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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning)

adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya

dalam kehidupan sehari-hari.1 Pendekatan kontekstual memperlihatkan

bahwa belajar akan lebih produktif, dimana setiap peserta didik memiliki

peranan dan fungsi utama sebagai pelaku utama dalam kegiatan belajar.

Pendekatan kontekstual melibatkan tujuh komponen utama

pembelajaran kontekstual, yaitu : konstruktivisme (contruktivisme),

menemukan (inquiri), bertanya (question), masyarakat belajar (learning

comunity), pemodelan (modeling), refleksi, penilaian yang sebenarnya

(aunthentic asesment).2

a. Kontruktivisme (Contruktivisme)

Pembelajaran dikemas menjadi proses mengkontruksikan

bukan hanya menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran,

siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan

sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Tugas

guru adalah memfasilitasi proses mengkonstruksi dengan cara

1 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Jakarta:Kencana,
2010, h. 107

2 Ibid, h. 111
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menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, memberi

kesempatan siswa menemukan dan menerapkan strategi mereka dalam

belajar.

b. Menemukan (Inquiri)

Strategi menemukan (Inquiri) merupakan rangkaian kegiatan

belajar siswa yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan

siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistimatis, kritis, logis dan

analitis sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan

penuh percaya diri.

c. Bertanya (Question)

Dalam pembelajaran, kegiatan bertanya berguna untuk

menggali informasi, baik administrasi maupun akademik, mengetahui

pemahaman siswa, membangkit respon siswa, mengetahui sejauh

mana keingintahuan siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui

siswa, memfokuskan perhatian siswa, membangkit lebih banyak lagi

pertanyaan dari siswa dan menyegarkan kembali pengetahuan siswa.

d. Masyarakat Belajar (Learning Comunity)

Dalam kelas Contextual Teaching and Learning siswa dibagi

dalam kelompok-kelompok dengan harapan siswa dapat saling

berinteraksi dimana siswa yang pandai dapat membantu siswa yang

lemah dalam memahami konsep yang dipelajari dan pengetahuan

siswa menjadi lebih berkembang.



12

e. Pemodelan (Modeling)

Guru membuat suatu model sebagai contoh agar siswa dapat

meniru, menelusuri dan menggunakan objek yang dijadikan model

pembelajaran kontekstual. Misalnya guru membuat beberapa contoh

soal penyelesaiannya sehingga siswa dapat menirunya, atau guru

membuat alat peraga untuk dimanipulasi oleh siswa.

f. Refleksi (Reflection)

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari,

merenungkan apa yang telah dilakukan dan mengevaluasinya. Refleksi

juga dapat dikatakan respon terhadap kejadian, aktivitas atau

pengetahuan yang baru diterima. Dengan demikian, pada

pelaksanaannya dapat berupa catatan siswa, meneliti dan memeriksa

hasil pekerjaan siswa, memperbaiki kesalahan dan mencari alternatif

cara belajar yang lebih baik jurnal dan lain sebagainya.

g. Penilaian yang Sebenarnya (Aunthentic Asesment)

Asesmen adalah proses pengumpulan data yang bisa

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran

perkembangan belajar siswa perlu diketahui guru agar bisa

memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan

benar. Data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata

yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran.
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Langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan kontekstual

dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kembangkan pemikiran anak bahwa belajar akan lebih
bermakna dengan bekerja sendiri dan mengkonstruksi
pengetahuan dan keterampilan barunya.

2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua
topik.

3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dalam bertanya.
4) Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-

kelompok).
5) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran.
6) Lakukan refleksi diakhir pertemuan.
7) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan cara

berkesinambungan.3

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievment
Divisions)

Ditinjau dari tahapan dan aktifitas pembelajaran, model

pembelajaran kooperatif dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya

STAD (Student Teams Achievement Division), Jigsaw, Investigasi

Kelompok (Teams Games Tournaments atau TGT), dan Pendekatan

Struktural yang meliputi TPS (Think Pair Share) dan NHT (Numbered

Head Together). Adapun yang diterapkan dalam penelitian ini adalah

model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu tipe dari

model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok

kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara

heterogen.4Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan

pembelajaran yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi

3Ibid, h. 111
4Ibid, h. 68
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diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam

menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal

dalam suatu tim (kelompok).

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah sebagai

berikut:

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk
menuntaskan materi belajarnya.

