
12

BAB II
KAJIAN TEORETIS

A. Kerangka Teoretis

1. Pemahaman Konsep Matematika

Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan

demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan

belajar dan berpikir. Allah telah berfirman dalam surat Al-Fathir (35) ayat

27-28 yang berbunyi:



















Artinya:

“27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan

dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka

macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan

merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.

28. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata

dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan

jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-

Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Pengampun.”
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Ayat 27-28 Allah menjelaskan tentang hal-hal yang menunjukkan

kesempurnaan dan kekuasaan-Nya. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah

hendaknya berpikir dan memahami tentang apa-apa yang telah di turunkan

oleh Allah SWT ke muka bumi dan tentang kesempurnaan dan kekuasaan-

Nya.

Firman Allah dalam surat An-Nahl (16) ayat 79 yang berbunyi:









Artinya:

“Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan

terbang diangkasa bebas. tidak ada yang menahannya selain daripada Allah.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

(kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman.”

membuktikan tentang kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaan-Nya

terhadap segala sesuatu, Allah mengetahui apa yang tersembunyi di langit

maupun di bumi dan tiada seorang mengetahui hal-hal yang ghaib

melainkan dengan petunjuk Allah. Tugas kita sebagi manusia hendaknya

memiliki tentang pemahaman tentang pengetahuan yang telah diberikan

oleh Allah SWT.

Pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang harus

dicapai dalam pembelajaran matematika. Pemahaman suatu konsep dengan

baik sangatlah penting bagi siswa, karena dalam memecahkan masalah

siswa harus mengetahui aturan-aturannya yang relevan dan aturan-aturan ini
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didasarkan pada konsep-konsep yang diperolehnya. Pemahaman

didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami materi atau bahan.1

Keberhasilan proses pembelajaran khususnya matematika adalah dilihat dari

tingkat pemahaman dan penguasaan materi oleh siswa. Menurut Sardiman

pengertian pemahaman yaitu,

Pemahaman atau comprehension dapat diartikan menguasai
sesuatu dengan pikiran. Karena itu belajar berarti harus mengerti
secara mental makna dan filosofinya, maksud serta implikasi serta
aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa dapat memahami
suatu situasi. Hal ini sangat penting bagi siswa yang belajar.
Memahami maksudnya dan menangkap maknanya adalah tujuan akhir
dari setiap belajar.2

Skemp (1976) membedakan pemahaman menjadi dua macam yaitu

pemahaman relasional dan pemahaman instrumental.3 Pemahaman

relasional didefinisikan sebagai “knowing what to do and why” dan

pemahaman instrumental didefinisikan sebagai “knowing rules without

reasons.” Siswa yang berusaha memahami matematika secara relasional

akan mencoba mengaitkan konsep baru dengan konsep-konsep yang

dipahami untuk dikaitkan dan kemudian merefleksi keserupaan dan

perbedaan antara konsep baru dengan pemahaman sebelumnya. Pada

tahapan tingkatan ini pemahaman instrumen dilihat sebagai siswa

mengetahui prosedur tanpa mengetahui mengapa prosedur tersebut

digunakan, sedangkan pemahaman relasional dilihat sebagai siswa

1 Ella Yulelawati, Kurikulum dan Pembelajaran (Bandung: Pakar Raya, 2009) , h. 72.
2 Sardiman , Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, h.

42-43.
3 Septyan Budianto, pemahaman relasional Matematis,

http://septyanbudianto.blogspot.com/2011/12/pemahaman-relasional-matematis.html
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mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengapa mereka harus

melakukan hal itu.

Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi

berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan

atau kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep.4 Kemampuan

pemahaman ini bisa pemahaman terjemahan, pemahaman menafsirkan

ataupun pemahaman ekstrapolasi.

Dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan diatas, dapat

dikatakan bahwa pengertian dari pemahaman adalah kemampuan siswa

untuk dapat memahami atau menguasai suatu bahan materi ajar dalam suatu

pembelajaran. Dimana pemahaman lebih tinggi tingkatannya dibandingkan

pengetahuan.

Di dalam suatu pembelajaran, siswa diajarkan dengan dibekali

konsep-konsep pembelajaran dan suatu pembelajaran akan berlangsung

secara baik dan efektif apabila siswa memiliki konsep yang diberikan oleh

pendidik pada tingkat sekolah yang sebelumnya. Oemar Hamalik

mengatakan bahwa pengajaran lebih tinggi, hanya mungkin berlangsung

secara efektif jika siswa telah memiliki konsep dan prinsip berbagai mata

pelajaran yang telah diberikan pada jenjang sekolah dibawahnya.5 Konsep-

konsep dan prinsip-prinsip yang telah dimilikinya itu pada dasarnya untuk

meningkatkan proses pengajaran berikutnya. Konsep merupakan alat untuk

4 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008),
h. 126.

