tim 

diperoleh dengan menambahkan skor peningkatan semua 

anggota dalam satu tim. Nilai rata-rata diperoleh dengan 

membagi jumlah skor penambahan dibagi jumlah anggota 

tim. 

e. Penghargaan tim 

Penghargaan didasarkan nilai rata-rata tim, sehingga dapat 

memotivasi mereka. Penggunaan sistem skor dalam model 

STAD adalah untuk lebih menekankan pencapaian kemajuan 

dari pada presentase jawaban yang benar. 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

didasarkan pada langkah-langkah kooperatif yang terdiri dari enam 

fase. Fase-fase dalam pembelajaran ini akan disajikan dalam Tabel 

II.2.
24
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Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivisik. 
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TABEL II.2 

FASE MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

Fase  Tingkah laku guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

motivasi siswa 

Guru menyampaikan semua 

tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai pada pelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa belajar 

Fase 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 

demonstasi atau lewat bahan 

bacaan 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok 

agar melakukan transisi secara 

efesien 

Fase 4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas 

Fase 5 

Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil 

belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-

msing kelompok 

mempersentasekan hasil 

kerjanya 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik proses 

maupun hasil belajar individu 

dan kelompok 

    

Pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki kekurangan 

dan kelebihan, yaitu:
25
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 Istarani, Muhammad Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif, (Medan: Media 

Persada, ,2014), hlm. 29 
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a. Kelebihan 

1) Dapat meningkatkan kerjasama di antara siswa, karena 

mereka saling bekerjasama dalam kelompok. 

2) Dapat memupuk rasa kebersamaan dan keberagaman 

dalam perbedaan. Karena dalam kelompok terdiri dari 

anggota yang heterogen. 

3) Keutamaannya dapat digunakan dalam pengajaran 

mengajarkan materi-materi ilmu pasti. 

4) Dengan kuis dapat menyenangkan anak dalam menjawab 

soal-soal materi yang diajarkan dan dapat mengetahui 

kemampuan anak secara cepat. 

5) Dengan pemberian reward akan mendorong atau 

memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. 

6) Dengan adanya reward akan memberikan nuansa 

persaingan sehat di antara siswa. 

b. Kekurangan 

1) Adanya siswa yang tidak akur dalam kelompoknya, 

karena ia dikelompokkan pada anggota yang kurang ia  

senangi atau sukai. 

2) Dalam kelompok adanya siswa yang hanya sebagai 

pendengar, kurang aktif. Ia beranggapan tugas akan 

selesai dikerjakan oleh teman. 
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3) Kuis kurang dapat menyahuti aspirasi siswa yang lambat 

dalam berfikir karena di dalam kuis dibutuhkan kecepatan 

dan kecermatan. 

4) Pemberian reward adakalanya tidak sesuai dengan 

harapan atau keinginan siswa. 

Untuk mengatasi kekurangan dalam penggunaan model 

pembelajaran ini, diperlukan minat siswa yang besar agar siswa dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya keterampilan guru 

dalam memenej kelas diperlukan untuk mampu menyatukan siswa 

dengan keanekaragaman dalam kelompok-kelompok kecil. 

4. Model Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional adalah adalah suatu 

pembelajaran yang mana dalam proses belajar mengajar dilakukan 

dengan cara yang lama, yaitu dalam penyampaian pelajaran pengajar 

masih mengandalkan ceramah. Dalam model konvensional, pengajar 

memegang peranan utama dalam menentukan isi dan urutan langkah 

dalam menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik . 

Sementara peserta didik mendengarkan secara teliti serta mencatat 

pokok-pokok penting yang dikemukakan pengajar sehingga pada 

pembelajaran ini kegiatan proses belajar mengajar didominasi oleh 

pengajar. Hal ini mengakibatkan peserta didik bersifat pasif, karena 

peserta didik hanya menerima apa yang disampaikan oleh pengajar, 
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akibatnya peserta didik mudah jenuh, kurang inisiatif, dan bergantung 

pada pengajar. 

Bahan pengajaran konvensional sangat terbatas jumlahnya, 

karena yang menjadi tulang punggung kegiatan instruksional di sini 

adalah pengajar. Pengajar menyajikan isi pelajaran dengan urutan 

model, media dan waktu yang telah ditentukan dalam strategi 

instruksional. Kegiatan instruksional ini berlangsung dengan 

menggunakan pengajar sebagai satu-satunya sumber belajar sekaligus 

bertindak sebagai penyaji isi pelajaran. Pelajaran ini tidak 

menggunakan bahan ajar yang lengkap, namun berupa garis besar isi 

dan jadwal yang disampaikan diawali pembelajaran, beberapa 

transparasi dan formulir isian untuk dipergunakan sebagai latihan 

selama proses pembelajaran. Peserta didik mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut dengan cara mendengar ceramah dari pengajar, 

mencatat, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. 

