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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pemahaman Konsep Matematika

a. Pengertian Pemahaman Konsep

Menurut Sardiman, pemahaman (comprehension) dapat

diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran.1 Pemahaman merupakan

perangkat standar program pendidikan yang merefleksikan kompetensi

sehingga dapat mengantarkan siswa untuk menjadi kompeten dalam

berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkan suatu konsep menurut Oemar

Hamalik dalam Risnawati adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang

memiliki ciri-ciri umum.2 Jadi, pemahaman konsep matematika adalah

menguasai sesuatu berupa kelas atau kategori stimuli dalam matematika

yang memiliki ciri-ciri umum.

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.3 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.

1Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 42.
2Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, 2008, hlm. 63.
3Herman Hudojo, Strategi Mengajar Belajar Matematika, IKIP Malang, 1990, hlm. 150.
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Suatu konsep yang dikuasai siswa semakin baik apabila disertai

dengan pengaplikasian. Effandi menyatakan tahap pemahaman suatu

konsep matematika yang abstrak akan dapat ditingkatkan dengan

mewujudkan konsep tersebut dalam amalan pengajaran.4 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.

Dari 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

pertanyaan-pertanyaan 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 latihan,
motivasi dan faktor pribadi.

4Effandi Zakaria, dkk, Tren Pengajaran dan Pembelajaran Matematika, Kuala
Lumpur:Utusan Publication dan Distributor SDN BHD, hlm. 86.
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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.5

Selain faktor tersebut, pemahaman konsep dipengaruhi oleh

psikologis peserta didik. Kurangnya pemahaman konsep terhadap

materi matematika yang dipelajari karena tidak adanya usaha yang

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan

guru. Siswa lebih kepada mengharapkan penyelesaian dari guru, hal ini

memperlihatkan bahwa pemahaman konsep siswa masih rendah.

c. Tingkat Pemahaman Konsep

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih

tinggi dibanding tipe belajar pengetahuan. Nana Sudjana menyatakan

bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori, yaitu:

Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, yakni kesanggupan

memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tingkat kedua adalah

pemahaman penafsiran misalnya memahami grafik, menghubungkan

dua konsep yang berbeda, membedakan yang pokok dan yang bukan

pokok. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemahaman ekstrapolasi,

yakni kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat,

meramalkan sesuatu dan memperluas wawasan.6

5Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm.
102.

6Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algesindo,
2010, hlm. 51.
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Menurut W. Gulo kemampuan-kemampuan yang tergolong

dalam pemahaman suatu konsep mulai dari yang terendah sampai yang

tertinggi adalah sebagai berikut:

1) Translasi, yaitu kemampuan untuk mengubah simbol
tertentu menjadi simbol lain tanpa perubahan makna.
Simbol berupa kata-kata (verbal) diubah menjadi gambar
atau bagan atau grafik.

2) Interpretasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna
yang terdapat di dalam simbol, baik simbol verbal maupun
yang nonverbal. Dalam kemampuan ini, seseorang dapat
menginterpretasikan sesuatu konsep atau prinsip jika ia
dapat menjelaskan secara rinci makna atau konsep atau
prinsip, atau dapat membandingkan, membedakan, atau
mempertentangkan dengan sesuatu yang lain.

3) Ekstrapolasi, yaitu kemampuan untuk melihat
kecenderungan atau arah atau kelanjutan dari suatu temuan.
Kalau kepada siswa misalnya dihadapi rangkaian bilangan
2, 3, 5, 7, 11, maka dengan kemampuan ekstrapolasi
mampu menyatakan bilangan pada urutan ke-6, ke-7 dan
seterusnya.7

2. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai

makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai

tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib.

Memanfaatkan kenyataan itu belajar kelompok secara kooperatif, melatih

dan membiasakan siswa untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman,

tugas, tanggung jawab, dan saling membantu berinteraksi, komunikasi-

sosialisasi karena kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat,

dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing.

7W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Grafindo, 2008, hlm. 59-60.
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Menurut Suyatno, Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling

membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan.8 Sedangkan

menurut Isjoni pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran

yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar

mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk

mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa,

yang tidak dapat bekerjasama dengan orang lain, siswa yang agresif dan

tidak peduli pada yang lain.9 Jadi, pembelajaran kooperatif adalah sistem

pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk

bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur.

