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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pemahaman Konsep Matematika

Penilaian hasil belajar matematika dikelompokkan menjadi tiga

aspek, yaitu pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, serta

pemecahan masalah.1 Hal ini diperkuat oleh Maz’ud Zein bahwa dalam

pembelajaran matematika ada kemampuan pemahaman konsep,

kemampuan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah

matematika.2 Belajar matematika akan melibatkan pemahaman suatu

proses dan isi kandungan. Pemahaman suatu proses dan isi kandungan

itu salah satunya terdiri dari pemahaman konsep matematika.

a. Pengertian Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan

konsep. Dalam kamus pintar Bahasa Indonesia pemahaman berasal

dari  kata paham yang berarti pengertian dan mengerti benar tentang

sesuatu hal.3 Seseorang dapat dikatakan paham tentang suatu hal

apabila orang tersebut mengerti dan mampu menjelaskan suatu hal

1Sri Hajiyati, Peningkatan Pemahaman Konsep Simetri melalui Model
Pembelajaran Kreatif dengan Permainan Matematika, tersedia dalam:
http://etd.eprints.ums.ac.id/725/1/a 410040058.pdf, didownload pada tanggal 2 Mei 2013.

2 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru : Daulat
Riau, 2012), h. 20

3 Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya:
Fajar Mulya, 1996), h. 270.
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yang dipahaminya, sehingga pemahaman dalam pelajaran

matematika sangat penting untuk menunjang

keberhasilan dalam belajar matematika. Menurut Sardiman,

pemahaman (comprehension) dapat diartikan menguasai sesuatu

dengan pikiran.4 Pemahaman merupakan perangkat standar program

pendidikan yang merefleksikan kompetensi sehingga dapat

mengantarkan siswa untuk menjadi kompeten dalam berbagai ilmu

pengetahuan.

Konsep menurut Rosser sebagaimana yang dikutip Syaiful

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

kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan yang

mempunyai atribut-atribut yang sama.5 Lebih lanjut Agus

mendefinisikan konsep adalah ide atau pengertian umum yang

disusun dengan kata, simbol, dan tanda.6 Hal ini dapat kita jumpai

dalam pembelajaran matematika, sebab dalam pembelajaran

matematika suatu pernyataan dapat dinyatakan dengan bahasa simbol

ataupun tanda. Menurut Risnawati, suatu konsep dalam matematika

merupakan pengertian-pengertian pokok yang mendasari pengertian-

pengertian selanjutnya.7 Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman

4 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
h. 43

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

6 Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2012), h. 9.
7 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.

63
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konsep matematika adalah kemampuan menangkap makna atau arti

suatu ide atau pengertian-pengertian pokok dalam matematika.

Pemahaman konsep merupakan dasar utama dalam pembelajaran

matematika. Herman menyatakan bahwa belajar matematika itu

memerlukan pemahaman terhadap konsep-konsep, konsep-konsep ini

akan melahirkan teorema atau rumus.8 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.

Suatu konsep yang dikuasai siswa semakin baik apabila disertai

dengan pengaplikasian. Effendi menyatakan tahap pemahaman suatu

konsep matematika yang abstrak akan dapat ditingkatkan dengan

mewujudkan konsep tersebut dalam amalan pengajaran.9 Siswa

dikatakan telah memahami konsep apabila ia telah mampu

mengabstraksikan sifat yang sama, yang merupakan ciri khas dari

konsep yang dipelajari, dan telah mampu membuat generalisasi

terhadap konsep tersebut.

Kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep matematika

sangat menentukan dalam proses menyelesaikan persoalan

matematika. Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur

8Herman Hudojo, Strategi Mengajar Belajar Matematika, (Malang: IKIP Malang,
1990), h. 150

9Effendi Zakaria, dkk, Tren Pengajaran dan Pembelajaran Matematika, (Kuala
Lumpur: Utusan Publication dan Distributor SDN BHD, 2007), h.86
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dari kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep

dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, pemahaman konsep

matematika siswa dapat dikatakan baik apabila siswa dapat

mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan

pemahaman konsep matematika menginginkan siswa mampu

memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang telah dipahaminya ke

dalam kegiatan belajar. Jika siswa telah memiliki pemahaman yang

baik, maka siswa tersebut siap memberi jawaban yang pasti atas

pernyataan-pernyataan atau masalah-masalah dalam belajar.

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.10

10 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007), h. 102.
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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. Jenis-jenis Pemahaman Konsep

Skemp menyatakan bahwa 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.11

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”12. Pemahaman

instrumental dikatakan juga sebagai “rules without reasons”13.

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

menyelesaikan soal dengan cara lainnya. Menurut Skemp,

11Rudi Kurniawan, Kemampuan Pemahaman, Pemecahan Masalah Matematik
Serta Pembelajaran Kontekstual, (Majalengka, Seminar Nasional Pendidikan Matematika, 2009)

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

13Ibid.,
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pemahaman relasional dapat diartikan sebagai pemahaman yang

memahami dua hal secara bersama-sama yaitu “ Knowing both what

to do and why”14.

Berdasarkan teori Skemp, pemahaman yang harus dimiliki siswa

dalam pembelajaran matematika bukan hanya sekedar hapal rumus

dan hitungan sederhana, namun juga dapat mengaplikasikannya

dalam berbagai kasus dan paham bagaimana konsep atau rumus

tersebut diperoleh, sehingga kedua pemahaman tersebut sangat

dibutuhkan dalam setiap pembelajaran matematika baik instrumental

maupun relasional.

d. Indikator Pemahaman Konsep

Badan Standar Nasional Pendidikan dalam model penilaian kelas

pada satuan SMP menyebutkan indikator-indikator yang

menunjukkan pemahaman konsep antara lain:15

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.

14Ibid.,
15 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),Op. Cit . Depdiknas: (Jakarta, 2006)
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2. Model Pembelajaran kooperatif

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah

pembelajaran kooperatif. Menurut Sanjaya pembelajaran kooperatif

adalah rangkaian belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah

dirumuskan.16 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.17 Senada dengan dua 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.18 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. Dalam

16Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h.246

17Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa
Media, 2005), h. 4

18 Isjoni, Cooperative Learning, (Pekanbaru: Alfabeta, 2007), h.19
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menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok

harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami

materi pelajaran.

Adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah:19

1) Siswa dalam sebuah kelompok secara kooperatif menyelesaikan

materi belajar sesuai kompetensi dasar yang ingin dicapai.

2) Pembagian kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki

kemampuan yang berbeda-beda, baik yang memiliki kemampuan

tinggi, sedang atau pun rendah. Pembagian kelompok, jika

memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku

yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender.