Pembelajaran dengan pendekatan konvensional menempatkan 

pengajar sebagai sumber tunggal.
26

 

Adapun kelebihan model pembelajaran konvensional adalah 

sebagai berikut:
27

 

a. Dapat menampung kelas yang besar, tiap peserta didik mendapat 

kesempatan yang sama untuk mendengarkan 

b. Bahan pengajaran atau keterangan dapat diberikan lebih urut 
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 Subaryana, Pengembangan Bahan Ajar, (Yogyakarta: IKIP PGRI Wates, 2005), hlm. 9 
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c. Pengajar dapat memberikan tekanan terhadap hal-hal yang 

penting, sehingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik 

mungkin 

d. Isi silabus dapat diselesaikan dengan lebih mudah, karena 

pengajar tidak harus menyesuaikan dengan kecepatan belajar 

peserta didik. 

e. Kekurangan buku dan alat bantu pelajaran, tidak menghambat 

dilaksanakannya pengajaran dengan model ini. 

Adapun kelemahan model pembelajaran konvensional adalah 

sebagai berikut:
28

 

a. Proses pembelajaran berjalan membosankan dan peserta didik 

menjadi pasif, karena tidak berkesempatan untuk menemukan 

sendiri konsep yang diajarkan. 

b. Kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat peserta 

didik tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. 

c. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini lebih cepat 

terlupakan. 

d. Ceramah menyebabkan belajar peserta didik menjadi belajar 

menghafal yang tidak mengakibatkan timbulnya pengertian. 

 

5. Minat Belajar 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu di luar diri. Minat belajar dapat diekspresikan dalam 

bentuk sebagai berikut: 

a. Pernyataan lebih menyukai sesuatu dari yang lain. 

b. Partisipasi dalam suatu aktifitas belajar seperti, kehadiran, 

mencatat, bertanya dan sebagainya. 

c. Cenderung memberikan perhatian terhadap objek tersebut.
29

 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar 

                                                           
28

 Ibid. h. 67 
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zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Al-Mujtahadah:Pekanbaru,2002), 

hlm.196  
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selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru.
30

 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari 

hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal 

yang besar artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau 

tujuan yang diminati itu. Minat belajar yang besar cenderung 

menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang 

kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, minat sangat besar peranannya 

dalam pembelajaran disekolah, sebab minat akan berperan sebagai 

motivating force yakni sebagai kekuatan yang akan mendorong siswa 

untuk belajar. Siswa yang berminat kepada mata pelajaran, proses 

pembelajaran dan guru yang mengajarkannya akan tampak terdorong 

terus untuk tekun belajar. Berbeda dengan siswa yang sikapnya hanya 

menerima kepada pelajaran, mereka hanya tergerak untuk mau belajar 

tetapi sulit untuk bisa terus tekun karena tidak ada dorongannya. 

6. Hubungan antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

dan Pemahaman Konsep Matematis serta Minat Belajar Siswa 

Menurut Sharan, model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yang paling tepat untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran seperti 

konsep sains, pelajaran-pelajaran ilmu pasti seperti perhitungan dan 
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 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. (Jakarta :PT. Rineka 
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penerapan matematika.
31

 Menurut Davidson & Worshman, 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang sistematis 

dengan mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan 

pembelajaran yang efektif yang mengintegrasikan keterampilan sosial 

yang bermuatan akademis.
32

 Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan salah satu model pembelajaran secara berkelompok 

(anggota kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang yang heterogen) dengan 

mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademis untuk 

sampai kepada pengalaman belajar baik individu maupun kelompok. 

Pada aktivitas ini terjadi proses belajar mengajar antar siswa, berupa 

saling bertanya, saling menjelaskan, dan mempraktikkan kemampuan-

kemampuan lain dalam wadah diskusi. Dalam proses pembelajaran ini 

dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis, inovatif, aktif dan 

kreatif. 

