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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pemahaman Konsep

Pemahaman merupakan salah bentuk hasil belajar yang terbentuk

dari adanya proses belajar. Pemahaman dapat diartikan menguasai sesuatu

dengan pikiran.1 Menurut Anas Sudijono, pemahaman (comprehension)

adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu

setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, dan memahami adalah

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.2

Kemampuan memahami ini menjadi bagian penting dalam mengetahui

atau mempelajari sesuatu, karena belajar dengan mengharapkan hasil yang

baik tidak cukup hanya sebatas kemampuan mengetahui. Seseorang yang

mengetahui sesuatu belum tentu ia memahaminya. Namun, seseorang yang

memiliki pemahaman, sudah tentu ia mengetahuinya.

Adapun yang dimaksud dengan konsep adalah suatu gugusan atau

sekelompok fakta/keterangan yang memiliki makna. Secara ringkas dapat

dinyatakan bahwa konsep terkait dengan mengelompokkan sesuatu

menjadi kategori. Pertanyaan dasarnya adalah apa (what).3 Definisi lain

tentang konsep Menurut Rosser sebagaimana yang dikutip oleh Ratna

Wilis Dahar adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek,

1 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Press,
2010, h. 43.

2 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Press,
2008, h.50.

3 Suyono & Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, Rosda:  Bandung, 2011,  h.
145.
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kejadian, kegiatan, atau hubungan yang mempunyai atribut yang sama.4

Konsep-konsep itu adalah abstraksi berdasarkan pengalaman, dan karena

tidak ada dua orang yang mempunyai pengalaman yang persis sama, maka

konsep-konsep yang dibentuk orang mungkin berbeda.5 Dari pengertian-

pengertian di atas maka pemahaman konsep dapat diartikan sebagai

kemampuan untuk mengerti atau menguasai sekelompok fakta/keterangan

yang bisa diperoleh berdasarkan pengalaman/kejadian dengan atribut yang

sama meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, kategori tertentu dan lain

sebagainya.

Pemahaman konsep merupakan salah satu faktor psikologis yang

diperlukan dalam kegiatan belajar. Karena dipandang sebagai suatu cara

berfungsinya pikiran siswa dalam hubungannya dengan pemahaman bahan

pelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan yang disajikan lebih

mudah dan efektif.6 Sebagaimana yang dikutip dalam Suyono: “Proses

dalam mana hal pikiran berfungsi untuk menghasilkan pembelajaran

bukan semata-mata merupakan akumulasi fakta-fakta dan contoh-contoh,

pembelajaran terjadi jika dicapai pemahaman.”7

Dalam kutipan Suyono tersebut jelas bahwa yang ditekankan

dalam proses pembelajaran adalah tercapainya pemahaman. Pemahaman

dalam pembelajaran mengharapkan siswa mampu memahami arti atau

4 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar & Pembelajaran, Erlangga: Jakarta,
2011, h. 63.

5 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Alfabeta: Bandung, 2012,
h.73

6 Sardiman, Op cit., h. 42-43.
7Suyono & Hariyanto, Op cit., h. 76.
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konsep, situasi serta fakta dari materi pelajaran yang diketahuinya. Dengan

pemahaman, siswa tidak hanya bisa menghafal suatu materi pelajaran,

tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna serta konsep

dari materi yang ia pelajari. Melalui pemahaman, siswa akan lebih mudah

dan efektif menguasai bahan pelajaran  yang disajikan oleh guru.

Badan Standar Nasional Pendidikan dalam Model Penilaian Kelas

satuan SMP/MTs menyebutkan indikator yang menunjukkan pemahaman

konsep antara lain adalah:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep.
b. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai

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

matematis.
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu

konsep.
f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu.
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.8

