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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Pemahaman Konsep Matematis 

a. Pengertian Pemahaman Konsep  

Pemahaman konsep sangatlah penting pada proses 

pembelajaran matematika. Fungsi dari pemahaman konsep sendiri 

memainkan peranan penting terutama dalam pembelajaran karena 

pemahaman merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki 

siswa dalam belajar konsep-konsep matematika. 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu pemahaman dan 

konsep. Menurut Sardiman pemahaman (understanding) dapat 

diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran.
1
 Pemahaman merupakan 

tingkat hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan yang 

diperoleh, perlu adanya mengenal atau mengetahui untuk dapat 

memahami.
2
 Salah satu aspek yang terkandung di dalam pemahaman 

matematika adalah konsep. Konsep adalah suatu ide abstrak 

mengklasifikasikan objek-objek atau pristiwa-pristiwa itu termasuk 

atau tidak ke dalam ide abstrak tersebut.
3
 Konsep di dalam 

matematika adalah batu-batu pembangunan berfikir sehingga 

                                                           
1
 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 

43  
2
 Nana Sudjana, Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 24 
3
 Herman Hudoyo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (Malang: 

Universitas Negeri Malang, 2003), hlm. 124 
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menyebabkan siswa kesulitan untuk menerima pembelajaran 

selanjutnya jika belum memahami konsep. 

Pemahaman  konsep merupakan dasar utama dalam 

pembelajaran matematika. Pemahaman konsep adalah menguasai 

sesuatu dengan pikiran yang mengandung kelas atau kategori stimuli 

yang memiliki ciri-ciri umum.
4
 Herman menyatakan bahwa belajar itu 

memerlukan pemahaman terhadap konsep-konsep, konsep-konsep ini 

akan melahirkan teorema dan rumus.
5
  Agar dapat mengaplikasikan 

teorema-teorema dan rumus-rumus perlu adanya keterampilan untuk 

menggunakan teorema-teorema dan rumus-rumus tersebut, yaitu 

dengan paham terhadap konsep-konsep. Oleh karena itu, pembelajaran 

matematika harus ditekankan kepada konsep-konsep. 

Siswa yang menguasai konsep dengan baik, akan menyertai 

dengan pengaplikasian. Effandi menyatakan tahap pemahaman suatu 

konsep matematika yang abstrak akan dapat ditingkatkan dengan 

mewujudkan konsep tersebut dalam amalan pengajaran.
6
 Kemampuan 

siswa dalam memahami suatu konsep matematika sangat menentukan 

dalam proses menyelesaikan persoalan matematika. Keberhasilan 

pembelajaran matematika dapat diukur dari kemampuan siswa dalam 

                                                           
4
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), hlm. 162 
5
 Herman Hudoyo, Strategi Mengajar Belajar Matematika, (Malang: IKIP Malang, 

1990), hlm. 150 
6
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Utusan Publications dan Distributors SDN BHD, 2007), hlm. 86 
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memahami dan menerapkan konsep dalam mengerjakan soal-soal 

matematika. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman konsep adalah kemampuan yang dimiliki untuk 

mengemukakan kembali ilmu yang diperoleh baik dalam bentuk 

ucapan maupun tulisan kepada orang sehingga orang lain benar-benar 

mengerti apa yang disampaikan. Kemampuan pemahaman konsep 

menginginkan siswa untuk mampu mengplikasikan apa yang telah 

dipahaminya kedalam kegiatan pembelajaran. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Konsep 

Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ngalim Purwanto mengungkapkan 

bahwa berhasil atau tidaknya belajar itu tergantung pada bermacam-

macam faktor. Adapun faktor-faktor itu dapat dibedakan menjadi dua 

golongan, yaitu:
7
 

1) Faktor yang ada pada organisme itu sendiri yang kita sebut 

faktor individu, yang termasuk dalam faktor individu 

antara lain kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, 

motivasi dan faktor pribadi. 

2) Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor 

sosial, yang termasuk faktor sosial ini antara lain keluarga 

atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, 

alat-alat yang digunakan dalam belajar, lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia serta motivasi sosial. 

 

                                                           
7
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 
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Jadi keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika bisa 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu itu sendiri maupun 

faktor dari luar individu (sosial). 

c. Indikator Pemahaman Konsep 

Indikator tersebut sejalan dengan Badan Standar Nasional 

Pendidikan dalam model penilaian kelas pada satuan SMP 

menyebutkan indikator-indikator yang menunjukkan pemahaman 

konsep antara lain:
8
 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2) Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya. 

3) Memberi contoh dan non contoh dari konsep. 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep. 

6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur 

tertentu. 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah. 

 

2. Model Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang 

selama ini sering digunakan guru dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran ini adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat 

pada guru. Pembelajaran konvensional, siswa ditempatkan sebagai obyek 

belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif.
9
 Jadi pada 

umumnya penyampaian pelajaran menggunakan metode ceramah, tanya 

                                                           
8
 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas. (Jakarta: 

Depdiknas, 2006), hlm. 59 
9
 Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2006), hlm. 

259 
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jawab, dan penugasan. Pembelajaran konvensional dilakukan dengan satu 

arah.
10

 Dalam pembelajaran ini siswa sekaligus mengerjakan dua kegiatan 

yaitu mendengarkan dan mencatat. 

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang telah 

lama digunakan. Trianto mengatakan pada pembelajaran konvensional 

suasana kelas cenderung teacher-centered sehingga siswa menjadi pasif, 

siswa tidak diajarkan model belajar yang dapat memahami bagaimana 

belajar, berfikir, dan memotivasi diri.
11

 Guru tradisional masih menuntun 

siswa bagaimana menggunakan materi yang dipelajari untuk mengerjakan 

latihan.
12

 Fokus utama dari pelajaran adalah mendapatkan jawaban. Para 

siswa menyandarkan pada guru untuk menentukan apakah jawabannya 

benar. Anak-anak yang mendapatkan pengalaman seperti ini akan 

mempunyai pandangan bahwa matematika adalah sederatan aturan yang 

tidak ada polanya yang dibawa oleh guru. Akibatnya, anak-anak 

dijauhkan dari sumber pengetahuan yang sebenarnya sangat baik. 

Model pembelajaran konvensional yang berporos pada 

penyampaian materi guru langsung terhadap siswa. Hal ini yang sering 

terlihat pada proses pembelajaran dalam sekolah-sekolah yang terkesan 

menoton dan interaksi antara siswa kurang.  Metode konvensional ini 

                                                           
10

 Djafar, Kontribusi Strategi Pembelajaran terhadap Hasil Belajar, (Jakarta: Depdiknas, 

2001), hlm. 86 
11

 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 1 
12

 Van de Walle, Matematika Sekolah Dasar dan Menengah, (Jakarta: Erlangga, 2008), 

hlm. 12 
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memerlukan waktu atau pertemuan yang relative singkat karena guru 

berfokus langsung terhadap materi yang akan diajarkan.   

Djamarah dan zain mengemukakan bahwa model 

pembelajaran konvensional memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihan model pembelajaran konvensional yaitu tidak 

memerlukan waktu yang lama karena hanya menhelaskan materi 

dan dapat diikuti oleh siswa yang banyak sehingga waktu yang 

diperlukan lebih efesien daripada belajar kelompok, mudah 

mempersiapkan dan melaksanakanny, dan guru mudah menguasai 

kelas. Sedangkan kelemahan model pembelajaran konvensional 

yaitu siswa menjadi pasif, pembelajaran didominasi oleh guru dan 

tidak banyak mendapat umpan balik atau cenderung searah, dan 

siswa kurang mengerti materi yang disampaikan guru.
13

 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada model 

pembelajaran konvensional, guru berperan sebagai pemindah imformasi 

kepada siswa dan siswa sebagai pendengar yang bersifat pasif selama 

proses pembelajaran berlangsung. selain itu, pemahamn siswa dibangun 

berdasarkan hafalan dan metode yang digunakan adalah ceramah, contoh, 

dan latihan soal. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op 

a. Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Co-op C-op 

Menurut Rusman model pembelajaran kooperatif merupakan 

bentuk pembelajaran denga cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri 

dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang 

bersifat heterogen.
14

 Menurut Sanjaya pembelajaran kooperatif adalah 
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 Djamarah dan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 148 
14