3) Adanya penghargaan, dalam artian penghargaan dalam

pembelajaran kooperatif lebih menekankan pada kelompok dari

pada masing-masing individu.

b. Unsur-Unsur Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar

dalam kelompok.20 Ada unsur-unsur dasar pembelajaran

kooperatif yang dilakukan dengan benar. Pelaksanaan prosedur

model pembelajaran kooperatif dengan benar akan

memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif. Ada beberapa

elemen dasar yang membuat pembelajaran kooperatif lebih

19 Trianto, Mendesain Mogesiodel Pembelajaran Inovatif-Progesif, (Jakarta:
Kencana, 2010) , h. 58

20 Agus Suprijono, Op. Cit , (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2012), h. 58
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produktif dibandingkan dengan pembelajaran kompetitif dan

individual. Elemen-elemen tersebut antara lain:21

1) Positive interdependence (saling ketergantungan positif).

2) Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan).

3) Face to face promotive interaction ( interaksi promotif).

4) Interpersonal skill ( komunikasi antara anggota kelompok).

5) Group processing (pemrosesan kelompok).

Anita mengemukakan lima unsur model pembelajaran

kooperatif dapat dijabarkan menjadi :22

1) Saling ketergantungan positif

Keberhasilan suatu karya sangat tergantung pada usaha setiap

anggotanya, wartawan mencari dan menulis berita, redaksi

mengedit, dan tukang ketik mengetik tulisan tersebut. Rantai

kerja sama ini berlanjut terus sampai dengan mereka yang di

bagian percetakan dan loper surat kabar. Semua orang ini

bekerja demi tercapainya satu tujuan yang sama, yaitu terbitnya

sebuah surat kabar dan sampainya surat kabar tersebut ditangan

pembaca.

21 Miftahul huda, Cooperatif Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),  h. 46
22 Anita Lie, Cooperatif Learning, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,

2008), h.  32
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2) Tanggung jawab perseorangan

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama.

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model

pembelajaran cooperative learning, setiap siswa akan merasa

bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Kunci

keberhasilan metode kerja kelompok adalah persipan guru

dalam menyusun tugasnya.

3) Tatap muka

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu

muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan

para pembelajar untuk membentuk sinergi yang

menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa

kepala akan lebih kaya dari pada pemikiran satu kepala saja.

Lebih jauh lagi, hasil kerja sama ini lebih jauh lebih besar dari

pada jumlah hasil masing-masing anggota.

4) Komunikasi antar anggota

Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali

dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Sebelum

menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu

mengajarkan cara-cara berkomunikasi.

Tidak setiap siswa mempunyai keahlian mendengarkan dan

kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka.
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5) Evaluasi proses kelompok

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok

untuk mengevaluasi proses kerja sama mereka agar selanjutnya

bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini

tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, tetapi

biasanya diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali

pembelajaran terlibat dalam kegiatan Cooperatif learning.

c. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif

Menurut Agus bahwa sintaks model pembelajaran kooperatif

ada enam fase, yaitu tabel II.1 sebagai berikut :23

23 Agus Suprijono, Op. Cit., h. 65
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Tabel II.1: Tahap-Tahap Model Pembelajaran Kooperatif

Fase Kegiatan Guru
Fase 1
Menyampaikan tujuan
dan memotivasi murid

Guru menyampaikan semua tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai pada
pelajaran tersebut dan memotivasi murid
belajar.

Fase 2
Menyajikan informasi

Guru menyajikan informasi kepada murid
dengan jalan demonstrasi atau lewat
bahan bacaan.

Fase 3
Mengorganisasikan
murid ke dalam
kelompok kooperatif

Guru menjelaskan kepada murid
bagaimana caranya membentuk kelompok
belajar dan membantu setiap kelompok
agar melakukan transisi secara efisien.

Fase 4
Membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok
belajar saat mengerjakan tugas.

Fase 5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang
materi yang telah dipelajari atau masing-
masing kelompok mempresentasikan
hasil kerjanya.

Fase 6
Memberi penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk menghargai
baik upaya maupun hasil belajar individu
dan kelompok24.

Dengan demikaian pembelajaran kooperatif adalah suatu model

pembelajaran dimana siswa dalam kelompok kecil atau kelompok

besar, belajar dan bekerja secara kolaboratif dengan struktur

kelompok yang heterogen. Dengan tujuan menyelesaikan tugas-tugas

yang diberikan guru atau tugas-tugas akademis penting lainnya

dengan tidak meninggalkan unsur-unsur: saling ketergantungan

positif, tanggung jawab perseorangan, interaksi promotif, komunikasi

antara anggota kelompok, pemrosesan kelompok.

24Ibid, h. 48.
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Selanjutnya pendapat Jarolimek & Parker yang dikutip Isjoni

mengatakan keunggulan dari pembelajaran kooperatif ini adalah:

1. Saling ketergantungan yang positif,
2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu,
3. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas,
4. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan,
5. Terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa

dengan guru, dan memiliki banyak kesempatan untuk
mengekspresikan pengalaman yang menyenangkan.25

Kelemahan dari pembelajaran kooperatif:

1. Untuk memahami dan mengerti filosofi pembelajaran kooperatif
membutuhkan waktu. Pembelajaran kooperatif dapat juga
menimbulkan perasaan terhambat bagi siswa yang memiliki
kemampuan yang lebih dibandingkan dengan siswa yang lainnya.
Akibatnya hal ini dapat mengganggu kegiatan kelompok.

2. Penilaian dalam kooperatif didasarkan pada hasil kelompok.
Namun guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi
yang diharapkan adalah prestasi individu siswa.

3. Keberhasilan model pembelajaran kooperatif dalam upaya
mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan waktu yang
cukup lama.

3. Metode Bamboo Dancing

a. Pengertian Bamboo Dancing

Metode Bamboo Dancing di kembangkan oleh Spencer Kagan.

Metode ini merupakan modifikasi dari metode lingkaran kecil

lingkaran besar.26

Metode ini diberi nama Bamboo Dancing karena siswa berjajar dan

saling berhadapan dengan model yang mirip seperti dua potong

bamboo yang di gunakan dalam tari bamboo dari Filipina yang juga

popular dari beberapa daerah Indonesia.

25Isjoni, Op. Cit, h. 24.
26 Miftahul Huda. Op. Cit. h. 147
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Menurut Anita Lie, Metode Bamboo Dancing adalah salah satu

metode pembelajaran kooperatif yang pengelolaan kelasnya dilakukan

dengan cara siswa berjajar saling berhadapan dengan model yang

mirip seperti dua potong bamboo. Agar lebih adil setiap kelompok

dibagi secara heterogen.27Metode Bamboo Dancing, memberikan

kesempatan kepada  siswa untuk membangun konsep (pemahaman)

pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda secara

teratur.  Metode ini cocok untuk bahan ajar yang memerlukan

pertukaran pengalaman dan pertukaran antar siswa.