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan
tinggi, sedang dan rendah.

c. Bilamana mungkin anggota berasal dari ras, budaya, suku dan
jenis kelamin berbeda-beda.

d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu.5

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD

melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Persiapan

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses

pembelajaran membutuhkan persiapan yang matang sebelum kegiatan

pembelajaran dilaksanakan. Adapun persiapan-persiapan tersebut

antara lain :

1) Perangkat Pembelajaran

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini perlu

dipersiapkan perangkat pembelajarannya, yang meliputi Rencana

Pembelajaran (RP), Buku Siswa, Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

beserta lembar jawaban.

5 Ibrahim,dkk, Pembelajaran Kooperatif, Surabaya:University Press, 2001, h.16
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2) Membentuk Kelompok Kooperatif

Menentukan anggota kelompok diusahakan agar

kemampuan siswa dalam kelompok heterogen dan kemampuan

antar satu kelompok dengan kelompok lainnya relatif homogen.

3) Menentukan Skor Awal

Skor awal yang digunakan dalam kelas kooperatif adalah

nilai ulangan sebelumnya. Skor awal ini dapat berubah setelah ada

kuis. Misalnya pada pembelajaran lebih lanjut dan setelah

diadakan tes, maka hasil tes masing-masing individu dapat

dijadikan skor awal.

4) Pengaturan Tempat Duduk

Pengaturan tempat duduk dalam kelas kooperatif perlu

juga diatur dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menunjang

keberhasilan pembelajaran kooperatif apabila tidak ada pengaturan

tempat duduk, maka dapat menimbulkan kekacauan yang

menyebabkan gagalnya pembelajaran pada kelas kooperatif.

5) Kerja Kelompok

Untuk mencegah adanya hambatan pada pembelajaran

kooperatif tipe STAD, terlebih dahulu diadakan latihan kerja sama

kelompok. Hal ini bertujuan untuk lebih jauh mengenal masing-

masing individu dalam kelompok.

b. Penyajian Kelas

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dimulai dengan guru

menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada

pembelajaran tersebut dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang
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materi yang ingin dipelajari. Dilanjutkan dengan memberikan

apersepsi agar siswa dapat menghubungkan materi yang disajikan

dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian guru

menyajikan informasi kepada siswa secara garis besar dan seterusnya

mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar.

c. Kegiatan Kelompok

Selama tugas kelompok guru bertindak sebagai fasilitator dan

memonitorkan kegiatan setiap kelompok. Pada tahap ini siswa diberi

lembar kerja sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja

kelompok siswa saling berbagi tugas, saling membantu memberi

penyelesaian agar semua anggota kelompok dapat memahami materi

yang akan dibahas dan satu lembar dikumpulkan sebagai hasil kerja

kelompok. Setelah kegiatan kelompok guru mengajak siswa membuat

rangkuman sesuai dengan materi yang telah dibahas dan memberi

tugas mandiri.

d. Kuis

Pada saat mengerjakan kuis, siswa harus bekerja secara

individu sekalipun skor yang akan diperoleh nantinya digunakan untuk

menentukan keberhasilan kelompoknya. Pada kuis ini siswa harus

menunjukkan apa yang telah dipelajari saat bekerja dengan

kelompoknya.

e. Penghargaan Kelompok

Untuk menentukan bentuk penghargaan kelompok dilakukan

langkah-langkah berikut :
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1) Menghitung Skor Individu

Menurut Slavin untuk memberikan skor perkembangan

individu dihitung seperti pada Tabel 1.6

TABEL II. 1
NILAI PERKEMBANGAN INDIVIDU

Nilai Tes Skor
Perkembangan

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 poin
10 poin di bawah sampai 1 poin di bawah
skor awal

10 poin

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 poin
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 poin
Nilai sempurna (tanpa memperhatikan skor
awal)

40 poin

2) Menghitung Skor Kelompok

Perhitungan skor perkembangan kelompok untuk

menentukan penghargaan kelompok dilakukan dengan cara

menjumlahkan nilai perkembangan yang disumbangkan oleh

masing-masing individu dan dibagi dengan jumlah anggota

kelompok sehingga didapatkan rata-rata kelompok. Sesuai dengan

rata-rata skor perkembangan kelompok, diperoleh kategori skor

kelompok seperti pada Tabel 2.