Menurut Slavin, dalam belajar kooperatif siswa dibentuk dalam

kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk bekerja sama dalam

menguasai materi yang diberikan guru.10 Zamroni mengatakan bahwa

manfaat penerapan belajar kooperatif dapat mengurangi kesenjangan

pendidikan khususnya dalam wujud input pada level individual, disamping

itu juga dapat mengembangkan solidaritas sosial di kalangan siswa.11

Para ahli menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Unggul dalam

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, dan membantu

8Suyatno, Menjelajah Pelajaran Inovatif, Surabaya: Masmedia Buana Pustaka, 2009,
hlm. 51.

9Isjoni, Cooperative Learning, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 16.
10Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivis, Jakarta: Balai

Pustaka, 2007, hlm. 56.
11Ibid., hlm. 57.
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siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kooperatif

dapat memberikan keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun

kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik.

Adapun keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif

adalah sebagai berikut:

Keunggulan pembelajaran kooperatif:

a. Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu
menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah
kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan
informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain.

b. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan
mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara
verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain.

c. Dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih
bertanggung jawab dalam belajar.

d. Dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan
sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan
interpersonal yang positif dengan yang lain, mengembangkan
keterampilan me-manage waktu, dan positif terhadap sekolah.

e. Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain,
menyadari akan keterbatasannya dan menerima perbedaan.

f. Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan
informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata.

g. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide
dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Siswa
dapat berpraktik memecahkan masalah tanpa takut membuat
kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung
jawab kelompoknya.

h. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan
motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini
berguna untuk proses pendidikan jangka panjang.12

Kelemahan dari pembelajaran kooperatif:

a. Untuk memahami dan mengerti filosofi pembelajaran
kooperatif membutuhkan waktu. Pembelajaran kooperatif
dapat juga menimbulkan perasaan terhambat bagi siswa yang

12 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar proses Pendidikan, Jakarta:
Kencana, 2010, hlm. 249.
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memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan siswa
yang lainnya. Akibatnya hal ini dapat mengganggu kegiatan
kelompok.

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

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

d. Walaupun kemampuan kerjasama merupakan kemampuan
yang sangat penting untuk siswa, namun kenyataannya banyak
aktifitas dalam kelompok yang didasarkan kepada kemampuan
individual. Sehingga kerjasama tidak dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan.13

3. Numbered Heads Together (NHT)

a. Pengertian Numbered Heads Together (NHT)

Numbered Heads Together (NHT) atau penomoran berpikir

bersama merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif

terhadap struktur kelas tradisional.14 Struktur NHT sering disebut

berpikir secara kelompok. NHT digunakan untuk melibatkan lebih

banyak siswa dalam menelaah materi dalam suatu pelajaran dan

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.

b. Ciri-Ciri Numbered Heads Together (NHT)

NHT sebagai model pembelajaran pada dasarnya merupakan

sebuah variasi diskusi kelompok. Adapun ciri khas dari NHT adalah

guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya.

Dalam menujuk siswa tersebut, guru tanpa memberi tahu terlebih

13 Ibid., hlm. 250.
14Trianto, Op. cit., hlm. 82.
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dahulu siapa yang akan mewakili kelompok tersebut dengan cara

tersebut akan menjamin keterlibatan total semua siswa dan merupakan

upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab

individual dalam diskusi kelompok.

c. Langkah-Langkah Numbered Heads Together (NHT)

Tahapan pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut Trianto

dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL II.1
TAHAP PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER

Tahapan
Pembelajaran NHT

Kegiatan Pembelajaran

Tahap 1: Penomoran Guru membagi siswa ke dalam kelompok
beranggotakan 3-5 orang dan setiap anggota
kelompok diberi nomor 1-5.

Tahap 2: Mengajukan
Pertanyaan

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa
dan masing-masing kelompok
mengerjakannya.

Tahap 3: Berpikir
bersama

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap
jawaban pertanyaan dan meyakinkan anggota
dalam timnya mengetahui jawaban itu.