Pembelajaran kooperatif dengan metode Bamboo Dancing ini

merupakan salah satu metode dari model pembelajaran kooperatif

dengan menggunakan kelompok, satu kelompok duduk di satu jajaran

saling berhadapan dengan kelompok lain.

Menurut Agus Suprijono, Pembelajaran dengan metode Bamboo

Dancing ini dapat megaktifkan struktur kognitif yang telah dimiliki

peserta didik.28 Pemahaman konsep termasuk salah satu tingkatan

dalam ranah kognitif. Pemahaman konsep adalah tingkat kemampuan

yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep.29 Jadi,

Jika struktur kognitif siswa sudah aktif, maka memudahkan siswa

untuk memahami suatu konsep.

Metode pembelajaran ini menghadirkan suasana belajar

matematika yang menyenangkan, sehingga diharapkan siswa dapat

27 Ibid.
28 Agus Suprijono, Op Cit. 2009. h. 98
29 Purwanto, Op. Cit .2002.h. 44
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menerima pelajaran secara maksimal. Dan metode ini bisa digunakan

dalam beberapa mata pelajaran, seperti Agama, IPS, Matematika dan

Bahasa.30Bahan pelajaran yang cocok digunakan dengan metode ini

adalah bahan yang membutuhkan pertukaran pengalaman, pikiran, dan

informasi antar siswa.

b. Langkah-Langkah Metode Bamboo Dancing

Metode Bamboo Dancing adalah salah satu model

pembelajaran kooperatif dengan langkah-langkah berikut:

1) Pengenalan topik oleh guru
Guru bisa menuliskan topik tersebut di papan tulis atau dapat
pula guru bertanya jawab apa yang diketahui oleh peserta didik
mengenai topik itu. Kegiatan sumbang saran ini dimaksudkan
untuk mengaktifkan struktur kognitif yang telah dimiliki
peserta didik agar lebih siap menghadapi pelajaran yang baru.31

2) Membagi kelompok
Satu kelompok duduk di satu jajaran berhadapan dengan
jajaran kelompok lain.32 Dengan demikian didalam tiap-tiap
kelompok saling berpasang-pasangan. Siswa A berpasangan
dengn siswa F, siswa B berpasangan dengan siswa E dan C
berpasangan dengan siswa D. Pasangan  ini disebut pasangan
awal.

Siswa A                         Siswa B                     Siswa C

Gambar 1

Siswa  F                           Siswa E                     Siswa D

3)   Memberikan tugas kepada setiap pasangan yang berupa LKS
untuk dikerjakan atau dibahas. Dua siswa yang berpasangan
dari kedua jajaran berbagi informasi .33

30 Anita Lie, Op. Cit. 2010. h.7 6
31 Op. Cit. 2010. h. 80
32 Miftahul Huda, Op. Cit.,h. 148
33 Ibid.
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4) Kemudian, satu atau dua siswa yang duduk diujung salah satu
jajaran pindah ke ujung lainnya di jajarannya. Jajaran ini
kemudian bergeser. Dengan cara ini, masing-masing siswa
mendapat pasangan yang baru untuk berbagi. Pergeseran
biasanya dilakukan terus sesuai dengan kebutuhan.34

Pergeseran berhenti setelah tiap peserta didik kembali ke
pasangan awal.

Siswa A                          Siswa B                        Siswa C
Gambar 2

Siswa  E                        Siswa D                        Siswa F

Siswa A                          Siswa B                       Siswa C
Gambar 3

Siswa D                        Siswa    F                      Siswa  E

Siswa A                      Siswa B                         Siswa C
Gambar 4

Siswa F Siswa  E                        Siswa D

5) Hasil diskusi di tiap-tiap kelompok besar kemudian
dipresentasikan kepada seluruh kelas.35 Kegiatan ini
dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh melalui
diskusi tiap-tiap kelompok besar dapat diobjektivasi dan
menjadi pengetahuan bersama seluruh kelas.

6)     Memberikan penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat
dilakukan dengan memberikan tepuk tangan kepada
temannya yang telah mempresentasikan hasil kerjanya.

Dapat disimpulkan bahwa metode Bamboo Dancing adalah  suatu

metode yang pelaksanaannya mirip seperti tari bambu dari Filipina

yang sangat bermanfaat guna membangun kebersamaan antar siswa.

Dalam metode ini siswa saling berbagi informasi. Diskusi antar siswa

34 Ibid.
35Anita Lie, Op. Cit, 2010. h. 67
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terjadi pada saat berpasangan dan pada saat presentasi topik

pelajaran. Hal ini sangat bermanfaat guna mengaktifan Pemahaman

konsep siswa khususnya pemahaman konsep matematika karena

metode dalam penelitian ini dipraktekkkan dalam pembelajaran

matematika.

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Bamboo Dancing

Kelebihan dari metode Bamboo Dancing menurut Anita Lie adalah

adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi

dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Selain itu,

siswa bekerja dengan sesama siswa dalam suasana gotong royong dan

mempunyai banyak kesempatan untuk mengelola informasi dan

meningkatkan keterampilan berkomunikasi serta dapat digunakan

untuk semua tingkatan usia peserta didik.36Metode  ini juga cocok

untuk mata pelajaran yang sifatnya berbagi informasi seperti Bahasa,

IPS, Agama, dan Matematika.37

Kekurangan pada  metode ini jika dibentuk kelompok besar guru

harus menyiapkan topik yang banyak. Topik yang terlalu banyak

akan berakibat pada pada saat diskusi yang membutuhkan waktu yang

relatif lama.

36 Ibid.
37 Ibid.
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d. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif dengan Metode

Bamboo Dancing dan Pemahaman Konsep Matematika Siswa

Belajar matematika tidak terlepas dari adanya pemahaman konsep

karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika sangat

bergantung pada pemahaman siswa tersebut. Siswa akan

mendapatkan hasil yang optimal apabila mereka memahami konsep

pada pembelajaran matematika tersebut. Hal ini dapat dilakukan

diantaranya apabila guru menggunakan pendekatan dan model

pembelajaran yang menjadikan siswa tersebut aktif pada saat

pembelajaran.