Dari indikator tersebut siswa dikatakan memiliki pemahaman

konsep jika ia sudah bisa menjelaskan ulang sebuah konsep dan

mengklasifikasikan objek sesuai konsep, mampu memberi contoh dan

noncontoh dari konsep, serta mampu menyelesaikan soal-soal dengan

aplikasi konsep dan menggunakan prosedur yang sesuai. Siswa

mengembangkan suatu konsep ketika mereka mampu mengklasifikasikan

atau mengelompokkan benda-benda atau ketika mereka dapat

mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok benda tertentu. Sebagai

8 Badan Standar Nasional Pendidikan  (BSNP), Model Penilaian Kelas,Jakarta:
Depdiknas, 2006, h. 59.
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contoh anak mengenal konsep segitiga sebagai suatu bidang yang

dikelilingi oleh tiga garis lurus. Pemahaman anak tentang konsep segitiga

dapat dilihat pada saat anak mampu membedakan berbagai bentuk

geometri lain dari segitiga.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pemahaman konsep

sangat penting dalam memaknai sesuatu terutama untuk pembelajaran

matematika. Pemahaman konsep matematika merupakan landasan penting

untuk berpikir bagi siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika

maupun permasalahan sehari-hari, karena belajar dengan pemahaman

lebih bermakna daripada belajar dengan menghafal.

2. Pendekatan Realistic Mathematics Education

a. Filsafat Realistic Mathematics Education

Realistic Mathematics Education tidak dapat dipisahkan dari

Institut Freudenthal.Institut ini didirikan pada tahun 1971, berada di

bawah Utrecht University, Belanda. Sejak tahun 1971, Institut

Freudenthal mengembangkan suatu pendekatan teoretis terhadap

pembelajaran matematika yang dikenal dengan Realistic Mathematics

Education (RME). RME menggabungkan pandangan tentang apaitu

matematika, bagaimana siswa belajar matematika, dan bagaimana

matematika harus diajarkan. Freudenthal berkeyakinan bahwa siswa

tidak boleh dipandang sebagai passive receivers of ready-made

mathematics (penerima pasif matematika yang sudah jadi).

Menurutnya pendidikan harus mengarahkan siswa kepada penggunaan
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berbagai situasi dan kesempatan untuk menemukan kembali

matematika dengan cara mereka sendiri.9

Menurut pandangan Freudenthal tersebut matematika

merupakan aktivitas manusia dan harus dikembangkan dengan

kenyataan, berada dekat dengan siswa dan relevan dengan kehidupan

masyarakat agar memiliki nilai manusiawi. Proses pengembangan

konsep-konsep dan gagasan matematika bermula dari dunia nyata.

Siswa secara perlahan mengembangkan alat dan pemahaman

matematika ke tingkat yang lebih formal. Model-model yang muncul

dari aktivitas matematika siswa dapat mendorong terjadinya interaksi

di kelas, sehingga mengarah pada level berpikir matematik yang lebih

tinggi.

b. Pengertian Realistic Mathematics Education

Pada penjelasan sebelumnya telah disampaikan bahwa RME

merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika di

Belanda. Kata “realistik” disini sering disalahartikan sebagai “real

world”, yaitu dunia nyata. Banyak pihak yang menganggap bahwa

RME adalah suatu pendekatan pembelajaran yang harus selalu

menggunakan masalah sehari-hari, padahal penggunaan kata

“realistik” sebenarnya berasal dari bahasa Belanda “zich realiseren”

yang berarti untuk dibayangkan atau “to imagine”. Menurut Van den

Heuvel-Panhuizen, penggunaan kata “realistic” tersebut tidak sekadar

9 Sutarto Hadi, Pendidikan Matematika Realistik, Banjarmasin: Tulip,
2005, h.7
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menunjukkan adanya suatu koneksi dengan dunia nyata (real-world)

tetapi lebih mengacu pada fokus Pendidikan Matematika Realistik

dalam menempatkan penekanan penggunaan suatu situasi yang bisa

dibayangkan (imagineable) oleh siswa.10 Jadi, pendekatan RME ini

merupakan pendekatan yang menggunakan permasalahan realistik

sebagai fondasi dalam membangun konsep matematika atau sebagai

sumber pembelajaran.

c. Konsep Pembelajaran RME

Teori RME dipandang sejalan dengan teori belajar yang

berkembang saat ini seperti konstruktivisme dan pembelajaran

kontekstual (contextual teaching and learning, disingkat CTL).

Namun, baik pendekatan konstruktivis maupun CTL mewakili teori

belajar secara umum, RME adalah suatu teori pembelajaran yang

dikembangkan khusus untuk matematika.11 Dalam RME siswa tidak

dapat dipandang sebagai botol kosong yang harus diisi dengan air.