 Dr. Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalitas Guru, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 202 
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rangkaian belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan.
15

  

Menurut Slavin, model pembelajaran kooperatif merupakan 

bentuk pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam 

mempelajari materi pelajaran.
16

 Senada dengan pendapat tersebut, 

Isjoni mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran kelompok yang terarah, terpadu, efektif-efisien, kearah 

mencari atau mengkaji sesuatu melalui proses kerjasama dan saling 

membantu sehingga tercapai proses dan hasil belajar yang produktif.
17

 

Jadi pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

berkelompok yang berpusat pada siswa (student oriented), sementara 

guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam 

membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Dalam model 

pembelajaran ini, siswa-siswa dikelompokkan dalam suatu kelompok 

kecil yang umumnya terdiri dari 4-6 orang dengan kemampuan yang 

heterogen.  

Tipe pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah co-op co-op. Model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-

                                                           
15

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 246 
16

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

Media, 2005), hlm. 4 
17

 Isjoni, Cooperative Learning, (Pekanbaru: Alfabeta, 2007), hlm. 19 
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op menempatkan kelompok antara satu dengan yang lainnya untuk 

mempelajari topik di kelas. Co-op co-op memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk meningkatkan 

pemahaman dan selanjutnya memberikan siswa kesempatan untuk 

saling berbagi dengan teman-teman sekelasnya. 

Slavin mengemukakan bahwa Co-op Co-op memberi 

kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil, pertama untuk meningkatkan pemahaman mereka 

tentang diri mereka dan dunia, dan selanjutnya memberikan mereka 

kesempatan untuk saling berbagi pemahaman baru itu dengan teman-

teman sekelasnya.
18

 

Berdasarkan pendapat Slavin tersebut, siswa diberikan 

kesempatan untuk berkerjasama dan menemukan solusi dari masalah 

matematika yang diajukan berdasarkan pengalaman siswa, dan 

berbagai solusi dari masalah yang ditemukan dengan yang lainnya, 

sehingga siswa diharapkan memiliki pemahaman konsep matematika 

yang kuat, sedangkan guru berperan memberikan bimbingan dan 

arahan kepada kelompok siswa dalam memahami dan memecahkan 

masalah matematika tersebut. 
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b. Keunggulan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Co-op Co-op 

 

1) Keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op
19

 

a) Siswa dapat mengkonstruksikan pengetahuan sendiri. 

b) Berfikir kompleks ketika menganalisis materinya. 

c) Memberikan kesempatan berdiskusi dan bekerja sama 

dengan teman sekelas. 

 

2) Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op
20

 

a) Membutuhkan banyak waktu untuk persiapan materi kecil, 

berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

sehingga dibutuhkan pengetahuan waktu yang lebih efektif 

dan efisien. 

b) Dapat diterapkan pada materi yang berjenjeng, artinya 

dalam satu materi atau topik tidak menjadi syarat untuk 

sub topik lainnya. 