5 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2005), h. 165
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berpikir.6 Apabila siswa telah memiliki sebuah konsep maka siswa akan

membentuk konsep baru melalui pengalaman.

John W. Santrock mengatakan konsep adalah kategori yang

mengelompokkan objek, kejadian, dan karakteristik dan bentuk-bentuk yang

sama.7 Memahami konsep berarti memahami sesuatu yang abstrak sehingga

mendorong anak untuk berfikir lebih dalam.

Pemahaman konsep matematika adalah salah satu tujuan penting

dalam pembelajaran, memberikan pengertian tentang materi pembelajaran.

Pemahaman konsep matematika juga merupakan salah satu tujuan dari

setiap materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan

pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang diharapkan. Hal ini sesuai

dengan Herman Hudojo yang menyatakan “Tujuan mengajar adalah agar

pengetahuan yang disampaikan dapat dipahami peserta didik”.8 Pendidikan

yang baik adalah usaha yang berhasil membawa siswa kepada tujuan yang

ingin dicapai yaitu agar bahan yang disampaikan dipahami sepenuhnya oleh

siswa.

Pemahaman atau understanding mempunyai beberapa tingkatan dalam

arti yang berbeda. Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu

situasi atau suatu tindakan. Sementara itu konsep adalah suatu kelas atau

kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum.9 Stimuli adalah objek-objek

6Mulyani Sumantri, Nana Syaodih, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Universitas
terbuka, 2007), h. 6.11.

7 Jhon W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 3.
8Herman Hudojo, Strategi Mengajar Belajar Matematika ( Malang: IKIP Malang, 1990),

h. 5.
9 Oemar Hamalik, Op.Cit, h.162.
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atau orang (person). Jadi pemahaman konsep matematika adalah suatu

kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau tindakan dalam kelas.

Kemampuan pemahaman terhadap konsep matematika merupakan

bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan memecahkan

konsep matematika menjadi landasan untuk berfikir dalam menyelesaikan

persoalan matematika. Keberhasilan matematika dapat diukur dari

kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan berbagai konsep

untuk memecahkan masalah. Siswa dikatakan paham apabila indikator-

indikator pemahaman tercapai. Dengan demikian, mengacu pada indikator-

indikator tersebut berarti siswa dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan

dengan baik dan benar maka siswa dikatakan paham.

Menurut W. Gulo kemampaun-kemampuan yang tergolong dalam

pemahaman suatu konsep mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi

dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu :

a. Pengubahan (translation) yaitu kemampuan untuk mengubah simbol

tertentu menjadi simbol lain tanpa perubahan makna. Simbol berupa

kata-kata (verbal) diubah menjadi gambar atau bagan atau grafik.

b. Pemberian arti (interpretation) yaitu kemampuan untuk menjelaskan

makna yang terdapat didalam 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.
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c. Pembuatan ekstrapolasi (ekstrapolation) yaitu kemampuan untuk melihat

kecendrungan atau arah atau kelanjutan dari suatu temuan . Kalau kepada

siswa misalnya dihadapi rangkaian bilangan 2, 3, 5, 7, 11, maka

kemampuan ekstrapolasi mampu menyatakan bilangan pada urutan ke-6,

ke-7 dan seterusnya.10

Seorang pendidik akan merasa telah berhasil dalam mengajar

apabila siswanya telah mampu menguasai dan memiliki pemahaman

konsep yang baik terhadap apa yang diajarkan, karena pemahaman

konsep merupakan hal penting dalam belajar matematika. Menurut

Oemar Hamalik, untuk mengetahui apakah siswa telah mengetahui suatu

konsep ada empat hal yang dapat diperbuatnya, yaitu:

a. Ia dapat menyebutkan nama contoh-contoh konsep bila dia

melihatnya

b. Ia dapat menyatakan ciri-ciri (properties) konsep tersebut.

c. Ia dapat memilih, membedakan antara contoh-contoh dari yang

bukan contoh.

d. Ia lebih mampu memecahkan masalah yang berkenaan dengan

konsep tersebut.11

Pemahaman konsep matematika penting untuk belajar matematika

secara bermakna, tentunya para guru mengharapkan pemahaman yang

dicapai siswa tidak terbatas pada pemahaman yang bersifat dapat

menghubungkan. Artinya siswa dapat mengkaitkan pengetahuan yang

10W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar ( Jakarta: Grafindo, 2008), h. 59-60.
11 Oemar Hamalik, Op Cit, h. 166.
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dimilki dengan keadaan lain sehingga belajar lebih mengerti.12 Jadi, dalam

proses belajar mengajar seorang guru dituntut untuk dapat memahamkan

suatu konsep kepada siswa. Apabila siswa telah memiliki pemahaman

konsep yang baik, maka siswa tersebut siap dan dapat memberi jawaban

yang atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang ditemui

dalam proses belajar-mengajar.