Sebaliknya siswa dipandang sebagai human being yang memiliki

seperangkat pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui

interaksi dengan lingkungannya.

Di dalam RME, pembelajaran harus dimulai dari sesuatu yang

riil sehingga siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran secara

bermakna. Dalam proses tersebut, peran guru hanya sebagai

pembimbing dan fasilitator bagi siswa dalam proses rekonstruksi ide

10 Ariyadi Wijaya, Pendekatan Matematika Realistik, Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2012, h.20

11 Sutarto Hadi, Op cit, h. 36
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dan konsep matematika. Pembelajaran matematika dengan pendekatan

RME meliputi aspek-aspek berikut:

1) Memulai pelajaran dengan mengajukan masalah (soal) yang
“riil” bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat
pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam
pelajaran secara bermakna;

2) Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran tersebut;

3) Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model
simbolik secara informal terhadap persoalan/masalah yang
diajukan;

4) Pengajaran berlangsung secara interaktif: siswa
menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban
yang diberikannya, memahami jawaban temannya (siswa
lain), setuju terhadap jawaban temannya, menyatakan
ketidaksetujuan, mencari alternatif penyelesaian yang lain,
dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang
ditempuh atau terhadap hasil pelajaran. 12

Adapun karakteristik RME menurut Treffers (1987) yaitu:

1) Penggunaan konteks
Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai

titik awal pembelajaran matematika. Konteks tidak harus
berupa masalah dunia nyata namun bisa dalam bentuk
permainan, penggunaan alat peraga, atau situasi lain selama
hal tersebut bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran
siswa.

2) Penggunaan model untuk matematisasi progresif
Dalam Pendidikan Matematika Realistik, model

digunakan dalam melakukan matematisasi secara progresif.
Penggunaan model berfungsi sebagai jembatan (bridge)
dari pengetahuan dan matematika tingkat konkrit menuju
pengetahuan matematika tingkat formal.

3) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa
Mengacu pada pendapat Freudenthal bahwa matematika

tidak diberikan kepada siswa sebagai suatu produk yang
siap dipakai tetapi sebagai suatu konsep yang dibangun
oleh siswa maka dalam Pendidikan Matematika Realistik
siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Siswa memiliki
kebebasan untuk mengembangkan strategi pemecahan
masalah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi yang

12 Ibid, h. 37
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bervariasi. Hasil kerja dan konstruksi siswa selanjutnya
digunakan untuk landasan pengembangan konsep
matematika.

4) Interaktivitas
Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses

individu melainkan juga secara bersamaan merupakan suatu
proses sosial. Proses belajar siswa akan menjadi lebih
singkat dan bermakna ketika siswa saling
mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka.

5) Keterkaitan
Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial,

namun banyak konsep matematika yang memiliki
keterkaitan. Oleh karena itu, konsep-konsep matematika
tidak dikenalkan kepada siswa secara terpisah atau
terisolasi satu sama lain. Pendidikan Matematika Realistik
menempatkan keterkaitan (intertwinement) antar konsep
matematika sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam
proses pembelajaran. Melalui keterkaitan ini, satu
pembelajaran matematika diharapkan bisa mengenalkan
dan membangun lebih dari satu konsep matematika secara
bersamaan (walau ada konsep yang dominan).13

Karakteristik-karakteristik tersebut menggambarkan bahwa

RME menggunakan konteks dunia nyata dalam suatu pembelajaran

sehingga lebih bermanfaat dan bermakna bagi siswa. Melalui hal-hal

bersifat real tersebut baru kemudian siswa dituntun ke situasi abstrak

melalui model matematis sehingga siswa bisa menyelesaikan masalah

sesuai prosedur dan mengaitkan semua konsep yang telah ia miliki.

Menurut Gravemeijer prinsip utama dalam RME adalah sebagai

berikut:

1) Guided Reinvention dan Progressive Mathematizing
Melalui topik-topik yang disajikan siswa seharusnya diberi
kesempatan untuk mengalami sebuah proses yang sama dengan
proses dimana matematika ditemukan.