Tahap 4: Menjawab Guru memanggil siswa dengan nomor
tertentu, kemudian siswa yang nomornya
sesuai mengacungkan tangannya dan
mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk
seluruh kelas.

Sumber:15

d. Kelebihan dan Kekurangan Numbered Heads Together (NHT)

Adapun kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe

NHT adalah sebagai berikut.16

Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe NHT:

15Ibid., hlm. 82-83.
16Iif Khoiru Ahmadi, dkk., Strategi pembelajaran Sekolah Terpadu, 2011, Jakarta: PT.

Prestasi Pustaka, hlm. 60.
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1) Setiap siswa menjadi siap semua.

2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.

3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang

pandai.

Kelemahan pembelajaran kooperatif tipe NHT:

1) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh

guru.

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.

4. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)

a. Pengertian Realistic Mathematics Education (RME)

RME merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang

berusaha memanfaatkan realitas (segala sesuatu yang dapat diamati

dan dipahami dari lingkungan siswa) untuk memperlancar proses

pembelajaran di sekolah. RME merupakan pengembangan gagasan

pemikiran dari Freudenthal di Negara Belanda sekitar tahun 1970 oleh

Institut Freudenthal. Freudenthal mengatakan bahwa matematika harus

dikaitakan dengan realita dan matematika merupakan aktivitas

manusia.17 Namun, 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

17Gravemeijer, Developing Realistic Mathematics Education, Utrecht: Freudenthal
Institute, 1994, hlm. 82.
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untuk dibayangkan atau “to imagine”.18 Penggunaan kata “realistik”

tersebut tidak sekedar 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.

Menurut pendekatan RME ini, kelas matematika bukan tempat

memindahkan matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat

siswa menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui

eksplorasi masalah-masalah nyata. Karena itu siswa tidak dipandang

sebagai penerima pasif, tetapi harus diberi kesempatan untuk

menemukan kembali konsep-konsep matematika dibawah bimbingan

guru. Proses penemuan kembali ini dikembangkan melalui

penjelajahan berbagai persoalan dunia nyata yang berada di luar

matematika seperti kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar, bahkan

mata pelajaran lain yang dianggap sebagai dunia nyata.

Teori RME sejalan dengan teori belajar yang berkembang saat

ini, seperti konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual (Contextual

Teaching and Learning/CTL). Namun, baik konstruktivisme maupun

CTL mewakili teori belajar secara umum, sedangkan RME merupakan

suatu teori pembelajaran khusus untuk matematika.

b. Prinsip-Prinsip Pembelajaran RME

Menurut Erman Suherman, dkk., terdapat lima prinsip RME:

18Ariyadi Wijaya, Pendidikan Matematika Realistik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.
20.
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1) didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks, melayani
dua hal yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep
matematika;

2) perhatian diberikan pada pengembangan model-model,
situasi, skema, dan simbol-simbol;

3) sumbangan dari para siswa, sehingga siswa dapat membuat
pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif, artinya
siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri
(yang mungkin berupa algoritma, rule, atau aturan),
sehingga dapat membimbing para siswa dari level
matematika informal menuju matematika formal;

4) interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran
matematika; dan

5) intertwining (membuat jalinan) antar topic atau antar pokok
bahasan atau antar strand.19

Tak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip RME yang terdapat

dalam Erman Suherman, dkk., dalam Sutarto Hadi, Cobb dan De

Lange juga mengemukakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam RME:

1) titik berangkat urutan pembelajaran harus memberi
pengalaman nyata bagi para siswa sehingga mereka dapat
terlibat langsung secara personal dalam aktivitas
matematika;

2) untuk menampung pengetahuan matematika yang dimiliki
siswa, titik berangkat tersebut juga harus dapat dijelaskan
berdasarkan tujuan potensial urutan belajar (learning
sequence);

3) urutan pembelajaran harus melibatkan kegiatan dimana
para siswa membuat dan menguraikan model-model
simbolik dari aktivitas matematika informal mereka;

4) ketiga ajaran di atas efektif apabila direalisasikan dalam
pembelajaran interaktif: siswa-siswa menjelaskan
penyelesaian yang mereka buat, memahami penyelesaian
yang dibuat siswa lain, menyatakan persetujuan atau
ketidaksetujuan, mempertanyakan ada atau tidaknya
penyelesaian alternatif, dan melakukan refleksi;

5) fenomena riil bentuk-bentuk dan konsep matematika
dimanifestasikan dalam keterkaitan (intertwining) berbagai
sub pokok bahasan.20

19Erman Suherman, dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, Bandung:
Jica-Universitas Pendidikan Indonesia, 2001. hlm. 128.