Metode Bamboo Dancing merupakan salah satu metode

pembelajaran kooperatif yang pengelolaan kelasnya dilakukan dengan

cara siswa berjajar saling berhadapan mirip seperti dua potong bambu

yang digunakan dalam tari bambu Filipina yang juga popular

dibeberapa daerah di Indonesia. Dalam kegiatan belajar mengajar

dalam teknik ini, siswa saling berbagi informasi pada saat yang

bersamaan.38 menurut Anita Lie dengan adanya struktur yang jelas

memungkinkan siswa untuk berbagi dengan pasangan yang berbeda

dengan singkat dan teratur. Selain itu, siswa bekerja dengan sesama

siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak

kesempatan untuk mengelola informasi dan meningkatkan

keterampilan berkomunikasi.39 Khususnya kemampuan pemahaman

konsep secara matematik karena metode Bamboo Dancing dalam

penelitian ini di praktekkan dalam pembelajaran matematika. Proses

pemahaman konsep matematika pada metode Bamboo Dancing ini

terjadi pada saat siswa berbagi informasi  untuk membangun konsep

(pemahaman) pada saat yang bersamaan dengan pasangannya

selanjutnya siswa menuliskan hasil diskusinya kedalam LKS yang

38 Ibid.
39 Ibid.
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telah diberikan oleh guru. Oleh karena itu metode Bamboo Dancing

sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemampuan pemahaman

konsep matematika siswa.

Model pembelajaran kooperatif dengan metode Bamboo Dancing

merupakan pembelajaran yang melatih siswa untuk bekerja sama

dalam menemukan konsep-konsep matematika dan memecahkan

suatu permasalahan dalam pembelajaran serta mengaitkannya dengan

pengalaman riil siswa. Proses penemuan konsep ini dikembangkan

melalui penjelajahan berbagai persoalan dunia nyata yang berada

diluar matematika seperti kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar,

bahkan mata pelajaran lain yang dianggap sebagai dunia nyata, atau

suatu situasi yang bisa dibayangkan (imagineable) oleh siswa.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Slavin yang dikutip

oleh Baharuddin dan Wahyuni bahwa40

”Dalam proses belajar dan pembelajaran siswa harus
terlibat aktif dan siswa menjadi pusat kegiatan belajar dan
pembelajaran di kelas. Guru dapat memfasilitasi proses ini dengan
mengajar menggunakan cara-cara yang membuat sebuah informasi
menjadi bermakna dan relevan  bagi siswa. Untuk itu guru harus
memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan
mengaplikasikan ide-ide mereka sendiri, disamping mengajarkan
siswa untuk menyadari dan sadar akan strategi belajar mereka
sendiri”.

Berdasarkan uraian tersebut, agar siswa mampu memahami konsep

dengan baik maka guru harus memberi kesempatan kepada siswa

untuk menemukan dan mengaplikasikan ide-ide mereka sendiri

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka.

Konsep lain dari Agus Suprijono yang ada kaitannya Metode

Bamboo Dancing dan pemahaman konsep matematika siswa dapat

40Ibid. h. 116
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mengaktifkan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik.41

Pemahaman konsep termasuk salah satu tingkatan dalam ranah

kognitif. Jika struktur kognitif siswa sudah aktif, maka memudahkan

siswa untuk memahami suatu konsep.42

Oleh karena itu siswa tidak dipandang sebagai penerima pasif,

tetapi harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali konsep-

konsep matematika dibawah bimbingan guru.

Dengan pembelajaran kooperatif metode Bamboo Dancing siswa

akan melakukan diskusi, berbagi pengalaman, pengetahuan dan dapat

mengemukakan idenya kepada siswa lainnya sehingga pembelajaran

menjadi lebih bermakna dan siswa pun dapat memahami konsep

matematika dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat

hubungan yang erat antara model pembelajaran kooperatif , metode

Bamboo Dancing, dan pemahaman konsep siswa, yaitu ketiga-tiganya

saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lainnya.

B. Penelitian yang Relevan

Pada tahun 2011, Saudari Sariyah (NPM: 076410161 ) mahasiswa

Universitas Islam Riau Fakultas Keguruan Jurusan Pendidikan Matematika

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran

Kooperatif dengan Metode Bamboo Dancing untuk Meningkatkan Hasil

Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPA SMAN 1 Kampar Kiri Tengah”

41 Agus suprijono. Op. cit. h. 98
42 Op. cit.
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dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Metode Bamboo

Dancing dapat meningkatkan hasil  belajar Matematika siswa kelas IX IPA.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sariyah dengan

penelitian yang penulis teliti adalah Sariyah melakukan penelitian dengan

metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang mana penelitian dilakukan

untuk meningkatkan hasil belajar Matematika siswa. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian quasi eksperimen terhadap

pemahaman konsep matematika siswa.

Adapun penelitian relevan lainnya yaitu Pengaruh Model

pembelajaran kooperatif dengan Metode Bamboo Dancing terhadap

Komunikasi Matematika siswa. Melakukan penelitian dengan metode

eksperimen yang mana penelitian dilakukan terhadap kemampuan

komunikasi Matematika siswa.

C. Variabel penelitian dan Konsep Operasional

1. Variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas (X) adalah penggunaan model pembelajaran

kooperatif dengan menggunakan metode Bamboo Dancing.

b. Variabel terikat (Y) adalah pemahaman konsep matematika

siswa.
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2. Konsep operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberi batasan terhadap konsep-konsep teoritis agar jelas dan

terarah. Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Model Pembelajaran Kooperatif dengan Metode Bamboo

Dancing

Model pembelajaran kooperatif dengan Metode Bamboo

Dancing dapat dioperasionalkan dengan merujuk pada langkah-

langkah dalam pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah dalam

melaksanakan model pembelajaran kooperatif dengan Metode

Bamboo Dancing adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini guru menuliskan topik di papan tulis atau dapat

pula guru bertanya jawab apa yang diketahui siswa mengenai

topik tersebut.

b. Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1) Kegiatan Awal

a) Guru menyampaikan indikator dan tujuan

pembelajaran.

b) Guru menyampaikan pembelajaran  menggunakan

model pembelajaran kooperatif dengan Metode

Bamboo Dancing.
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c) Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok.

Setiap kelompok terdiri dari 5 anggota. Satu

kelompok duduk satu jajaran berhadapan dengan

jajaran kelompok lain. Dengan demikian didalam

tiap-tiap kelompok salling berpasang-pasangan.

Siswa A berpasangan dengn siswa F, siswa B

berpasangan dengan siswa E dan C berpasangan

dengan siswa D. Pasangan  ini disebut pasangan

awal.

Siswa A Siswa B                     Siswa C

Gambar 1

Siswa  F                     Siswa E                       Siswa D

d) Guru memberikan motivasi kepada siswa.