13 Ariyadi Wijaya, Op cit,. h. 21
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2) DidacticalPhenomenology
Menurut prinsip ini, keadaan dimana pemberian topik
matematika disajikan adalah diselidiki untuk dua alasan.
Pertama, untuk memperlihatkan macam-macam aplikasi yang
harus diperhitungkan sesuai perintah; kedua, untuk
mempertimbangkan kesesuaian sebagai dampak sebuah proses
matematika yang berkembang.

3) Self Developed Models
Peran self developed models merupakan jembatan bagi siswa
dari situasi abstrak ke situasi konkrit atau dari matematika
informal ke bentuk formal, artinya siswa membuat dan
menemukan sendiri langkah-langkah dalam menyelesaikan
masalah.14

Dari pengertian dan karakteristik serta prinsip RME di atas

dapat dilihat bahwa RME merupakan pendekatan pembelajaran

matematika dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk

belajar materi dari kondisi riil di dunia nyata sehingga ia bisa

menemukan pemahaman dari materi yang disampaikan. Hal ini sesuai

pendapat Heuvel-Panhuizen dan Verschaffel-De Corte (1977) dalam

Risnawati yang menyatakan bahwa: “Pendidikan matematika

seharusnya memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan

kembali matematika dengan berbuat matematika. Pembelajaran

matematika harus mampu memberi siswa situasi masalah yang

mempunyai hubungan dengan dunia nyata”.15

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa pembelajaran matematika

adalah proses memperoleh pengetahuan yang dibangun oleh siswa

sendiri dan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat

14 Gravemeijer, Developing Realistic Mathematics Education, Utrecht:
Freudenthal Institute, 1994, h. 90 – 91 .

15Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press,
2008, h. 5.
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali

konsep-konsep matematika. Artinya, mulailah pembelajaran

matematika dengan masalah-masalah kontekstual atau realistik bagi

siswa.16 Piez dan Voxman (1997) menyatakan bahwa reformasi dalam

pembelajaran matematika harus mengarah kepada perubahan seperti:

1) Pembelajaran matematika harus dikaitkan dengan kehidupan
sehari-hari

2) Siswa secara aktif mengkreasikan pengetahuan yang dimiliki
daripada harus mengafal rumus

3) Menghadirkan masalah-masalah kontekstual dan realistik yaitu
masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari

4) Mengadakan pendekatan sosial yang berbeda kepada siswa
5) Menggunakan berbagai strategi pembelajaran matematika.17

3. Strategi Pembelajaran Aktif tipe The Power of Two

Pengertian strategi dalam kaitannya dengan pembelajaran menurut

Erman dalam Zainal & Adhi adalah siasat atau kiat yang sengaja

direncanakan oleh guru, berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran

agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuannya yang

berupa hasil belajar bisa tercapai secara optimal.18 Hamruni berpendapat

bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu.19

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi

pembelajaran merupakan perencanaan yang disusun oleh guru sedemikian

16Ibid,.h. 5 -6
17 Ibid,. h. 16
18 Zainal Arifin & Adhi Setiyawan, Pengembangan Pembelajaran Aktif dengan

ICT, Yogyakarta: Skripta Media Creative, 2012, h. 56.
19 Hamruni, Strategi Pembelajaran, Yogyakarta: Insan Madani, 2012, h. 1- 2.



19

rupa seperti metode, media, dan sebagainya agar tujuan pembelajaran bisa

dicapai. Dalam konteks ini, strategi pembelajaran aktif dapat diartikan

sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran aktif yang didesain oleh guru

untuk memberikan kesempatan peserta didik kreatif, inovatif, aktif dalam

memberikan feedback pembelajaran.20

Ada beberapa prinsip-prinsip umum penggunaan strategi

pembelajaran menurut Hamruni yang perlu dipahami oleh guru, yakni

sebagai berikut:

a. Berorientasi pada tujuan (kompetensi)
Segala aktivitas guru dan peserta didik mestinya diupayakan
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat
penting, sebab mengajar adalah proses yang bertujuan.
Keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat ditentukan dari
keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.

b. Aktivitas
Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi.
Belajar adalah berbuat dan memperoleh pengalaman tertentu
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi
pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik.