2. Metode Pembelajaran Talking Stick

Metode Talking Stick adalah metode menggunakan tongkat dan

mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat13. Pada awalnya

siswa yang mau berpendapat adalah siswa yang pintar dan berani saja,

tetapi dengan digunakannya metode ini siswa dituntut menjadi siswa yang

aktif dan bukan siswa yang diam di kelas yang hanya mengharapkan ilmu

dari guru. Pada metode ini digunakan tongkat sebagai alat yang berfungsi

untuk memilih siswa yang akan menjawab pertanyaan. Pada metode

pembelajaran Talking Stick ini juga digunakan musik sebagai pengiring

pada saat tongkat dijalankan. Siswa yang memegang tongkat pada saat

musik berhenti harus mengambil dan menjawab pertanyaan yang ada di

dalam tongkat atau pertanyaan yang ada di papan tulis.

Metode Talking Stick merupakan salah satu inovasi pelajaran atau

suatu upaya baru dalam proses belajar untuk tercapainya tujuan

pembelajaran. Metode ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran

yang bersifat pemahaman dan hafalan. Metode Talking Stick ini menjadi

12Herman Hudojo, Op. Cit, h.54.
13Agus Suprijono, Cooperative Learning ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2009),  h.109.
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alat bagi orang-orang yang memiliki perbedaan untuk mencapai tingkat

saling memahami melalui proses saling menghormati, kemudian

memungkinkan untuk memecahkan perbedaan dan masalah secara

sinergis.

Dasar teori metode Talking Stick yaitu saat orang bertemu, tongkat

dikeluarkan. Selama ada satu orang memegang tongkat, maka hanya orang

tersebut yang boleh bicara, sampai orang lain merasa telah mengerti

sepenuhnya. Orang lain tidak boleh  berpendapat, berdebat, menyetujui

maupun tidak menyetujui. Yang boleh dilakukan hanyalah berusaha untuk

memahami kemudian mengutarakan pemahaman tersebut. Setelah merasa

dimengerti, kewajibannya adalah menyerahkan tongkat kepada orang

selanjutnya dan berusaha untuk membuat merasa dimengerti juga begitu

seterusnya. Dengan cara ini, semua pihak yang terlibat mengambil tanggung

jawab untuk berbicara dan mendengarkan.

Adapun langkah-langkah Pembelajaran dengan metode Talking Stick

yaitu:

a. Guru menyiapkan sebuah tongkat.

b. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari

materi pegangannya.

c. Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, siswa dipersilahkan

untuk menutup bukunya.
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d. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu, guru

memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut

harus menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa

mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru.

e. Guru memberikan kesimpulan.

f. Evaluasi.

g. Penutup.14

Metode pembelajaran Talking Stick sebaiknya menggunakan iringan

musik ketika Stick bergulir dari satu siswa ke siswa lainnya dalam

menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan di dalam tongkat atau di

papan tulis, yang bertujuan agar siswa menjadi lebih semangat, termotivasi

serta proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Karena musik

selain dapat mempengaruhi suasana hati kini musik diketahui memiliki

kekuatan yang amat mengagumkan secara fisik, emosi dan spiritual.

Relaksasi yang diiringi dengan musik membuat pikiran selalu siap dan

mampu berkonsentrasi.15

Dilihat dari langkah-langkah pembelajaran di atas, kelebihan

menggunakan metode pembelajaran Talking Stick adalah menguji kesiapan

siswa, melatih siswa untuk membaca dan memahami pelajaran dengan cepat

serta menjadikan siswa lebih giat belajar (belajar dahulu), siswa mempunyai

keterampilan bertanya jawab sehingga siswa termotivasi mengikuti proses

pembelajaran. Kekurangan metode Talking Stick adalah pada saat

14 Agus Suprijono, Op. Cit, h. 110.
15 Bobbi DePorter & Mike Hernacki, Quantum Learniing (Bandung: Kaifa, 2009), h. 72.



22

berlangsungnya metode Talking Stick siswa menjadi gugup (senam jantung)

karena tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapat giliran dalam

menjawab pertanyaan dari guru.

B. Penelitian yang Relevan

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tahun 2007 dengan judul

Penerapan Model Pembelajaran Inovatif (Innovatif Learning) Metode Talking

Stick Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Dan Kemandirian Belajar

Matematika Siswa Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Malang. Dari hasil

penelitian terdapat peningkatan nilai rata – rata siswa dari 44,63% yang

tergolong cukup menjadi 66,11% yang tergolong baik.

