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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep 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 Mas’ud Zein bahwa dalam

pembelajaran matematika ada kemampuan pemahaman konsep,

kemampuan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah

matematika.2 Pemahaman konsep merupakan kecakapan yang utama yang

harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika, karena dalam

proses pembelajaran matematika, pemahaman konsep merupakan suatu

dasar untuk melanjutkan ke materi pokok yang lainnya.

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

yang dipahaminya, sehingga pemahaman dalam pelajaran matematika

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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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 dijelaskan bahwa pemahaman 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

4Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 42-
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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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 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.

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

9Effandi Zakaria, dkk, Tren Pengajaran dan Pembelajaran Matematika, Kuala Lumpur:
Utusan Publication dan Distributor SDN BHD, 2007, h. 86
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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. 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.10

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”11. Pemahaman

instrumental dikatakan juga sebagai “rules without reasons” 12 .

Sedangkan siswa yang telah memiliki pemahaman relasional memiliki

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

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

12Ibid.,
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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, pemahaman

relasional dapat diartikan sebagai pemahaman yang memahami dua hal

secara bersama-sama yaitu “ Knowing both what to do and why”13.

Pemahaman konsep Skemp disajikan pada Tabel II.1 berikut.

13Ibid.,
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TABEL II.1
PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA OLEH SKEMP

Pemahaman Instrumental Pemahaman Relasional
1. Definisi Kemampuan seseorang

menggunakan prosedur
matematik untuk
menyelesaikan suatu masalah
tanpa mengetahui mengapa
prosedur itu digunakan (rules
without reason).

Kemampuan menggunakan
suatu aturan dengan penuh
kesadaran mengapa ia
menggunakan aturan tersebut
(knowing what to do and why)

2. Cara
Menyampaikan
Konsep

a. Hapalan
b. Bergantung pada

petunjuk
c. Tidak menggunakan alat

dan hanya berfokus pada
perhitungan

a. Keterkaitan banyak ide
b. Membangun stuktur

konseptual
c. Aktivitas semantik, seperti

mencari sebab, membuat
induksi mencari prosedur
alternatif dan sebagainya.

3. Kelebihan a. Pemahaman instrumental
lebih mudah dipahami

b. Reward atau penghargaan
dapat dengan cepat dan
lebih jelas diberikan

c. Siswa dapat memproleh
jawaban dengan cepat

a. Lebih mudah disesuaikan
untuk menyelesaikan
tugas baru

b. Lebih mudah untuk
mengingat kembali

c. Dapat menjadi tujuan yang
efektif dalam diri sendiri

d. Memiliki skema yang
dapat diperluas

4. Contoh (siswa
yang diberikan
konsep mengenai
luas segitiga dan
persegi panjang)

Hafal rumus luas segitiga dan
persegi panjang, tapi belum
atau tidak tahu hubungan
kedua rumus tersebut.

Dapat merumuskan sendiri
luas segitiga dari luas persegi
panjang karena dapat
menghubungkan bahwa
segitiga terbentuk dari persegi
panjang yang dibagi menjadi
dua bangun yang kongruen.

Sumber: R.R. Skemp, h. 1-8

Berdasarkan teori Skemp, pemahaman yang harus dimiliki

siswa dalam pembelajaran matematika bukan hanya sekedar hapal

rumus dan hitungan sederhana, namun juga dapat mengaplikasikannya
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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.

c. 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.14

Jadi keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika bisa

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu itu sendiri maupun

faktor dari luar individu (sosial).

14 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, h.
102.
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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.

2. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)

a. Landasan Filosofi RME

Salah satu filosofi yang mendasari pendekatan realistik adalah

bahwa matematika bukanlah satu kumpulan aturan atau sifat-sifat yang

sudah lengkap yang harus siswa pelajari. Sejak tahun 1971, Institut

Freudenthal mengembangkan suatu pendekatan teoretis terhadap

pembelajaran matematika yang dikenal dengan Realistic Mathematics

Education (RME). Teori ini berlandaskan pada filosofi matematika

sebagai aktivitas manusia (mathematic as human activity) yang

dicetuskan oleh Hans Freudenthal. 16 Pernyataan “matematika

merupakan suatu bentuk aktivitas manusia” menunjukkan bahwa

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

16 Ariyadi Wijaya, Pendekatan Matematika Realistik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h.3
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Freudenthal tidak menempatkan matematika sebagai suatu produk jadi,

melainkan sebagai bentuk aktivitas atau proses. Lebih lanjut

Freudenthal sebagaimana yang dikutip oleh Erman menyatakan bahwa

matematika bukan merupakan suatu subjek yang siap-saji untuk siswa,

melainkan bahwa matematika adalah suatu pelajaran yang dinamis

yang dapat dipelajari dengan cara mengerjakannya.17

RME menggabungkan pandangan tentang “apa itu matematika,

bagaimana siswa belajar dan bagaimana matematika harus diajarkan.

Freudenthal berkeyakinan bahwa siswa tidak boleh dipandang sebagai

penerima pasif matematika yang sudah jadi.18 Menurutnya pendidikan

matematika harus mengarahkan siswa kepada penggunaan berbagai

situasi dan kesempatan untuk menemukan kembali matematika dengan

cara mereka sendiri. Konsep matematika muncul dari proses

matematisasi, yaitu dimulai dari penyelesaian yang terkait dengan

konteks (context link solution). 19 Siswa secara perlahan

mengembangkan alat dan pemahaman matematika ke tingkat yang

lebih formal. Model-model yang muncul dari aktivitas matematika

siswa dapat mendorong terjadinya interaksi di kelas, sehingga

mengarah pada level berpikir matematik yang lebih tinggi. Selama

proses pembelajaran, siswa perlu mengembangkan ide-ide mereka dan

17 Erman Suherman, dkk, Common Textbook Strategi Pembelajaran Matematika
Kontemporer, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, h. 125

18 Sutarto Hadi, Pendidikan Matematika Realistik, Banjarmasin: Tulip, 2005, h.19
19 Darto, Implementasi Pembelajaran Matematika Berbasis Pendidikan Matematika

Realistik Indonesia (PMRI), Pekanbaru: Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, h. 4



19

menghubungkannya dengan apa yang ada di sekeliling mereka

sehingga siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran secara

bermakna.

b. Pengertian Realistic Mathematics Education (RME)

RME merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran

matematika di Belanda. Sebagaimana yang telah dikemukakan

sebelumnya, pendekatan ini mengacu pada pendapat Freudenthal yang

dikutip oleh Gravemeijer bahwa matematika harus dikaitkan dengan

realita dan kegiatan manusia. Jadi, pendekatan RME dikembangkan

berdasarkan pandangan Freudenthal yang menyatakan matematika

sebagai suatu aktivitas. 20 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 untuk dibayangkan atau “to imagine”.21

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.

20 Gravemeijer, Developing Realistic Mathematics Education, Utrecht: Freundhental
Institute, 1994, h. 82

21 Ariyadi Wijaya, Op.Cit., h. 20
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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 yang dikembangkan khusus untuk

matematika.

b. Prinsip-prinsip Pembelajaran Realistik

Terdapat lima prinsip utama dalam ‘kurikulum’ matematika

realistik22:

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

22 Erman Suherman, dkk, Op.Cit., h. 128
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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) Interaksi sebagai karakteristik dari proses pembelajaran
matematika.

5) ‘Intertwinning’ ( membuat jalinan ) antar topik atau antar
pokok atau antar ‘strand’.

Dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembelajaran dalam

pendekatan matematika realistik, berikut ini merupakan rambu-rambu

penerapannya:23

1) Bagaimana “guru” menyampaikan matematika kontekstual
sebagai strating point pembelajaran.

2) Bagaimana “guru” menstimulasi, membimbing, dan
memfasilitasi agar prosedur, algoritma, simbol, skema dan
model, yang dibuat oleh siswa mengarahkan mereka untuk
sampai kepada matematika formal.