 

c. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif tipe Co-op 

Co-op 
 

Menurut Slavin angkah-langkah mempelajari Co-op Co-op 

adalah diskusi kelas seluruh peserta didik, penyusunan tim 

peserta didik untuk mempelajari atau menyelesaikan tugas 

tertentu, seleksi topik ini (oleh anggota kelompok dalam 

kelompoknya) penyiapan topik mini, persiapan persentasi 

kelompok dan kemudian evaluasi oleh peserta didik dengan 

bimbingan guru.
21

 

 

Metode ini menempatkan tim dalam koperasi antara satu 

dengan yang lainnya untuk mempelajari sebuah topik di kelas. Co-op 

Co-op memberi kesempatan pada peserta didik untuk bekerja sama 

dalam kelompok-kelompok kecil, pertama untuk meningkatkan 

pemahaman mereka tentang diri mereka dan dunia, dan selanjutnya 
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Loc.cit., hlm. 230  
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21

 Krismanto, Beberapa Teknik, Model, dan Strategi dalam Pembelajaran Matematika, 

Yogyakarta: PPPG Matematika 2003) hlm. 15 
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memberikan mereka kesempatan untuk saling berbagi pemahaman 

baru itu dengan teman-teman sekelasnya. 

Secara lebih rinci, slavin menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran model kooperatif tipe Co-op Co-op yaitu sebagai 

berikut:
22

 

TABEL II.1 

LANGKAH-LANGKAH MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE CO-OP CO-OP 

NO 

LANGKAH-

LANGKAH 

PEMBELAJATAN 

MODEL 

KOOPERATIF 

TIPE CO-OP CO-

OP 

AKTIFITAS 

GURU 

AKTIFITAS 

SISWA 

1 Diskusi kelas 

terpusat pada siswa 

Guru mendorong 

siswa untuk 

menemukan dan 

mengekspresikan 

keterkaitan siswa 

terhadap subjek 

yang akan 

dipelajari. 

Siswa berfikir 

untuk menemukan 

konseo umum 

terhadap subjek 

yang akan di 

pelajari. 

2 Menyeleksi tim 

pembelajaran siswa 

dan pembentukan 

tim 

Guru mengatur 

peserta siswa 

kedalam 

kelompok 

heterogen yang 

terdiri dari 4-5 

orang siswa. 

Siswa duduk 

sesuai dengan tim 

yang telah 

dibagikan oleh 

guru. 

3 Penyeleksi topik tim Guru sebagai 

pengaruh situasi 

kelas kedalam 

bentuk diskusi 

yang terpusat 

pada siswa dan 

pengambilan 

topik tim. 

Siswa memilih 

topik yang akan 

dikerjakan. 
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 Robert E. Slavin, op. cit., hlm 229-235 



20 

 

 
 

NO 

LANGKAH-

LANGKAH 

PEMBELAJATAN 

MODEL 

KOOPERATIF 

TIPE CO-OP CO-

OP 

AKTIFITAS 

GURU 

AKTIFITAS 

SISWA 

4 Memilih topik kecil Guru memberi 

kebebasan kepada 

siswa untuk 

memilih topik 

untuk anggota 

kelompok mereka. 

Siswa membagi 

topik untuk 

membuat 

pembagian tugas 

diantara anggota 

tim.  

5 Persiapan topik 

kecil 

Memberikan 

pencerahan 

kepada siswa 

mengenai sumber 

apa yang dapat 

digunakan untuk 

mengkaji topik 

kecil yang 

dipegangnya. 

Siswa bekerja 

secara individual 

dan akan 

bertanggung 

jawab terhadap 

topik kecilnya. 

6 Presentasi topik 

kecil  

Guru memberikan 

waktu khusus 

untuk siswa 

mempresentasikan 

topik kecil di 

dalam tim. 

Siswa 

mempresentasikan 

topik kecil kepada 

teman satu timnya 

sehingga teman 

satu tim 

memperoleh 

semua 

pengetahuan dan 

pengalaman yang 

sama. 

7 Persiapan presentasi 

tim 

Guru mendorong 

siswa untuk 

memadukan 

semua topik kecil 

dalam presentasi 

tim. 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

memadukan 

semua topik kecil 

dalam presentasi 

tim. 
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NO 

LANGKAH-

LANGKAH 

PEMBELAJATAN 

MODEL 

KOOPERATIF 

TIPE CO-OP CO-

OP 

AKTIFITAS 

GURU 

AKTIFITAS 

SISWA 

8 Presentasi tim Guru menunjuk 

seseorang yang 

bukan berasal dari 

anggota sebagai 

pengatur waktu. 