20Sutarto Hadi, Pendidikan Matematika Realistik dan Implementasinya, Banjarmasin:
Tulip Banjarmasin, 2005, hlm. 24.
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c. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan RME

Sebagaimana pendekatan pembelajaran lainnya, pendekatan

pembelajaran RME juga mempunyai kelebihan dan kekurangan

tersendiri. Menurut Mustaqimah dalam Ondi Saondi, keunggulan RME

adalah sebagai berikut:21

1) Karena siswa membangun sendiri pengetahuannya, maka
siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya.

2) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena
menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak
cepat bosan untuk belajar matematika.

3) Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap
jawaban siswa ada nilainya.

4) Memupuk kerjasama dalam kelompok.
5) Melatih keberanian siswa karena menjelaskan jawabannya.
6) Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan

pendapat.
7) Pendidikan berbudi pekerti, misalnya: saling kerjasama dan

menghormati teman yang sedang berbicara.

Dan kelemahan dari Realistic Mathematic Education adalah:

1) Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu,
maka siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri
jawabannya.

2) Butuh waktu yang lama, terutama bagi siswa yang lemah.
3) Siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar menanti

temannya yang belum selesai.
4) Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi

pembelajaran saat itu.
5) Belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa

kesulitan dalam evaluasi/memberi nilai.

Sebuah laporan penelitian terhadap implementasi pembelajaran

matematika berdasarkan realistik mengatakan bahwa:

21Ondi Saondi, Implementasi Pembelajaran Matematika Realistik, EQUILIBRIUM Vol.
4 No.7, Januari-Juni 2008, hlm. 46.
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1) sekurang-kurangnya telah mengubah sikap siswa menjadi
lebih tertarik terhadap matematika;

2) pada umumnya siswa menyenangi matematika dengan
pendekatan pembelajaran yang diberikan dengan alasan
cara belajarnya berbeda (dari biasanya), pertanyaan-
pertanyaannya menantang, adanya pertanyaan-pertanyaan
tambahan sehingga menambah wawasan, lebih mudah
mempelajarinya karena persoalannya menyangkut
kehidupan sehari-hari.22

Berdasarkan hasil studi tersebut mengingatkan kita bahwa tidak

ada cara belajar dan mengajar yang terbaik, maka pendekatan realistik

perlu dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai alternatif dalam

pembelajaran matematika. Namun perlu diingat bahwa masalah

kontekstual yang diungkapkan tidak selamanya berasal dari aktivitas

sehari-hari, melainkan bisa juga dari konteks yang dapat di-imajinasi-

kan dalam pikiran siswa.23

5. Hubungan antara Penerapan Pendekatan RME dengan Pembelajaran
Kooperatif Tipe NHT terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep
Siswa

Kebermaknaan konsep matematika merupakan konsep utama dari

RME. Proses belajar siswa hanya akan terjadi jika pengetahuan yang

dipelajari bermakna bagi siswa. Suatu pengetahuan akan menjadi

bermakna bagi siswa jika proses pembelajaran dilaksanakan dalam suatu

konteks atau pembelajaran menggunakan permasalahan realistik. Suatu

masalah realistik tidak harus berupa masalah yang ada di dunia nyata dan

bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Suatu masalah disebut

22 Erman Suherman, dkk, Op. cit., hlm. 131.
23 Ibid., hlm. 131.
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“realistik” jika masalah tersebut dapat dibayangkan atau nyata dalam