c. Individualitas
Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta
didik. Walaupun kita mengajar pada sekelompok peserta didik,
namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan
perilaku setiap peserta didik.

d. Integritas
Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan
seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya
mengembangkan kemampuan kognitif tapi juga afektif, dan
psikomotorik.21

Prinsip-prinsip ini pada dasarnya menekankan penggunaan strategi

pembelajaran untuk mengaktifkan peserta didik untuk belajar. Ciri utama

keberhasilan strategi pembelajaran aktif adalah keterlibatan peserta didik

20Zainal Arifin & Adhi Setiyawan, Op cit , h. 58.
21 Hamruni, Op cit., h.23.
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secara aktif, baik fisik maupun psikis untuk mengikuti proses

pembelajaran. Di dalam kelas, peserta didik merasa enjoy, nyaman,

gembira, dan tidak merasa tertekan, tegang, maupun menakutkan.22

Salah satu contoh strategi pembelajaran aktif yang penulis gunakan

adalah The Power of  Two. The Power of Two berarti kekuatan dua

(kepala/pikiran). Artinya bahwa strategi pembelajaran aktif ini

menekankan untuk berpikir dua orang dalam menyelesaikan masalah yang

diajukan oleh guru. Berpikir dua orang jauh lebih baik daripada berpikir

sendiri-sendiri karena ada peluang sharing pendapat. Strategi ini dapat

membantu peserta didik pasif berani menyampaikan ide, pendapat,

maupun pengalamannya kepada temannya.23

Menurut Hisyam Zaini, The Power of Two merupakan aktifitas

pembelajaran yang digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif

dan memperkuat arti penting serta manfaat sinergi dua orang. Strategi ini

mempunyai prinsip bahwa berfikir berdua jauh lebih baik daripada berfikir

sendiri.24 Strategi The Power of Two ini dirancang untuk memaksimalkan

belajar kolaboratif (bersama) dan meminimalkan kesenjangan antara siswa

yang satu dengan siswa yang lain. Belajar kolaboratif menjadi populer di

lingkungan pendidikan sekarang. Dengan menempatkan peserta didik

dalam kelompok dan memberinya tugas dimana mereka saling tergantung

satu dengan yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan adalah cara yang

22 Zainal Arifin & Adhi Setiyawan, Op cit , h. 60.
23Ibid., h. 64
24 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif. CTSD (Center for Teaching

Staff Development), Yogyakarta, 2007, h. 67
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mengagumkan dengan memberi kemampuan pada keperluan siswa dalam

masyarakat. Mereka condong lebih menarik dalam belajar karena mereka

melakukannya dengan teman-teman sekelas mereka. Aktifitas belajar

kolaboratif membantu mengarahkan belajar aktif. Meskipun belajar

independen dan kelas penuh instruksi juga mendorong belajar aktif,

kemampuan untuk mengajar melalui aktifitas kerja kolaboratif dalam

kelompok kecil akan memungkinkan anda untuk mempromosikan belajar

dengan belajar aktif.25

Menurut Melvin L. Silberman langkah-langkah penerapan The

Power of Two yaitu:

a. Berikan siswa satu atau beberapa pertanyaan yang memerlukan
perenungan dan pemikiran,

b. Perintahkan siswa untuk menjawab pertanyaan secara
perorangan,

c. Setelah semua siswa menyelesaikan jawaban mereka, aturlah
menjadi sejumlah pasangan dan perintahkan mereka untuk
berbagi jawaban satu sama lain,

d. Perintahkan pasangan untuk membuat jawaban baru bagi tiap
pertanyaan, memperbaiki tiap jawaban perorangan,

e. Bila semua pasangan telah menuliskan jawaban baru,
bandingkan jawaban dari tiap pasangan dengan pasangan lain
di dalam kelas.

Variasi:
1) Perintahkan seluruh kelas untuk menyeleksi jawaban

terbaik bagi masing-masing pertanyaan.
2) Untuk menghemat waktu, tentukan pertanyaan tertentu

untuk pasangan tertentu. Ini lebih baik daripada tiap
pasangan menjawab semua pertanyaan.26

25Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif,
Bandung: Nusamedia, 2006, h. 161

26Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif,
Bandung: Nuansa, 2012, h. 173
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Adapun keunggulan dan kelemahan strategi The Power of Two

adalah sebagai berikut:

a. Keunggulan Strategi Pembelajaran The Power of Two

1) Siswa tidak terlalu menggantungkan guru, akan tetapi dapat
menambah kepercayaan kemampuan berfikir sendiri,
menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar
dari siswa lain.

2) Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau
gagasan dengan kata-kata secara verbal dan dengan
membandingkan ide-ide atau gagasan-gagasan orang lain.

3) Membantu anak agar dapat bekerja sama dengan orang lain,
dan menyadari segala keterbatasannya serta menerima
segala kekurangannya.

4) Membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam
melaksanakan tugasnya.

5) Meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk
berfikir.

6) Meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan
sosial.

b. Kelemahan Strategi Pembelajaran The Power of Two

1) Kadang-kadang bisa terjadi adanya pandangan dari
berbagai sudut bagi masalah yang dipecahkan, bahkan
mungkin pembicaraan menjadi menyimpang, sehingga
memerlukan waktu yang panjang.

2) Dengan adanya pembagian kelompok secara berpasang-
pasangan dan sharing antar pasangan membuat
pembelajaran kurang kondusif.

3) Dengan adanya kelompok, siswa yang kurang
bertanggungjawab dalam tugas membuat mereka lebih
mengandalkan pasangannya sehingga mereka bermain-
main sendiri tanpa mau mengerjakan tugas.27

Dengan demikian, strategi pembelajaran aktif tipe The Power of

Two merupakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaboratif,

27 Budi Arti Rahayu, Penerapan Strategi Pembelajaran The Power of Two
dalam upaya meningkatkan hasil belajar aqidah akhlak siswa kelas VII.1 MTs Syaroful
Millah Penggaron Kidul Semarang, dapat diakses di
http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/103/jtptiain-gdl-budiartira-5102-1-
budiart-u.pdf , h. 15
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menumbuhkan kerjasama secara maksimal, dan memperkuat arti penting

manfaat sinergi dua orang. Dalam pembelajaran ini siswa akan

berkolaborasi dengan temannya untuk memperkuat pemahaman individu

masing-masing.

4. Hubungan antara pendekatan RME dengan strategi pembelajaran
aktif tipe The Power of Two terhadap Pemahaman Konsep
matematika siswa

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan Realistic

Mathematics Education merupakan pendekatan pembelajaran matematika

yang menggunakan realita kehidupan dalam memberikan pemahaman

kepada siswa. Dalam salah satu penelitiannya, Gravemeijer menyimpulkan

bahwa RME sesuai dengan teori konstruktivisme yang menekankan

kepada keaktifan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri

melalui interaksi dengan orang di sekelilingnya dan permasalahan dalam

kehidupan nyata.28

Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan RME,

siswa diberi pertanyaan/permasalahan matematika yang berhubungan

dengan kehidupan sehari-hari agar siswa tidak selalu berpikir abstrak. Hal

ini didukung dengan pendapat Hamruni bahwa: “Dengan dapat

mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, maka

materi itu tidak hanya akan bermakna secara fungsional, tetapi juga

tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak mudah dilupakan”.29

28 Gravemeijer, Op cit., h. 74.
29Hamruni, Op cit., h. 137.
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Sesuai dengan interpretasi Freudenthal yang telah dijelaskan

sebelumnya mengenai RME sebagai kegiatan, maka strategi pembelajaran

aktif dapat disandingkan dengan pendekatan RME yang mana dalam

penelitian ini digunakan  strategi The Power of Two. Melalui strategi The

Power of Two, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan

guru secara individu baru kemudian diberi kesempatan berdiskusi dengan

pasangannya. Sebagaimana yang diungkapkan Melvin L. Silberman

bahwa: “Otak kita akan melakukan proses belajar yang lebih baik jika kita

membahas informasi dengan orang lain dan  jika kita diminta untuk

mengajukan pertanyaan tentang itu.”30

Tingkat pemahaman dan penalaran anak akan lebih berarti

manakala sudah dimulai sejak pendidikan dasar, peserta didik diajak

beraktivitas dan dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran serta

banyak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif,

peran pembelajaran berpusat pada peserta didik (student centred).31

Penelitian MBTI lainnya, jelas Schroeder, menunjukkan bahwa siswa

sekolah menengah lebih suka kegiatan belajar yang benar-benar aktif

daripada kegiatan yang reflektif abstrak, dengan rasio lima banding satu.32

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa

pemahaman konsep siswa terhadap matematika bisa dicapai dengan

30 Melvin L. Silberman, Op cit., h. 26.
31 Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran, Jakarta: GP Press, 2011, h.