Guru memimpin 

sesi dan 

mewawancarai 

tim supaya tim 

dapat mempelajari 

sesuatu mengenai 

apa yang terlibat 

dalam 

pembangunan 

presentasi 

tersebut. 

Semua anggota 

kelompok 

bertanggung 

jawab selama 

presentasi. 

9 Evaluasi  Melakukan 

evaluasi formal 

bagi anggota tim 

dan kontribusi 

tim, jika 

diperlukan.  

Siswa 

mengevaluasi 

sesama siswa 

yang lainnya. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op ini memiliki 

komponen pembelajaran yang hampir sama dengan tipe lain, akan 

tetapi model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op ini mempunyai 

keistimewaan yaitu menggunakan metode spesialisasi tugas yang 

dapat membuat semua anggota kelompok bekerja dan tidak ada yang 

hanya duduk diam dan menunggu hasil. Penggunaan model ini 

diharapkan membantu siswa lebih termotivasi untuk meningkat 

pemahaman konsep matematisnya. Oleh karena itu, tujuan 
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pembelajaran ini akan lebih tercapai apabila menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op. 

4. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op dengan 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa  
 

Belajar matematika tidak akan pernah terlepas dari adanya 

pemahama konsep karena di dalam menyeleseikan sesuatu permasalahan 

matematika bergantung kepada pemahaman siswa tersebut. Siswa akan 

mendapatkan hasil yang memuaskan apabila mereka memahami konsep 

pada pembelajaran matematika tersebut. Hal ini dapat dilakukan 

diantaranya apabila guru menggunakan model pembelajaran yang 

menjadikan siswa aktif di dalam pembelajaran.  

Model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op apabila diterapkan 

dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaran matematika akan 

mendorong siswa lebih memaksimalkan potensi yang mereka miliki. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan matematika memiliki konsep-konsep 

yang harus dipahami oleh siswa, maka model pembelajaran kooperatif 

tipe co-op co-op ini menggunakan teknik untuk mendapatkan partisipasi 

siswa melalui belajar kelompok.  

Model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op merupakan 

pembelajaran yang melatih siswa untuk bekerja sama dalam menemukan 

konsep-konsep matematika, dimana model pembelajaran ini siswa 

berperan aktif di dalam kegiatan belajar mengajar. Setiap siswa diberikan 

tanggung jawab untuk menguasai dan menyampaikan kepada anggota 

kelompoknya topik-topik kecil yang telah dibagi di dalam anggota 
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kelompok, sehingga dengan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-

op ini siswa tidak dipandang sebagai penerima pasif, tetapi harus diberi 

kesempatan untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika di 

bawah bimbingan guru.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan terdapat hubungan 

antar model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dengan pemahaman 

konsep matematis siswa, dimana keduanya saling mempengaruhi dan 

saling melengkapi satu sama lainnya 

B. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal matematika merupakan kemampuan yang dapat 

menjadi dasar untuk menerima pengetahuan baru. kemampuan awal siswa 

adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelum mengikut kegiatab 

belajar mengajar. Siswa yang memiliki kemampuan awal setara bisa menjadi 

cemerlang atau terpuruk pada suatu mata pelajaran, bergantung pada 

kecintaan atau kebenciannya pada pelajaran itu.
23

 Sebagai seorang guru 

penting mengetahuai kemampuan awal siswanya, untuk menentukan strategi 

gaya mengajar yang sesuai. Selain hal tersebut juga dapat digunakan untuk 

mengetahui sampai dimana pengetahuan siswa kesipan siswa dalam meneri 

materi pelajaran yang akan disampaikan. Sehingga, siswa yang mempunyai 

kemampuan awal yang baik akan lebih cepat memahami materi dibandingkan 

dengan siswa yang tidak mempunyai kemampuan awal di dalam proses 

belajar mengajar. 
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Setiap siswa mempunyai kemampuan belajar yang berlainan. 