TABEL II.2
TINGKAT PENGHARGAAN KELOMPOK

Rata-rata tim Predikat
0 ≤ x ≤ 5 -
5 ≤ x ≤ 15 Tim baik
15 ≤ x ≤ 25 Tim hebat
25 ≤ x ≤ 30 Tim super

6 Risnawati, Op.cit, h.46
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3) Pemberian Hadiah dan Pengakuan Skor Kelompok

Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat,

guru memberikan hadiah/penghargaan kepada masing-masing

kelompok sesuai dalam predikatnya.

3. Pemahaman Konsep Matematika

a. Pengertian Pemahaman Konsep

Pemahaman dapat diartikan sebagai penyerapan arti suatu

materi yang dipelajari. Dalam kamus pintar Bahasa Indonesia

pemahaman berasal dari  kata paham yang berarti pengertian dan

mengerti benar tentang sesuatu hal.7. Pengertian pemahaman juga

dikemukakan oleh Sardiman yang mengatakan bahwa pemahaman atau

comprehension dapat diartikan menguasai sesuatu pikiran. Belajar

berarti harus mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud

dan implikasinya serta memahami suatu situasi. Memahami

maksudnya dan menangkap maknanya adalah tujuan akhir dari setiap

belajar.8 Sedangkan pengertian konsep dikemukakan oleh Hartono

yaitu konsep adalah gambaran secara abstrak tentang kejadian,

keadaan, dalam suatu kelompok atau individu.9 Lebih lanjut lagi

pengertian konsep menurut Rosser sebagaimana yang dikutip Syaiful

Sagala adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek,

7 Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia,
Surabaya:Fajar Mulya, 1996, h. 270

8 Sardiman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta:Raja
Grafindo Persada, 2008, h. 42-43

9 Hartono, Metodologi Penelitian, Pekanbaru:Zanafa Publishing, 2011, h. 30
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kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang

mempunyai atribut-atribut yang sama.10

Dalam matematika, konsep merupakan suatu ide abstrak yang

memungkinkan seseorang untuk menggolongkan suatu objek atau

kejadian. Menurut Risnawati, suatu konsep dalam matematika

merupakan pengertian-pengertian pokok yang mendasari pengertian-

pengertian selanjutnya.11 Herman menyatakan bahwa belajar

matematika itu memerlukan pemahaman terhadap konsep-konsep,

konsep-konsep ini akan melahirkan teorema atau rumus.12 Agar

konsep-konsep dan teorema-teorema dapat diaplikasikan ke situasi

yang lain, perlu adanya keterampilan menggunakan konsep-konsep

dan teorema-teorema tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran

matematika harus ditekankan ke arah pemahaman konsep.

Menurut Depdiknas, pemahaman konsep merupakan

kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan

dalam melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien

dan tepat.13 Menurut Agus Suprijono, pemahaman konsep adalah

memahami kategori-kategori atau konsep-konsep yang sudah ada

sebelumnya.14

Berdasarkan pengertian pemahaman konsep diatas, dapat

disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematika merupakan

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

11 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru:Suska Press,
2008, h.63

12Herman Hudojo, Strategi Mengajar Belajar Matematika, Malang:IKIP
Malang, 1990, h. 150

13 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Op.Cit, h. 59
14 Agus Suprijono, Cooperatif Learning: Teori dan Aplikasi PAKEM,

Yogyakarta:Pustaka Pelaja, h. 25
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pengertian yang benar tentang suatu rancangan atau ide abstrak yang

ditunjukkan siswa dalam memahami kategori-kategori atau konsep-

konsep yang sudah ada sebelumnya serta memahami suatu situasi

dalam pembelajaran matematika.

Menurut Skemp pemahaman konsep matematika ada dua jenis,

yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman relasional.

Pemahaman instrumental suatu konsep matematika berarti suatu

pemahaman atas membedakan sejumlah konsep sebagai pemahaman

konsep saling terpisah dan hanya hafal rumus dengan perhitungan

sederhana. Sedangkan pemahaman relasional adalah dapat melakukan

perhitungan secara bermakna pada permasalahan-permasalahan yang

lebih luas.15

Siswa yang memiliki pemahaman instrumental saja belum

dapat dikatakan memiliki pehamaman secara keseluruhan, seperti yang

dikatakan oleh R. Skemp “ instrumental understanding, I would until

recently not have regarded as understanding at all”16. Pemahaman

instrumental dikatakan juga sebagai “rules without reasons”17.