pikiran siswa.24

Dalam salah satu penelitiannya, Gravemeijer menyimpulkan bahwa

RME sesuai dengan teori konstrukvisme yang menekankan kepada

keaktifan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui

interaksi dengan orang disekelilingnya dan permasalahan dalam kehidupan

nyata.25 Dari sekian banyak teori belajar konstrukvisme yang sesuai

dengan pendekatan belajar RME, ada dua teori yang cukup menarik, yaitu

teori Piaget dan teori Vygotsky. Piaget menyatakan bahwa prinsip dasar

dari pengembangan pengetahuan seseorang adalah berlangsungnya

adaptasi pikiran seseorang ke dalam realitas di sekitarnya. Selanjutnya

juga dikatakan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang

melibatkan anak bereksperimen secara mandiri, dalam arti mencoba segala

sesuatu untuk melihat apa yang terjadi, memanipulasi tanda atau simbol,

mengajukan pertanyaan sendiri, mencocokkan apa yang telah ia temukan

pada suatu saat dengan apa yang ia temukan pada saat yang lain, serta

membandingkan temuannya dengan temuan orang lain.26 Pendapat ini

sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran RME, yaitu menggunakan produksi

dan konstruksi siswa itu sendiri serta interaksi dengan orang lain.

24Ariyadi Wijaya, Op. cit., hlm. 20
25Gravemeijer, Op. cit., hlm. 74.
26Ironerozanie, Realistic Mathematics Education (RME) atau Pembelajaran Matematika

Realistik Indonesia (PMRI), 2010, dapat diakses di
http://ironerozanie.wordpress.com/2010_/03/03/realistic-mathematic-education-rme-atau-
pembelajaran-matematika-realistik-pmr/, diakses pada 16 April 2013 pukul 1.10 WIB.
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Teori Vygotsky menyatakan bahwa proses pembentukan dan

pengembangan pengetahuan siswa itu tidak terlepas dari faktor interaksi

sosialnya. Dalam pandangannya, kegiatan kolaboratif antarsiswa dapat

menghasilkan perubahan yang progresif, karena anak yang sebaya lebih

suka bekerja sama di dalam wilayah pembangunan yang paling dekat satu

sama lain.27 Intinya, kedua teori tersebut menyatakan bahwa interaksi

merupakan faktor yang penting dalam proses belajar anak. Interaksi dapat

terjadi antara guru dan siswa, maupun antarsiswa itu sendiri.

Slavin mengemukakan dua alasan, yaitu: penggunaan strategi

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi atau hasil belajar

murid sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial,

menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat

meningkatkan harga diri. Di samping itu pembelajaran kooperatif dapat

merealisasikan kebutuhan murid dalam belajar berpikir, memecahkan

masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan.28

Selain itu, berdasarkan penemuan-penemuannya, Damon, Murray,

dan Wadsworth menyerukan untuk meningkatkan penggunaan aktivitas

kooperatif di sekolah. Mereka beralasan bahwa interaksi antarsiswa dalam

pembelajaran akan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi

pelajaran.29 Para ahli menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam

27Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, Bandung: Nusa
Media, 2010, hlm. 37.

28Wina Sanjaya, Op. cit., hlm. 242.
29Robert E. Slavin, Op. cit., hlm. 38.
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membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, dan membantu

siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis.30

Peneliti menggabung pendekatan RME dengan pembelajaran

kooperatif tipe NHT terhadap pemahaman konsep siswa dengan

pertimbangan bahwa RME dan NHT sama-sama memiliki sifat kolaboratif

dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Effandi Zakaria,

dkk., bahwa guru yang menekankan pembelajaran bermakna dan

pemahaman konseptual, memberi peluang kepada pelajar terlibat secara

aktif dalam aktivitas pembelajaran, dan belajar secara kolaboratif akan

dapat memberikan dampak yang baik kepada kemahiran dan makna

matematika kepada pelajar.31 Dalam NHT, terdapat 4 langkah

pembelajaran, yaitu, penomoran, pemberian tugas, berpikir bersama dan

menjawab. Dan yang dikemukakan Coob dan De Lange bahwa ajaran

RME efektif apabila direalisasikan dalam pembelajaran interaktif: siswa-

siswa menjelaskan penyelesaian yang mereka buat, memahami

penyelesaian yang dibuat siswa lain, menyatakan ada atau tidaknya

penyelesaian alternatif, dan melakukan refleksi. Hal ini sejalan dengan

yang dikemukakan Vygotsky sebelumnya, bahwa kegiatan kolaboratif

antarsiswa dapat menghasilkan perubahan yang progresif, karena anak

yang sebaya lebih suka bekerja sama di dalam wilayah pembangunan yang

paling dekat satu sama lain.