Model pembelajaran STAD merupakan model pembelajaran 

yang menekankan pada kegiatan kelompok siswa. Tujuan kerja 

kelompok adalah mempercepat pemahaman semua siswa terhadap 

suatu konsep.
33

 Staregi pembelajaran yang digunakan guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan agar tercapai 

maksimal, maka guru harus mengetahui seberapa minat siswa dalam 

                                                           
31

 Gede Eva Ariska Putra, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad 
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Penguasaan Konsep Siswa Pada Materi Bunyi. (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2011) 
33

 Ibid,  



25 
 

belajar matematika. Apabila minat belajar siswa tinggi maka hasil 

pembelajaran yang akan dicapai akan sangat memuaskan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini cocok terhadap pemahaman konsep 

matematis siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada siswa 

maka kita bisa meninjaunya dari minat belajar siswa. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan urutan sistematis tentang hasil-

hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  terdahulu  dan 

ada hubungannya dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian 

yang telah  dilakukan  dalam  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  

matematika, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, dari penelitian tersebut 

terbukti bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan  pemahaman konsep matematika  siswa.
34

 

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi luas permukaan bangun 

ruang di MTs Negeri 427 Kota Ternate menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada pembelajaran 

konvensional. 

Dengan demikian, penelitian tersebut mendukung penelilian ini, 

penelitian ini menekankan pengaruh pembelajaran kooperatif tipe STAD 

                                                           
34
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terhadap pemahaman konsep matematis siswa yang ditinjau dari minat 

belajar siswa. 

C. Konsep Operasioanl 

Untuk menggambarkan ruang lingkup yang menjadi batasan 

penelitian maka dikemukakan konsep operasional masing-masing sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Students Teams Achievement 

Divisions (STAD) 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan variabel 

bebas yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa 

dengan langkah-langkah yang akan dilakukan pada model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

mempersiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1) Kegiatan Awal 

a) Apersepsi  

Apersepsi yaitu guru menghubungkan terlebih dahulu 

bahan pelajaran sebelumnya untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa. Guru juga bisa menghubungkan materi 

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Apersepsi ini 

disajikan dalam bentuk pertanyaan. 
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b) Motivasi  

Guru memotivasi siswa sebelum proses belajar mengajar. 

Motivasi yang diberikan seperti pertanyaan yang bertujuan 

agar siswa bersemangat dan aktif belajar serta pentingnya 

kerja sama dalam kelompok. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang 

terdiri dari 4-5 orang secara heterogen. 

b) Guru mengarahkan siswa untuk bergabung dengan 

kelompoknya yang sudah dibagikan. 

c) Guru menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan 

dipelajari siswa. 

d) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS yang 

diberikan mencangkup materi pokok dan tugas yang akan 

dikerjakan siswa secara berkelompok. 

e) Guru mengawasi setiap kelompok yang sedang 

mendiskusikan LKS. Anggota kelompok yang tahu 

menjelaskan pada anggota lainnya, sampai semua anggota 

dalam kelompoknya mengerti. Jika ada kelompok yang 

merasa kesulitan maka guru membantu kelompok tersebut. 

f) Guru menyuruh salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing 
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kelompok dengan membuat undian untuk menentukan 

kelompok mana yang maju terlebih dahulu. 

g) Guru mengadakan kuis individual dan membuat skor 

perkembangan tiap siswa dan kelompok. 

h) Guru mengumumkan rekor tim dan individual. 

i) Guru memberikan hadiah kepada tim yang nilainya paling 

tinggi. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran. 

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dimengerti. 

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Indikator kemampuan pemahaman konsep matematis yang 

digunakan adalah: 

a) Menyatakan ulang suatu konsep. 

b) Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

c) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

d) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika. 

e) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

f) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah.
35

 

3. Minat belajar Matematika  

Adapun Indikator minat belajar yang digunakan sebagai 

acuan penelitian ini adalah:
36
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a. Perasaan senang  

b. Ketertarikan 

c. Perhatian dan keterlibatan dalam belajar 

d. Rajin dalam belajar dan rajin mengerjakan tugas 

e. Tekun dan disiplin dalam belajar 

f. Memiliki jadwal belajar  

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha: Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa yang diajar menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

Ho: Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa yang diajar menggunakan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional. 

2. Ha: Terdapat perbedaan faktor minat belajar matematika terhadap 

pemahaman konsep siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional. 

Ho: Tidak Terdapat perbedaan faktor minat belajar matematika 

terhadap pemahaman konsep siswa yang diajar menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan siswa yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. 
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3. Ha: Terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD yang ditinjau dari minat belajar siswa terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa. 

Ho: Tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang ditinjau dari minat belajar siswa terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