2) Kegiatan Inti

a) Guru memberikan tugas kepada setiap pasangan

yang berupa LKS untuk dikerjakan atau dibahas.

Dua siswa yang berpasangan dari kedua jajaran

berbagi informasi.

b) Kemudian, satu atau dua siswa yang duduk diujung

salah satu jajaran pindah ke ujung lainnya di

jajarannya. Jajaran ini kemudian bergeser. Dengan

cara ini, masing-masing siswa mendapat pasangan

yang baru untuk berbagi. Pergeseran biasanya
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dilakukan terus sesuai dengan kebutuhan.

Pergeseran berhenti setelah tiap peserta didik

kembali ke pasangan awal.

Siswa A                    Siswa B                      Siswa C

Gambar 2

Siswa  E                    Siswa D                       Siswa F

Siswa A                     Siswa B Siswa C

Gambar 3

Siswa D                   Siswa    F Siswa  E

Siswa A                   Siswa B                         Siswa C

Gambar 4

Siswa F                    Siswa  E                       Siswa D

c) Guru memberikan kesempatan siswa untuk

bertanya.

d) Hasil diskusi di tiap-tiap kelompok besar kemudian

dipresentasikan kepada seluruh kelas. Kegiatan ini

dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh

melalui diskusi tiap-tiap kelompok besar dapat

diobjektivasi dan menjadi pengetahuan bersama

seluruh kelas.

3) Kegiatan Akhir

Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara

keseluruhan serta memberi titik terang terhadap hal-hal yang
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masih menjadi keraguan disaat proses pembelajaran

berlangsung serta memberikan penghargaan atas keberhasilan

kelompok dapat dilakukan dengan memberikan tepuk tangan

kepada temannya yang telah mempresentasikan hasil kerjanya.

c. Tahap Evaluasi

Guru mengevaluasi mulai dari proses berjalannya pembelajaran

hingga akhir pembelajaran. Serta guru juga  mengevaluasi siswa

secara formal melalui soal-soal latihan.

b. Pemahaman Konsep Matematika

Pemahaman konsep matematika siswa merupakan variabel terikat

yang dipengaruhi oleh pengaruh dengan pembelajaran kooperatif

metode Bamboo Dancing. Untuk mengetahui pemahaman konsep

matematika akan dilihat dari hasil tes soal yang berisi pemahaman

konsep matematika siswa yang dilakukan setelah terdapat pengaruh

model pembelajaran kooperatif dengan metode Bambo Dancing pada

salah satu kelas yaitu kelas eksperimen, kemudian membandingkan

hasil tes pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Perbedaan hasil

tes yang signifikan dari kedua kelas tersebut akan memperlihatkan

pengaruh dari Model pembelajaran kooperatif metode Bamboo

Dancing.

Adapun indikator yang menunjukkan pemahaman konsep
matematika antara lain:
1. menyatakan ulang sebuah konsep

2. mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai
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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 suatu konsep

6. menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi

tertentu

7. mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah

matematika

Adapun skor tiap indikator pemahaman konsep matematika

berdasarkan hasil diskusi dengan salah satu guru Matematik di SMP

Negeri 2 Bangkinang dapat dilihat dari tabel II.2 berikut:

TABEL II. 2
PENSKORAN INDIKATOR PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA

Kategori Soal Penskoran Indikator Pemahaman  Konsep Matematika

Mudah

0         = tidak ada jawaban
2,5      = ada jawaban, tetapi salah
5 = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil
7,5      = ada jawaban, benar sebagian besar
10       = ada jawaban, benar semua

Sedang

0         = tidak ada jawaban
3,75    = ada jawaban, tetapi salah
5 = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil
11,25 = ada jawaban, benar sebagian besar
15       = ada jawaban, benar semua

Sukar

0         = tidak ada jawaban
5         = ada jawaban, tetapi salah
10       = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil
15       = ada jawaban, benar sebagian besar
20 = ada jawaban, Benar semua
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D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan

menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (H0). Hipotesis dalam

penelitian ini adalah :

Ha       : µeksperimen ≠ µkontrol

Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan metode

Bamboo Dancing terhadap pemahaman konsep matematika siswa

pada materi lingkaran di kelas VIII SMP Negeri 2 Bangkinang.

H0 : µeksperimen = µkontrol

Tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan metode

Bamboo Dancing terhadap pemahaman konsep matematika siswa

pada materi lingkaran di kelas VIII SMP Negeri 2 Bangkinang.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan Quasi Eksperimen, hal ini disebabkan

peneliti tidak mampu mengontrol sepenuhnya variabel-variabel yang

mungkin dapat mempengaruhi pemahaman konsep matematika siswa. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya, peneliti juga menerapkan desain eksperimen

murni karena ciri utama dari desain eksperimen murni yaitu sampel yang

digunakan untuk kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen dipilih

secara random.43

Adapun desain yang digunakan adalah Pretest-Posttest Control

Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara

random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal ada atau

tidaknya perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara

signifikan.44 Secara rinci gambaran mengenai desain ini dapat dilihat pada

tabel berikut,45

43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung:
Alfabeta, 2010), h. 75

44 Ibid., h. 76
45 Ibid.,
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TABEL III.1
PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP DESIGN

Sampel Pretest Perlakuan Posttest

R O1 X O2

R O3 - O4

Sumber: Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan 46

Keterangan:

R = Pengambilan sampel secara acak

X = Perlakuan pada kelas eksperimen

O1 = Pretest kelas eksperimen

O2 = Posttest kelas eksperimen

O3 = Pretest kelas kontrol

O4 = Posttest kelas kontrol

B.    Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari sampai  01

Maret 2014 semester genap tahun ajaran 2013/2014.

Penelitian dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 2 Bangkinang,

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Jl. Letnan Boyak no.11

Bangkinang.

Tabel III.2:
RINCIAN RENCANA PENGUMPULAN DATA SKRIPSI

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 Pengajuan sinopsis 25 Maret 2013
2 Penulisan proposal 1 April s/d 31 Mei 2013
3 Seminar proposal 17 Juni 2013
4 Penelitian 10 Februari s/d 25 Maret 2014
5 Pengolahan data dan Penulisan

skripsi
10 Februari s/d selesai

46 ibid.,
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C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 2

Bangkinang pada tahun ajaran 2013/2014. Sedangkan objek dalam penelitian

ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematika.