Sedangkan siswa yang telah memiliki pemahaman relasional memiliki

fondasi atau dasar yang lebih kokoh dalam pemahamannya. Jika siswa

lupa dengan rumus, mereka masih memiliki peluang untuk

15Rudi Kurniawan, Kemampuan Pemahaman, Pemecahan Masalah
Matematik Serta Pembelajaran Kontekstual, Majalengka, Seminar Nasional
Pendidikan Matematika, 2009

16 Richard R. Skemp, Relational Understanding and Instrumental
Understanding, Department of Education, University Of Warwick, 1989, h.2

17Ibid.,
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menyelesaikan soal dengan cara lainnya. Menurut Skemp, pemahaman

relasional dapat diartikan sebagai pemahaman yang memahami dua hal

secara bersama-sama yaitu “ Knowing both what to do and why”18.

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:

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.19

Dapat disimpulkan bahwa 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

Dalam penelitian ini, hasil belajar diperoleh siswa berdasarkan

hasil tes pemahaman konsep. Menurut Depdiknas menjelaskan bahwa

penilaian perkembangan anak didik dicantumkan dalam indikator dari

18Ibid.,
19 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung:PT Remaja

Rosdakarya, 2007, h.102
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kemampuan pemahaman konsep sebagai hasil belajar matematika.

Indikator tersebut adalah sebagai berikut:20

1) Menyatakan ulang sebuah konsep.
2) Mengklasifikasikan objek-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 dan syarat cukup suatu

konsep.
6) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau

operasi tertentu.
7) Mengaplikasikan konsep atau logaritma pemecahan

masalah.

Untuk memberikan penilaian yang objektif, kriteria penilaian

skor untuk soal tes kemampuan pemahaman berpedoman pada Tabel

II.3 sebagai berikut :21

20 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas,
Jakarta: Depdiknas, 2006, h. 59

21 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika,
Pekanbaru:Daulat Riau, 2012, h. 40
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TABEL II.3
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 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

Sebagian 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
benar seluruhnya

Prosedur
penyelesaian tepat,

tanpa kesalahan
aritmatika

(Sumber: Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika)

4. Hubungan Pendekatan Kontekstual dalam Tatanan Kooperatif Tipe
STAD terhadap Pemahaman Konsep Belajar Matematika

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu

guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dalam penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Matematika yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari

diharapkan dapat dikuasai oleh siswa melalui pendekatan kontekstual.

Dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD adanya ketergantungan secara

positif dari penghargaan kelompok akan menumbuhkan persaingan yang

sehat antara kelompok satu dengan kelompok lain dan setiap anggota
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kelompok akan berusaha untuk menjadi kelompok yang terbaik. Dengan

penerapan pendekatan kontekstual dalam tatanan kooperatif tipe STAD

akan lebih mudah siswa untuk merefleksikan ide-ide abstrak yang ditemui

dalam materi pelajaran ke dalam konteks nyata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak

aktifitas pembelajaran siswa dengan mengajukan masalah-masalah yang

nyata, maka pemahaman siswa tentang materi yang dipelajarinya akan

semakin bertambah. Jadi, pemahaman konsep matematika siswa semakin

meningkat.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kontekstual (Contextual

Teaching and Learning) dalam tatanan kooperatif tipe STAD dapat

meningkatkan hasil belajar. Ini merupakan salah satu penelitian yang

dilakukan oleh Desmiyeti mahasiswi jurusan pendidikan matematika UR

pada tahun 2006 dengan judul Penerapan Pendekatan Kontekstual dalam

Tatanan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk meningkatkan hasil

belajar matematika siswa SD Negeri 050 Bukit Raya Pekanbaru. Ini

menunjukkan penerapan strategi ini dapat meningkatkan hasil belajar

matematika siswa.

Perbedaan antara peneliti yang dilakukan oleh Desmiyati dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada aspek yang diteliti.

Peneliti hanya meneliti aspek kemampuan pemahaman konsep siswa.

Sedangkan Desmiyati meneliti seluruh aspek hasil belajar siswa. Selain itu,
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perbedaan terletak juga pada sampel yang diteliti. Desmiyati meneliti siswa

SD sedangkan peneliti meneliti siswa SMP.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan

bagaimana mengukur variabel dalam penelitian. Adapun yang penulis

maksud adalah suatu variabel bebas (Independent Variabel) dan variabel

terikat (Dependent Variabel). Dalam hal ini penerapan pendekatan

kontekstual dalam tatanan kooperatif tipe STAD merupakan variabel bebas

dan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa merupakan variabel

terikat.