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh siswa 

sebelum ia mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal 

menggambarkan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru. 

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel moderator 

adalah untuk melihat model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op lebih 

baik digunakan pada kelompok siswa berkemampuan awal rendah, 

kemampuan awal sedang, atau kemampuan awal tinggi. Untuk itu peneliti 

mengambil suatu kroteria untuk menentukan kemampuan awal siswa. 

TABEL II.2 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

  ( ̅    ) Tinggi 

( ̅    )    ( ̅    ) Sedang 

  ( ̅    ) Rendah 

Diadopsi dari tesis Ramon Muhandaz 

 

Keterangan: 

  = nilai kemampuan awal siswa 

 ̅ = rata-rata kemampuan awal siswa 

   = standar deviasi 
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C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini dilakukan oleh Khori Ulfa Ikhwan, Mahasiswa 

Universitas Negeri Medan, dengan judul: Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Co-op Co-op (Cooperation in Education) pada pokok 

bahasan Aritmatika Sosial di kelas VII SMPN 6 Tebing Tinggi T.A 

2011/2012. Hasil penelitiannya terlihat dampak yang sangat positif yaitu 

aktifitas siswa selama proses belajar mengajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op menyatakan aktifitas siswa yang 

terjadi baik yaitu memperoleh rata-rata sebesar        dan siswa senang 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op, hal ini terlihat dari 

rata-rata respon siswa yaitu     atau dalam kategori cukup baik.
24

 

Penelitian mengenai penerapan pembelajaran kooperatif tipe Co-op 

Co-op juga pernah dilakukan oleh Leni Reziyustikha di SMP Belitung Timur 

yang menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman matematis 

siswa yang memperoleh pendekatan open-ended dengan pembelajaran 

kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik dibandingkan dengan peningkatan 

kemampuan pemahaman matematis pembelajaran biasa dan peningkatan 

kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh pendekatan Open-

ended dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik 
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dibandingkan dengan peningkatan kemampuan koneksi matematis 

pembelajaran biasa.
25

 

Selain itu penenilitian dari Retno Andriyani dan Nisvu Nanda Saputra 

yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif tipe Co-op Co-op dalam 

Pembelajaran Matematika Siswa Kelas X Pemasaran SMKN 3 Padang”. 

Hasil penelitian mengungkapkan hasil belajar matematika siswa kelas X PM 

SMKN 3 Padang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Co-op 

Co-op lebih baik dari hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan 

pembelajaran biasa, dengan hasil hipotesis menggunakan uji t’ pada taraf 

kepercayaan 95%. Dari uji statistikan menujukkan bahwa hipotesis yang 

peneliti ajukan diterima.
26

 

Adapun penelitian sebelumnya yaitu Khoiri Ulfah Ikhwani 

menggunakan penelitian tindakan kelas dengan aspek peningkatan aktivitas 

siswa, Leni Reziyustikha menggunakan pendekatan open-ended 

menggunakan model pembelajaran co-op co-op untuk meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis dan Retno Andriyani, Nisvu Nanda Saputra 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op untuk melihat 

hasil belajar siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah peneliti ingin mengetahui bagamana pengaruh model 
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pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op terhadap pemahaman konsep 

matematis ditinjau dari kemampuan awal siswa. 

D. Konsep Operasional 

Konsep yang dioperasionalkan di dalam penelitian ini adalah pada 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op yang 

diterapkan pada pembelajaran matematika SMP dan pemahaman konsep 

matematis siswa ditinjau dari kemampuan awal siswa. Baik kemampuan awal 

rendah, kemampuan awal sedang, dan kemampuan tinggi. 

1. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Co-op Co-op 

Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op adalah: 

a. Kegiatan awal 

1) Guru menyiapkan siswa untuk belajar (memberi salam, berdoa, 

dan mengecek kehadiran siswa). 