D. Populasi dan Sampel

1. Pupolasi

Sebagai populasi dari penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VIII

SMP Negeri 2 Bangkinang yang berjumlah 298 orang dan terbagi dalam

9 kelas.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Ukuran Sampel

Adapun ukuran sampel pada penelitian ini yaitu 36 orang siswa

kelas VIII.6 sebagai kelas eksperimen yang menerapkan model

pembelajaran kooperatif dengan metode Bamboo Dancing dan 36

orang siswa kelas VIII.7 sebagai kelas kontrol yang menerapkan

pembelajaran konvensional pada pembelajaran matematika. Jadi

sampel dalam penelitian ini sebanyak 72 orang siswa.

b. Teknik Pengampilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas yaitu VIII.5 ,

VIII.6, VIII.7 dan VIII.8. Dikarenakan dalam penelitian ini tidak

melihat seluruh variabel yang berpengaruh terhadap pemahaman
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konsep matematika siswa, akan tetapi hanya untuk melihat pengaruh

dari suatu treatment yaitu pengaruh pembelajaran kooperatif dengan

metode Bamboo Dancing , maka dari keempat lokal tersebut cukup

diambil dua lokal saja untuk diteliti, yaitu satu lokal untuk kelas

eksperimen dan satu lokal untuk kelas kontrol. Sebelum melakukan

pengambilan sampel dari keempat lokal tersebut, dilakukan uji

homogenitas keempat lokal dengan menggunakan Uji Bartlet. Secara

rinci perhitungan menentukan sampel menggunakan uji Bartlet

disajikan pada lampiran P. Teknik pengambilan sampel menggunakan

simple random sampling. Random yang dilakukan peneliti adalah

random kelas. Setelah dilakukan pengujian homogenitas ternyata

keempat lokal homogen. Peneliti mengambil 2 lokal secara acak, dan

lokal yang peneliti pilih dalam penelitian ini yaitu kelas VIII.6 dan

kelas VIII.7. Dari nilai pretest sampel tersebut juga dilakukan uji

normalitas sebelum melakukan uji t untuk melihat apakah data

berdistribusi normal dan apakah ada perbedaan atau tidak dalam

pemahaman konsep matematika siswa. Pengujian normalitas,

homogenitas, dan uji t dari sampel disajikan pada lampiran Q,

lampiran R, dan lampiran S. Berdasarkan perhitungan diperoleh

bahwa nilai thitung = 0,23. Hal ini berarti nilai thitung lebih kecil

dibandingkan nilai ttabel = 2,00. Dengan demikian tidak ada perbedaan

pemahaman konsep matematika antara siswa kelas VIII.6 dan kelas

VIII.7. Berdasarkan hasil uji t tersebut, dipilihlah kelas VIII.6 sebagai
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kelas yang diberi perlakuan (kelas eksperimen) dan VIII.7 sebagai

kelas kontrol.

E. Instrumen Pelaksanaan Penelitian

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP merupakan suatu alat perencanaan dalam melaksanakan kegiatan

belajar mengajar. RPP dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan

materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan

pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian untuk mencapai

tujuan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, rincian RPP dalam

penelitian ini dapat dilihat pada lampiran B.

2. Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS yang dibuat berisi rangkuman materi secara garis besar, beserta

contoh-contoh soal dan latihan yang bersifat pemahaman konsep. Secara

rinci lembar kerja siswa dan kunci jawaban alternatif disajikan pada

Lampiran. Rincian dapat dilihat pada lampiran C.

3. Tes

Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data tentang kemampuan

pemahaman konsep matematika siswa pada kelas kontrol dan kelas

eksperimen sebelum dan sesudah menggunakan metode Bamboo Dancing.

Hasil tes awal digunakan sebagai data tentang kemampuan siswa sebelum

diberi perlakuan dan hasil tes di akhir pertemuan digunakan sebagai data

tentang kemampuan pemahaman konsep matematika siswa setelah diberi

perlakuan.
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F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dirancang untuk memudahkan dalam

pelaksanaannya. Prosedur dilaksanakan dengan tahapan-tahapan  berikut:

1. Pemberian tes awal (pretes). Pretes diberikan kepada sampel kelas

eksperimen dan kelas  kontrol. Hasil pretes kemudian dianalisis untuk

melihat apakah kemampuan awal kedua kelas ada perbedaan atau

tidak.

2. Pemberian Perlakuan. Perlakuan pembelajaran matematika dengan

metode Bamboo Dancing untuk kelas eksperimen dan perlakuan

pembelajaran biasa pada kelas kontrol.

3. Pemberian tes akhir (postes). Tes akhir diberikan kepada sampel

kelas  eksperimen dan kelas kontrol.

4. Membandingkan hasil tes akhir. Hasil tes akhir pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol dibandingkan untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh yang signifikan dari metode Bamboo Dancing.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian

ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi pada penelitian ini menggunakan lembar

pengamatan guru dan siswa. Observasi digunakan untuk mengumpulkan

data aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran. Lembar



43

pengamatan diisi oleh pengamat setelah akhir pembelajaran pada setiap

kali pertemuan. Sebelum pengamat mengisi lembar pengamatan, pengamat

terlebih dahulu mengamati proses pembelajaran di dalam kelas.

Pengamatan dilalukan dengan mengamati aktivitas siswa dan guru

selama proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan sintaks metode

Bamboo Dancing. Pengamatan ini bertujuan  agar kegiatan yang

diharapkan muncul dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan

metode Bamboo Dancing yang dilakukan setiap kali tatap muka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan serta mengetahui

sejarah dan perkembangan sekolah, data guru dan siswa, sarana dan

prasarana serta masalah-masalah yang berhubungan dengan administrasi

sekolah berupa arsip, tabel-tabel, foto-foto ada di SMP Negeri 2

Bangkinang, dan data-data ini diperoleh dari TU di sekolah dan pihak-

pihak sekolah terkait.

3. Tes

Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data tentang kemampuan

pemahaman konsep matematika siswa pada kelas kontrol dan kelas

eksperimen sebelum dan sesudah menggunakan metode Bamboo Dancing.

Hasil tes awal digunakan sebagai data tentang kemampuan siswa sebelum

diberi perlakuan dan hasil tes di akhir pertemuan digunakan sebagai data

tentang kemampuan pemahaman konsep matematika siswa setelah diberi

perlakuan.
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Tes yang akan diujikan adalah tes berbentuk uraian sebanyak tujuh

soal yang menuntut kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.