143.
32 Melvin L. Silberman, Op cit., h. 29.
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pendekatan RME dan kombinasinya dengan strategi pembelajaran aktif

tipe The Power of Two.

B. Penelitian Yang Relevan

Salah satu karya tulis yang meneliti tentang pengaruh pendekatan RME

terhadap pemahaman konsep matematika siswa adalah penelitian yang

dilakukan oleh Setya Rahayu tahun 2012. Penelitian yang pernah dilakukan

oleh Setya Rahayu, mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

dengan judul penelitian “Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics

Education Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII

Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru” menemukan bahwa terdapat

perbedaan antara pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan

pendekatan RME dengan siswa yang belajar dengan metode konvensional.

Adapun pengaruh strategi The Power of Two terhadap pemahaman

konsep matematika siswa juga pernah diteliti oleh Mira Hendayani mahasiswi

program studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatera Barat dengan

Judul “Pengaruh Penerapan Strategi The Power of Two disertai LKS terhadap

Pemahaman Konsep Matematis siswa kelas VIII SMPN 44 Sijunjung Tahun

Pelajaran 2012/2013.”33 Dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa

pemahaman konsep matematis siswa dengan menerapkan strategi The Power

of Two disertai LKS lebih baik dari pada pemahaman konsep matematis siswa

33Mira Hendayani, Pengaruh Penerapan Strategi The Power of Two disertai LKS
terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas VIII SMPN 44 Sijunjung Tahun
Pelajaran 2012/2013, http://jurnal.stkip-
pgri sumbar.ac.id/MHSMAT/index.php/mat20121/article/download/33/33 (diakses pada
tanggal 19 April 2013 pukul 03:04), h.4.
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dengan pembelajaran konvensional pada kelas VIII SMPN 44 Sijunjung

Tahun Pelajaran 2012/2013.

Persamaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada

variabel terikatnya yaitu pemahaman konsep matematika siswa. Namun yang

membedakan adalah penelitian ini mencoba mengkombinasikan variabel

bebas dari kedua penelitian itu yakni menerapkan Pendekatan RME dengan

Model Pembelajaran Aktif tipe The Power of Two.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoretis agar jelas dan terarah. Dalam

penelitian ini, konsep yang dioperasionalkan adalah strategi pembelajaran

aktif tipe The Power of Two dengan pendekatan Realistic Mathematics

Education (RME) dan pemahaman konsep matematika siswa.

1. Pendekatan Pembelajaran Realistic Mathematics Education dengan
Strategi Pembelajaran Aktif tipe The Power of Two merupakan
variabel bebas (Independen)

Langkah-langkah pembelajaran strategi The Power of Two dengan

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) adalah sebagai

berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini guru menyiapkan materi yang akan disajikan

dalam pembelajaran, beberapa alat peraga, membuat RPP, dan Lembar

soal yang akan dikerjakan siswa secara individu dan juga dikerjakan

bersama pasangan.
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b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kegiatan

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir.

1) Kegiatan Awal

a) Guru menggunakan pengantar berupa masalah-masalah

kontekstual (riil)  yang dilakukan dalam kehidupan sehai-hari

sebagai apersepsi

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

c) Guru memotivasi siswa

2) Kegiatan inti

a) Guru menjelaskan materi pelajaran dan mengaitkannya dengan

kehidupan nyata kepada siswa

b) Guru memberikan Lembar soal kepada siswa

c) Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di

Lembar soal secara individu

d) Setelah semua siswa selesai membuat jawaban, guru

mempersilakan siswa untuk duduk berpasangan dan saling

berbagi mengenai jawaban individu yang telah dikerjakan tadi.

e) Guru merangsang terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa

f) Guru meminta pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk

setiap pertanyaan dan sekaligus memperbaiki jawaban individu

tadi
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g) Ketika semua pasangan telah menuliskan jawabannya, guru

membandingkan jawaban dari masing-masing pasangan dengan

presentasi hasil jawaban siswa lain. Pasangan yang terpilih

akan mempresentasikan jawabannya di depan kelas, sementara

pasangan yang lain menyimak dan menanggapi presentasi

tersebut.

h) Guru bersama siswa mengukuhkan jawaban formal yang benar.