Sedangkan dari peneltian Nina Nuryanti tahun 2010 dengan judul

Penerapan Metode Pembelajaran Talking Stick untuk Meningkatkan Prestasi

Belajar Siswa Kelas X SMA Al-Muslimun Seikijang. Hasil dari penelitian

menunjukkan  peningkatan prestasi belajar siswa sebesar 10,75%.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, Metode Pembelajaran Talking

Stick diterapkan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan kemandirian siswa

terhadap pembelajaran matematika dan meningkatkan prestasi belajar siswa.

Sedangkan pada penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pemahaman

konsep matematika siswa.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat
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dirumuskan menjadi hipotesis alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut:

Ha : eksperimen ≠ kontrol

Dimana terdapat perbedaan yang berarti bahwa, ada pengaruh penggunaan

metode Talking Stick terhadap pemahaman konsep matematika siswa.

Ho : eksperimen = kontrol

Dimana tidak terdapat perbedaan yang berarti bahwa, tidak ada pengaruh

penggunaan metode Talking Stick terhadap pemahaman konsep

matematika siswa.

D. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu penggunaan metode

pembelajaran Talking Stick sebagai variabel bebas dan pemahaman konsep

matematika sebagai variabel terikat.

1. Penggunaan metode pembelajaran Talking Stick sebagai variabel bebas

a. Persiapan

Pada tahap ini guru melakukan beberapa langkah:

1) Memilih pokok bahasan untuk penggunaan metode pembelajaran.

2) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, LKS,

lembar pertanyaan, tongkat.

b. Pendahuluan

Guru membangkitkan motivasi belajar peserta didik, menjelaskan

penerapan metode Talking Stick, menyampaikan tujuan pembelajaran

yang akan dicapai, mengkondisikan kesiapan peserta didik untuk belajar.
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c. Kegiatan inti

1) Memberikan penjelasan secara garis besar mengenai materi yang akan

dipelajari.

2) Setiap siswa diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari

materi yang telah diajarkan.

3) Guru meminta kepada siswa untuk menutup buku yang berkaitan

dengan materi matematika yang dipelajari.

4) Guru mengambil tongkat yang telah dipersiapkan sebelumnya.

5) Tongkat tersebut diberikan kepada siswa secara bergilir.

6) Siswa yang menerima tongkat tersebut wajib untuk menjawab

pertanyaan dalam tongkat atau di papan tulis yang diberikan oleh guru

demikian seterusnya sampai beberapa siswa mendapatkan giliran.

7) Guru memberikan waktu/kesempatan kepada siswa untuk melakukan

refleksi (mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan).

8) Guru memberikan ulasan atau penjelasan kembali terhadap jawaban

yang diberikan siswa.

9) Guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan atas

pelajaran yang telah dipelajarinya.

d. Penutup

Setelah semua pokok bahasan selesai, maka diberikan tes akhir

berupa postest pada kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol)

untuk menentukan apakah ada peningkatan pemahaman konsep setelah
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diberi perlakuan. Kemudian peneliti bersama peserta didik

menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

2. Pemahaman konsep matematika sebagai variabel terikat

Pembelajaran matematika tidak boleh diartikan hanya terdapat

keharusan menyampaikan konsep, prinsip, hukum dan teori tetapi juga harus

menekankan bagaimana cara untuk memperoleh konsep, prinsip, hukum dan

teori tersebut. Agar dapat memperoleh konsep, prinsip, hukum dan teori

dengan baik maka siswa perlu dilatih untuk mampu mengamati,

mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, mengkomunikasikan.

Pemahaman terhadap konsep dan struktur suatu materi menjadikan materi

itu dipahami secara lebih komprehensif lain dari itu peserta didik lebih

mudah mengingat materi itu apabila yang dipelajari merupakan pola yang

berstuktur.

Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain:
a. Menyatakan ulang sebuah konsep
b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai

dengan konsepnya)
c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep
f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi

tertentu
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.16

16 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Op.Cit, h. 5.
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Tabel II. 1
Pemberian Skor Pemahaman Konsep Matematika

Skor Pemahaman Soal Penyelesaian Soal Menjawab Soal

0
Tidak ada usaha

memahami soal
Tidak ada usaha

Tanpa jawab atau

jawaban salah

yang diakibatkan

prosedur

penyelesaian tidak

tepat

1

Salah interpretasi

soal secara

keseluruhan

Perencanaan

penyelesaian yang

tidak sesuai

Salah komputansi,

tiada pernyataan,

jawab pelabelan

salah

2

Salah interpretasi

pada sebagian

besar soal

Sebagian prosedur

benar tetapi masih

terdapat kesalahan

Penyelesaian

benar

3

Salah interpretasi

pada sebagian

kecil soal

Prosedur

substansial benar,

tetapi masih

terdapat kesalahan

4
Interpretasi soal

benar seluruhnya

Prosedur

penyelesaian

tepat, tanpa

kesalahan

aritmatika

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

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