Sebelum soal-soal tes diujikan kepada kelas kontrol dan eksperimen, soal-

soal tersebut terlebih dahulu diuji untuk melihat validitas, reliabilitas, daya

beda dan tingkat kesukaran soal.

a) Uji Validitas Soal

Dalam penelitian ini, validitas soal dilakukan dengan teknik

korelasi Pearson Product Moment sebagai berikut: 47

= . (∑ ) − ∑ (∑ ). ∑ − ∑ .∑ − ∑
keterangan :

=  Koefisien validitas

=  Jumlah siswa∑ =  Jumlah skor item∑ = Jumlah skor total (seluruh item)

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus :

= √ − 2√1 −
keterangan :

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi hasil rhitung

n = Jumlah responden

47 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula,
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 98
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Distribusi (tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-2).

yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan dengan

kriteria keputusan :

1) Jika > berarti valid

2) Jika < berarti tidak valid

Jika instrumen valid, maka kriteria yang digunakan untuk

menentukan validitas butir soal adalah sebagai berikut:48

TABEL III.3
KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL

Besar Evaluasi

0,800 < 	< 1,000 Sangat Tinggi

0,600 < < 0,799 Tinggi

0,400 < r < 0,599 Cukup Tinggi

0,200 <	 	< 0,399 Rendah

0,00 < < 0,199 Sangat Rendah/tidak valid

48 Ibid.,
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Hasil pengujian validitas soal disajikan pada  Tabel III.

TABEL III.4
HASIL PENGUJIAN VALIDITAS SOAL

No. Item
Pertanyaan

Koefisien
Korelasi

Harga Harga
Keputusan Interpretasi

1 0,51 6,29 1,697 Valid Cukup Tinggi

2 0,49 3,10 1,697 Valid Cukup Tinggi

3 0,63 4,49 1,697 Valid Tinggi

4 0,64 4,55 1,697 Valid Tinggi

5 0,56 3,73 1,697 Valid Cukup Tinggi

6 0,40 3,26 1,697 Valid Cukup Tinggi

7 0,46 2,81 1,697 Valid Cukup Tinggi

Dari Tabel III.4 dapat dilihat bahwa ketujuh soal memiliki nilai

lebih besar dibandingkan nilai sehingga soal tersebut

dikatakan valid. Secara rinci perhitungan validitas soal disajikan pada

lampiran H.

b) Reliabilitas Soal

Reliabilitas adalah ketetapan atas ketelitian alat evaluasi, untuk

mengetahui sejauh mana tes tersebut dapat dipercaya

kebenarannya. Untuk menghitung reliabilitas tes ini digunakan

rumus Alpha sebagai berikut:49

= ∑ − ∑

49 Ibid., h.115-116
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= ∑ − ∑

	 ∑
keterangan :

= Varians skor tiap-tiap item∑ = Jumlah kuadrat item Xi∑ = Jumlah item Xi dikuadratkan∑ = Jumlah kuadrat X total∑ = Jumlah X total dikuadratkan

= Jumlah siswa

= Reliabilitas yang dicari∑ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

= Jumlah item

= Varians total.
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Kriteria pengujian diukur dengan melihat koefisien

reliabilitasnya.50

TABEL III.5
PROPORSI RELIABILITAS TES

Reliabilitas Tes Evaluasi

0,70 < ≤ 1,00 Sangat Tinggi

0,40 < < 0,70 Tinggi

0,30 < ≤ 0,40 Sedang

0,20 < ≤ 0,30 Rendah

0,00 < ≤ 0,20 Sangat Rendah

Jika hasil ini dikonsultasikan dengan nilai tabel r Product Moment

dengan dk = N-1, dengan taraf signifikan 5%.

Keputusan dengan membandingkan dengan , kaidah

keputusannya yaitu:

Jika > berarti Reliabel dan,

Jika < berarti tidak Reliabel.

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal secara keseluruhan

diperoleh koefisien tes sebesar 0,44. Jika dibandingkan dengan nilai= 	0,367, berarti Harga 		 	 atau 0,44 > 0,367, maka

dapat disimpulkan tes tersebut reliabel. Untuk lebih lengkapnya

perhitungan uji reliabilitas ini dapat dilihat pada lampiran I.

c) Daya Pembeda Soal

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan

kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Untuk menghitung

50 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: Bumi Aksara,
2008),  h. 104



49

indeks daya pembeda caranya yaitu data diurutkan dari nilai

tertinggi sampai terendah, kemudian diambil 50 % dari kelompok

yang mendapat nilai tinggi dan 50 % dari kelompok mendapat nilai

rendah. Daya pembeda soal dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut,51

= 	 ∑ − ∑	 −
Keterangan:

= Daya pembeda∑ = Jumlah skor kelompok atas∑ = Jumlah skor kelompok bawah

= Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

= Skor tertinggi yang diperoleh untuk menjawab

dengan benar satu soal

= Skor terendah yang diperoleh untuk menjawab

dengan benar satu soal

51 Ibid., h. 210
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Proporsi daya pembeda soal yang digunakan dapat dilihat pada

Tabel III.6 berikut.52

TABEL III.6
PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Evaluasi

DP ≥ 0,40 Baik Sekali

0,30 ≤ DP < 0,40 Baik

0,20 ≤ DP < 0,30 Kurang Baik

DP < 0,20 Jelek

Daya pembeda untuk tes hasil uji coba disajikan pada Tabel III.7.

TABEL III.7
HASIL RANGKUMAN DAYA PEMBEDA SOAL

Nomor Soal Daya Pembeda Interpretasi

1 0,69 Baik Sekali

2 0,31 Baik

3 0,75 Baik Sekali

4 0,19 Jelek

5 0,44 Baik Sekali

6 0,41 Baik Sekali

7 0,34 Baik

Dari Tabel III.7 ketujuh soal memiliki daya pembeda yang rata-

rata. 4 soal tes merupakan soal dengan kategori baik sekali. 2 soal tes

merupakan kategori baik, dan 1 soal tes merupakan kategori jelek.

Untuk lebih jelasnya perhitungan daya pembeda tersebut dapat dilihat

pada lampiran J.

6 Suharsimi Arikunto, Op Cit , h. 210.
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d) Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk

menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah,

sedang, atau sukar. Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat

digunakan rumus sebagai berikut,53

= + −−
Keterangan:	 = 	 Tingkat kesukaran

SA   = Jumlah skor atas

SB   = Jumlah skor bawah

T     = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

Smax = Skor maksimum

Smin = Skor minimum.

Proporsi tingkat kesukaran soal yaitu sebagai berikut,

TABEL III.8
PROPORSI TINGKAT KESUKARAN SOAL

Besarnya TK Interpretasi

0,00 < TK  0,30 Sukar

0,30 < TK 0,70 Sedang

0,70 < TK 1,00 Mudah

Tingkat kesukaran untuk tes ujicoba disajikan pada Tabel III.9.