3) Kegiatan penutup

a) Guru mengajak siswa menyimpulkan atau membuat rangkuman

pelajaran.

b) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi

yang belum dimengerti.

c) Guru memberikan penghargaan kepada pasangan yang

presentasinya paling baik dan paling kompak.

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika siswa merupakan
variabel terikat (Dependen)

Kemampuan pemahaman konsep siswa menggunakan strategi

pembelajaran aktif The Power of Two dengan pendekatan Realistic

Mathematics Education (RME) merupakan variabel terikat dan

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa ini dapat dilihat dari

tes yang dilaksanakan pada akhir pertemuan yang dilakukan setelah

menggunakan strategi pembelajaran aktif The Power of Two dengan

pendekatan RME, sedangkan kemampuan pemahaman konsep matematika
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siswa yang menggunakan pembelajaran biasa (konvensional) dapat dilihat

dari tes akhir pertemuan.

Menurut Mahabbah, langkah-langkah dalam menanamkan suatu

konsep matematika berdasarkan penggabungan beberapa teori belajar

Bruner antara lain teori konstruksi, teori notasi, teori kekontrasan dan

variasi serta teori konektivitas adalah sebagai berikut:

a. Pengajar memberikan pengalaman belajar berupa contoh yang
berhubungan dengan suatu konsep matematika dari berbagai
bentuk yang sesuai dengan struktur kognitif peserta didik.

b.Peserta didik diberikan dua atau tiga contoh lagi dengan bentuk
pertanyaan.

c. Peserta didik diminta memberikan contoh-contoh sendiri tentang
suatu konsep sehingga dapat diketahui apakah peserta didik
sudah mengetahui dan memahami konsep tersebut.

d.Peserta didik mencoba mendefinisikan konsep tersebut dengan
bahasanya sendiri.

e. Peserta didik diberikan lagi contoh mengenai konsep dan bukan
konsep.

f. Peserta didik diberikan drill untuk memperkuat konsep
tersebut.34

34 Dewi Mahabbah Intan. Model Pembelajaran Posing Tipe Post Solution
Posing untuk Mengajarkan Pemahaman Konsep Matematika Pokok Bahasan Bangun
Segi Empat Pada Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri I Balapulang Tegal, Semarang:
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2007,
http://d_mtk_019794_chapter2. (diakses pada 28 Maret  2013), h. 17.
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Jadi dalam penelitian ini peneliti menetapkan penskoran jawaban

untuk soal tes pemahaman konsep matematika berdasarkan kriteria seperti

pada Tabel I berikut:35

Tabel I.1
PEMBERIAN SKOR PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA

Skor
Pemahaman soal Penyelesaian soal Menjawab soal

0 Tidak ada usaha
memahami soal

Tidak ada usaha Tanpa jawab atau
jawaban salah yang
mengakibatkan
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

Sebagian prosedur
benar tetapi masih
terdapat kesalahan

Penyelesaian benar

3 Salah interpretasi
pada sebagian kecil
soal

Prosedur subtansial
benar, tetapi masih
terdapat kesalahan

4 Interpretasi soal
benar seluruhnya

Prosedur
penyelesaian tepat,
tanpa kesalahan
aritmatika

Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 2

35 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru:
Daulat Riau, 2012,  h.40
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D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji lebih dulu

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika antara

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan Realistic

Mathematics Education (RME) dengan strategi pembelajaran aktif tipe

The Power of Two dan siswa yang menggunakan pembelajaran

konvensional di SMP Negeri 1 Tualang.

H0: Tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika antara

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan Realistic

Mathematics Education (RME) dengan strategi pembelajaran aktif tipe

The Power of Two dan siswa yang menggunakan pembelajaran

konvensional di SMP Negeri 1 Tualang.