30Trianto, Op. cit., hlm. 59.
31Effandi Zakaria, Op cit., hlm. 82.
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat

hubungan yang erat antara pendekatan belajar RME, pembelajaran

kooperatif tipe NHT, dan pemahaman konsep siswa. Dimana ketiga-

tiganya saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lainnya.

B. Penelitian yang Relevan

Pendekatan RME telah diteliti pada berbagai karya tulis dan

membuktikan, bahwa pendekatan RME dapat berpengaruh terhadap

pemahaman konsep siswa. Salah satu karya tulis yang meneliti tentang

pengaruh pendekatan RME terhadap pemahaman konsep matematika siswa

adalah penelitian yang dilakukan oleh Setya Rahayu pada 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. Hal ini terlihat dari mean yang diperoleh oleh kedua

kelas, dimana mean kelas eksperimen dengan menggunakan pendekatan RME

79,5 dan kelas Kontrol dengan menggunakan metode konvensional 68,38.

Artinya dari adanya perbedaan maka terdapat pengaruh yang positif

pendekatan RME terhadap pemahaman konsep matematika siswa dan
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besarnya pengaruh pendekatan RME terhadap pemahaman konsep siswa

adalah sebesar 12,79%.

Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga

menggunakan pendekatan RME untuk melihat pengaruh pemahaman konsep

siswa. Namun penelitian ini menggabungkan pendekatan RME dengan

pembelajaran kooperatif tipe NHT, sedangkan penelitian tersebut hanya

menggunakan pendekatan RME dalam proses pembelajarannya.

Pembelajaran kooperatif tipe NHT juga telah diteliti pada berbagai

karya tulis, salah satunya penelitian yang pernah dilakukan oleh Desy

Anggreini pada tahun 2012, mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika,

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau, dengan judul penelitian ”Perbandingan hasil belajar matematika

siswa yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan tipe Student

Teams Achievement Division (STAD) di kelas VIII MTs Muhammadiyah

Penyasawan Kecamatan Kampar.” Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar

matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

NHT dan STAD sebesar 4,115. Ternyata Model pembelajaran kooperatif tipe

NHT lebih baik dalam memperbaiki hasil belajar matematika siswa pada

pokok bahasan lingkaran dibandingkan dengan model pembelajaran tipe

STAD. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran NHT lebih efektif

digunakan dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di

Mts Muhammadiyah Penyasawan.
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Sama halnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti,

penelitian tersebut menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam

eksperimennya. Namun yang berbeda, penelitian tersebut tidak

menggabungkan dengan pendekatan RME tetapi membandingkan dua

pembelajaran kooperatif, tipe NHT dan STAD. Selain itu, variabel terikat pada

penelitian tersebut adalah mengenai hasil belajar, sedangkan penelitian yang

akan peneliti lakukan memusatkan penelitian terhadap pemahaman konsep

siswa, dimana pemahaman konsep merupakan salah satu dari lima aspek yang

dinilai dalam hasil belajar matematika.

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 model pembelajaran

kooperatif tipe NHT dengan pendekatan RME dan pemahaman konsep

matematika siswa.

1. Penerapan Pendekatan RME dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe
NHT merupakan Variable Bebas (Independen)

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan pendekatan RME

merupakan variable bebas yang mempengaruhi kemampuan pemahaman

konsep matematika siswa. Berikut langkah-langkah dalam menerapkan

pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT:

a. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan perangkat

pembelajaran dan instrumen pengumpulan data.
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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 memberikan pengantar berupa masalah-masalah

kontekstual yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari

sebagai apersepsi, dengan tujuan bisa memancing rasa ingin

tahu siswa.

b) Guru memberikan motivasi kepada siswa ketika memulai

pembelajaran. Motivasi yang diberikan seperti pertanyaan yang

bertujuan agar siswa bersemangat dan aktif dalam belajar serta

memberi tahu pentingnya materi yang sedang dipelajari.

c) Guru menyampaikan indikator yang harus dikuasai siswa.

d) Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggota 5-6 orang

dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1-6.