53Mas’ud  Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay, Makalah dalam
Bentuk Power Point (Tidak Diterbitkan), 2011, h. 39
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TABEL III.9
HASIL PENGUJIAN TINGKAT KESUKARAN SOAL

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Interpretasi

1 0,81 Mudah

2 0,47 Sedang

3 0,44 Sedang

4 0,59 Sedang

5 0,47 Sedang

6 0,67 Sedang

7 0,41 Sedang

Dari Tabel III.9 dapat disimpulkan bahwa dari ketujuh soal

sebanyak 6 soal tes merupakan soal dengan kategori sedang, dan 1

soal dengan kategori mudah. Untuk lebih jelasnya perhitungan

tingkat kesukaran soal ini dapat dilihat pada lampiran K.

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Tahap Awal

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kedua

kelompok sampel berdistribusi normal atau tidak. Jika sampel

berdistribusi normal maka populasi juga berdistribusi normal. Uji

normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat

yaitu:54

54 Riduwan, Dasar-Dasar Statistik, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 187.
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= 	 ( − ℎ)ℎ
Keterangan:

= Frekuensi observasiℎ= Frekuensi harapan

Menentukan 	 dengan dk = k – 1 dan taraf sifnifikan 0,05.

Kaidah Keputusan :

Jika, 	 > 	 , berarti data Distribusi Tidak Normal

Jika, 	 ≤ 	 , berarti data Distribusi Normal.

Setelah dilakukan perhitungan data awal, untuk kelas eksperimen

diperoleh nilai 	 = 5,041 dan 	 = 11,070. Ternyata 5,041 <
11,070.  atau 	 < 	 . Dapat disimpulkan data awal kelas

eksperimen berdistribusi normal.

Uji normalitas kelas kontrol diperoleh nilai 	 = 5,285 dan	 = 11,070. Ternyata 5,285 < 11,070 atau 	 < 	 .

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa data awal kelas

kontrol berdistribusi normal.

Secara rinci perhitungan uji normalitas data awal disajikan pada

Lampiran P.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel

yang diambil memiliki varians yang homogen atau tidak. Selain itu,
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uji homogenitas varians dilakukan agar kita dapat menentukan jenis

statistik untuk melakukan uji hipotesis. Uji homogenitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan membagi varian terbesar dan varian

terkecil, kemudian membandingkan hasilnya dengan tabel.

	ℎ = 	 		
Jika perhitungan data awal diperoleh < , maka sampel

dikatakan mempunyai variansi sama atau homogen.

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh varians terbesar 76,91 dan

varians terkecil 43,69,  diperoleh nilai = 1,76 dan untuk nilai= 1,85. Ternyata 1,76 < 1,85 atau < , maka

dapat disimpulkan varians-varians adalah homogen. Secara rinci

perhitungan uji F data awal disajikan pada Lampiran Q.

c. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan tes “t” dilakukan apabila

membandingkan data sebelum dan sesudah diberi perlakuan, atau

untuk membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok

eksperimen. Ada beberapa rumus tes “t” yang dapat digunakan untuk

pengujian hipotesis. Namun, bila jumlah anggota sampel n1= n2 dan

varians homogen  maka dapat digunakan rumus tes ”t” baik untuk

separated maupun polled varians. Sedangkan untuk mengetahui t

tabel digunakan dk = n1+ n2 – 2.55

Separated Varians

55 Sugiyono, Op.Cit., h.196
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= −+ 																							
Polled Varians												 = ̅ − ̅ +

Keterangan :̅1= Rata-rata kelas eksperimen̅2= Rata-rata kelas kontrol

s1= Varians kelas eksperimen

s2= Varians kelas kontrol

n1=Jumlah anggota sampel kelas eksperimen

n2= Jumlah anggota sampel kelas kontrol

Kaidah Keputusan :

Jika, t ≥ maka hipotesis nol ( ) ditolak artinya ada

perbedaan.

Jika, < 	maka hipotesis nol ( ) diterima artinya tidak

ada perbedaan

Setelah dilakukan pengujian didapat  thitung sebesar 0,22 dan

2,00. Maka, besar thitung dibandingkan ttabel pada taraf signifikan 5%

adalah 0,23 < 2,02 atau thitung < ttabel maka tidak ada perbedaan,

berarti H0 diterima dan  Ha ditolak. Perhitungan secara lebih rinci

dapat dilihat pada lampiran R.

2. Analisis Tahap Akhir
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Analisis tahap akhir merupakan analisis yang menguji hipotesis

penelitian menggunakan tes “t”. Pengujian ini menggunakan data dari

hasil tes akhir yang berdasarkan indikator pemahaman konsep matematika

siswa setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan metode

Bamboo Dancing dan model pembelajaran konvensional, sehingga akan

diperoleh data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam

menguji hipotesis penelitian.

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian

prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas,

yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua

kelompok sampel dengan model pembelajaran kooperatif dengan

metode Bamboo Dancing dan pembelajaran konvensional

berdistribusi normal atau tidak.

Jika kedua data analisis berdistribusi normal, maka akan

dilanjutkan dengan uji homogenitas varians. Tetapi jika kedua data

yang dianalisis salah satu atau keduanya berdistribusi normal, maka

dilanjutkan dengan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji

statistik non parametrik menggunakan uji Mann Whitney.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua

sampel dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan
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metode Bamboo Dancing dan pembelajaran konvensional mempunyai

tingkat varians yang sama, sehingga dapat menentukan rumus tes “t”

yang akan digunakan.

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada data

hasil tes akhir (postes), maka langkah selanjutnya yang akan

dilakukan adalah pengujian hipotesis menggunakan tes “t”. Beberapa

pertimbangan dalam memilih rumus tes “t” yaitu:56

1) Bila jumlah anggota sampel n1= n2 dan varians homogen  maka

dapat digunakan rumus tes ”t” baik untuk separated maupun polled

varians. Untuk melihat harga t tabel digunakan dk = n1+ n2 – 2.

2) Bila n1≠n2 dan varians homogen dapat digunakan tes “t” dengan

polled varians. Derajat kebebasannya (dk) = n1+ n2 – 2.

3) Bila n1= n2 dan varians tidak homogen dapat digunakan tes “t”

dengan separated maupun polled varians. Untuk mengetahui t

tabel digunakan dk = n1 – 1 atau dk = n2 – 1.

4) Bila n1≠n2 dan varians tidak homogen dapat digunakan tes “t”

dengan separated varians. Untuk mengetahui t tabel digunakan dk

= n1 – 1 atau dk = n2 – 1.

Kaidah Keputusan :

Jika, t ≥ , berarti ( ) ditolak, Ha diterima

Jika, < 	 , berarti ( ) diterima Ha ditolak.

56 Sugiyono, Loc.Cit.,
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