1. Penerapan Pendekatan Kontekstual Dalam Tatanan Kooperatif Tipe
STAD merupakan Variabel Bebas (Independent)

Penerapan pendekatan kontekstual dalam tatanan kooperatif tipe

STAD merupakan variabel bebas yang mempengaruhi pemahaman konsep

matematika. Adapun langkah-langkah dalam penerapan pendekatan

kontekstual dalam tatanan kooperatif tipe STAD sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini guru melakukan beberapa langkah :

1) Memilih materi pokok

Materi yang akan dipilih adalah kubus dan balok.

2) Guru membuat LKS

Guru membuat LKS dengan materi yang berkaitan dengan

kehidupan nyata  siswa.
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3) Merancang kelompok-kelompok kooperatif tipe STAD

Sebelum memulai pembelajaran kooperatif tipe STAD terlebih

dahalu dirancang kelompok kooperatif tipe STAD yang tiap

kelompok beranggotakan 4-6 orang. Kelompok yang dibentuk

bersifat heterogen secara akademik yang terdiri dari siswa  yang

pandai, sedang dan kurang.

b. Tahap Penyajian Kelas

1) Pendahuluan

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa

dan menginformasikan model pembelajaran yang akan

digunakan

b) Guru menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan

masalah kontekstual yang berhubungan dengan materi.

Kemudian guru meminta siswa untuk mengembangkan ide-

ide yang sudah diketahui siswa pada awal pembelajaran.

c) Guru mengajak siswa untuk memberikan contoh masalah

yang berkaitan dengan materi yaitu kubus dan balok.

2) Kegiatan Kelompok

a) Guru meminta siswa membentuk  kelompok berdasarkan

rancangan pada tahap persiapan dan membagikan LKS

b) Siswa pada masing-masing kelompok berdiskusi mengenai

materi yang ada di dalam LKS untuk menemukan pemecahan

masalah dalam matematika tersebut dengan anggota
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kelompoknya dan satu orang siswa ditunjuk sebagai ketua

kelompok dan guru sebagai fasilitator.

c) Guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk menarik

perhatian  siswa dengan apa yang dipelajari.

d) Guru memberikan contoh soal dan penyelesaian yang

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian soal-soal

yang ada di LKS tersebut dikerjakan oleh siswa secara

kelompok.

e) Perwakilan dari salah satu kelompok menyajikan hasil diskusi

kelompoknya, kemudian kelompok lain menanggapi hasil

kelompok tersebut. Sedangkan guru hanyalah sebagai

fasilitator dan motivator serta mengevaluasi hasil diskusi

setiap kelompok.

f) Guru memberikan tes individu pada siswa.

3) Penutup

a) Guru membimbing siswa membuat kesimpulan dan

mengevaluasi dari materi yang sudah dipelajari.

b) Guru memberikan PR.

2. Kemampuan Pemanahan Konsep Matematika Siswa merupakan
Variabel Terikat (Dependent)

Untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika

siswa akan dilihat dari indikator sebagai berikut :

a. Menyatakan ulang sebuah konsep.
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b. Mengklasifikasikan objek-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 dan syarat cukup suatu konsep.

f. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau

operasi tertentu.

g. Mengaplikasikan konsep atau logaritma pemecahan masalah.22

Kriteria penilaian untuk setiap butir soal tes kemampuan

pemahaman konsep matematika yaitu skor 0 – 4 .

22 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Op. cit, h.59
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TABEL II.4
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 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

Sebagian 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
benar seluruhnya

Prosedur
penyelesaian tepat,

tanpa kesalahan
aritmatika

Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal = 2

(Sumber: Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika)

D. Hipotesis Tindakan

Ha : Terdapat perbedaan antara pemahaman konsep matematika siswa yang

belajar menggunakan pendekatan kontekstual dalam tatanan

kooperatif tipe STAD dan siswa yang belajar dengan pembelajaran

konvensional di SMP Negeri 2 Kecamatan Ujungbatu Kabupaten

Rokan Hulu
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H0 : Tidak terdapat perbedaan antara pemahaman konsep matematika siswa

yang belajar menggunakan pendekatan kontekstual dalam tatanan

kooperatif tipe STAD dan siswa yang belajar dengan pembelajaran

konvensional di SMP Negeri 2 Kecamatan Ujungbatu Kabupaten

Rokan Hulu