2) Kegiatan Inti

a) Siswa diberi permasalahan atau soal kontekstual.

b) Guru mengorganisasikan siswa sesuai dengan kelompok yang

telah ditentukan.

c) Tiap kelompok diberi lembar kerja diskusi tentang materi yang

dipelajari untuk dikerjakan dan didiskusikan dengan

kelompoknya.



29

d) Siswa menyatukan pendapat terhadap penyelesaian dari

masalah tersebut dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya

mengetahui jawabannya.

e) Setelah selesai diskusi kelompok, guru memanggil salah satu

nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil

kerja sama mereka.

f) Siswa yang lain memperhatikan dan selanjutnya diberi

kesempatan untuk bertanya atau menyanggah hasil pekerjaan

kelompok yang sedang mempresentasikan pekerjaannya.

g) Guru sebagai moderator, fasilitator dalam pelaksanaan diskusi

kelas agar diskusi dapat berjalan lancar dan tetap menjaga

kesopanan, menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

h) Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam

bentuk lisan, tulisan, serta isyarat terhadap keberhasilan siswa.

3) Kegiatan Penutup

a) Guru bersama-sama siswa mengkaji ulang hasil diskusi

kelompok yang telah dilakukan dan menyimpulkan secara

keseluruhan materi yang dipelajari.

b) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika

ada materi yang masih belum dimengerti.

c. Tahap Evaluasi

Kegiatan yang dilakukan adalah mengevaluasi kegiatan

pembelajaran dan hasil pembelajaran dengan memberikan beberapa
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pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari pada

pertemuan tersebut.

2. Pemahaman Konsep Matematika Siswa merupakan Variable Terikat
(Dependen)

Penerapan pemahaman konsep siswa menggunakan pendekatan

RME dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan variabel

terikat dan kemampuan siswa ini dapat dilihat dari tes yang dilaksanakan

pada akhir pertemuan yang dilakukan setelah menggunakan pendekatan

RME dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT, sedangkan pemahaman

konsep matematika siswa yang menggunakan pembelajaran biasa

(konvensional) juga dapat dilihat dari tes akhir pertemuan.

Soal tes untuk menentukan pemahaman konsep matematika siswa

yang menggunakan pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe

NHT sama dengan soal tes untuk menentukan pemahaman konsep

matematika siswa dengan menggunakan pembelajaran biasa

(konvensional). Siswa diberi waktu selama 2 jam pelajaran (80 menit).

Setelah tes selesai dan dikumpulkan, selanjutnya hasil tes dianalisis

apakah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan RME dengan

pembelajaran kooperatif tipe NHT ini berpengaruh terhadap pemahaman

konsep matematika siswa SMP Negeri 35 Pekanbaru.

Departeman Pendidikan Nasional dalam model penilaian kelas

pada satuan SMP menyebutkan indikator-indikator yang menunjukkan

pemahaman konsep antara lain:

1) Menyatakan ulang suatu konsep
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2) Mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu
3) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep
4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi

matematika
5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep
6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau

operasi tertentu
7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.32

Adapun pedoman peneliti dalam menetapkan penskoran tes

pemahaman konsep dapat dilihat pada tabel II.2 berikut:

TABEL II.2
PEMBERIAN SKOR PEMAHAMAN KONSEP SISWA

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

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

Sumber33

32Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, Jakarta:
Depdiknas, 2006, hlm. 59.
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D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji lebih dulu

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: terdapat pengaruh terhadap pemahaman konsep matematika antara siswa

yang menggunakan pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif

tipe NHT dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional di

SMP Negeri 35 Pekanbaru.

H0: tidak terdapat pengaruh terhadap pemahaman konsep matematika antara

siswa yang menggunakan pendekatan RME dengan pembelajaran

kooperatif tipe NHT dan siswa yang menggunakan pembelajaran

konvensional di SMP Negeri 35 Pekanbaru.

33Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Daulat Riau,
2012, hlm. 40.