2) Guru mengkondisikan agar siap menerima pelajaran serta 

menyampaikan materi yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran 

serta menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe 

Co-op Co-op. 

3) Memotivasi siswa dengan mengaitkan materi pelajaran kedalam 

kehidupan sehari-hari. 

4) Mempersiap kan siswa untuk menempati kelompok belajar yang 

telah ditentukan. 
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5) Guru menyediakan pilihan topik-topik yang akan menjadi materi 

ajar. 

b. Kegiatan inti 

1) Guru memberikan sebagai salah satu sumber dalam mengkaji 

topik-topik pembelajaran atau mengerjakan soal-soal kepada 

setiap siswa. 

2) Guru memberikan topik-topik materi kepada siswa. 

3) Guru meminta kelompok untuk membagi topik materi menjadi 

topik mini, dan dibagikan kepada anggota kelompok. 

4) Guru mengarahkan siswa untuk membahas topik yang berbeda 

untuk masing-masing kelompok. 

5) Tiap anggota kelompok memiliki topik kecil yang akan 

dipresentasikan kepada kelompoknya. 

6) Guru memberikan intruksi kepada kelompok untuk 

mengumpulkan topik mini. 

7) Tiap anggota mempresentasikan masalah yang dikerjakannya 

kepada teman-teman dalam satu tim. 

8) Guru memberikan kepada siswa untuk mempresentasikan topik 

kelompok kedepan kelas. 

9) Guru mengkoordinir siswa untuk dapat mendiskusikan materi 

kelompok untuk disampaikan dalam presentasi tim. 

10) Semua tim mempresentasikan topik kelompoknya didepan kelas. 
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11) Guru mengarahkan siswa dalam melakukan diskusi kelas 

membantu menyeleseikan masalah. 

12) Siswa yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi, 

mengemukakan pendapat dan bertanya kepada kelompok 

presentasi. 

13) Siswa diberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, serta isyarat terhadap keberhasilan siswa. 

c. Kegiatan Akhir 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

2) Guru memberikan siswa latihan soal, semua siswa bertanggung 

jawab mengerjakan soal secara individu. 

3) Guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesusahan dalam 

memahami soal yang diberikan oleh guru. 

4) Guru meminta siswa agar mempelajari lagi dirumah topik yang 

tadi telah didiskusikan bersama tim dan untuk materi selanjutnya. 

5) Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah 

diikuti oleh siswa. 

2. Pemahaman Konsep Matematis 

Adapun indikator yang menunjukkan pemahaman konsep 

matematika antara lain:
27

 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

(sesuai dengan konsepnya) 

c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep 
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d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah 

matematika 

 

Untuk penilaian, peneliti menetapkan penskoran soal untuk 

tes pemahaman konsep matematika berdasarkan kriteria seperti 

pada tabel II.3 berikut :
28

 

TABEL II.3 

PEMBERIAN SKOR PEMAHAMAN KONSEP 

MATEMATIS 

Skor 
Pemahaman 

Soal 
Penyelesaian Soal 

Menjawab 

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 

sebagaian besar 

soal 

Sebagian prosedur 

benar tetapi masih 

terdapat kesalahan 

Penyelesaian 

benar 

3 

Salah 

interpretasi pada 

sebagian kecil 

soal 

Prosedur substansial 

benar, tetapi masih 

terdapat kesalahan 
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4 

Interpretasi soal 

benar 

seluruhnya 

Prosedur penyelesaian 

tepat, tanpa kesalahan 

aritmatika 

 

 
Skor Maksimal 

= 4  
Skor Maksimal = 4 

Skor 

Maksimal = 

2 

 Sumber Mas’ud Zein dan Darto (2012:40) 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penenlitian.
29

 Maka diperoleh jawaban sementara berdasarkan teori yang 

relevan. Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-

op dengan siswa diajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-

op dengan siswa diajar menggunakan pembelajaran konvensional ditinjau 

dari kemampuan awal siswa. 
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