3) Bagaimana “guru” memberikan atau mengarahkan kelas,
kelompok, maupun individu untuk menciptakan free
production, menciptakan caranya sendiri dalam
menyelsaikan soal atau menginterpretasikan problem
kontekstual, sehingga tercipta berbagai macam pendekatan,
atau metoda penyelesaian, atau algoritma.

4) Bagaimana “guru” membuat kelas bekerja secara interaktif
sehingga interaksi diantara mereka antara siswa dengan
siswa dalam kelompok kecil, antara anggota-anggota
kelompok dalam presentasi umum, serta antara siswa dan
guru.

5) Bagaimana “guru” membuat jalinan antara topik satu
dengan topik lain, antara konsep dengan konsep lain, dan
antara satu simbol dengan simbol lain di dalam rangkaian
topik matematika.

23Ibid., h. 130-131
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c. Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik atau
Realistic Mathematics Education (RME)24

Langkah 1: Memahami Masalah Kontekstual

Guru memberikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari

kepada siswa dan meminta siswa untuk memahami masalah tersebut,

serta memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan masalah

yang belum di pahami.

Langkah 2: Menjelaskan Masalah Kontekstual

Jika dalam memahami masalah siswa mengalami kesulitan, maka guru

menjelaskan situasi dan kondisi dari soal dengan cara memberikan

petunjuk-petunjuk atau berupa saran seperlunya, terbatas pada bagian-

bagian tertentu dari permasalahan yang belum dipahami.

Langkah 3: Menyelesaikan Masalah

Siswa mendeskripsikan masalah kontekstual, melakukan interpretasi

aspek matematika yang ada pada masalah yang dimaksud, dan

memikirkan strategi pemecahan masalah. Selanjutnya siswa bekerja

menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri berdasarkan

pengetahuan awal yang dimilikinya. Guru mengamati, memotivasi,

dan memberi bimbingan kepada siswa, sehingga siswa dapat

memperoleh penyelesaian masalah-masalah tersebut.

24 Zahra, Mengajar Matematika dengan Pendekatan Realistik, http://zahra-

abcde.blogspot.com/2010/04/mengajar-matematika-dengan-pendekatan-realistik.html, didownload

pada tanggal 19 Maret 2013
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Langkah 4: Membandingkan Jawaban

Guru meminta siswa membentuk kelompok dan bekerja sama

mendiskusikan penyelesaian masalah-masalah yang telah diselesaikan

secara individu (negosiasi, membandingkan, dan berdiskusi). Guru

mengamati kegiatan yang dilakukan siswa, dan memberi bantuan jika

dibutuhkan. Setelah diskusi dilakukan, guru menunjuk wakil-wakil

kelompok untuk menuliskan masing-masing ide penyelesaian dan

alasan dari jawabannya, kemudian guru sebagai fasilitator dan

moderator mengarahkan siswa berdiskusi, membimbing siswa

mengambil kesimpulan sampai pada rumusan konsep/prinsip

berdasarkan matematika formal (idealisasi, abstraksi).

Langkah 5: Menyimpulkan

Dari hasil diskusi kelas, guru mengarahkan siswa untuk menarik

kesimpulan suatu rumusan konsep/prinsip dari topik yang dipelajari.

d. Tujuan Pembelajaran Matematika Realistik atau Realistic
Mathematics Education (RME)

Tujuan pembelajaran matematika realistik adalah sebagai

berikut:25

1) Menjadikan matematika lebih menarik, relevan dan

bermakna, tidak terlalu formal dan tidak terlalu abstrak.

2) Mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa.

3) Menekankan belajar matematika “learning by doing”.

25 Ibid.,
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4) Memfasilitasi penyelesaian masalah matematika tanpa

menggunakan penyelesaian yang baku.

5) Menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran

matematika.

e. Keunggulan dan Kelemahan Pendekatan RME

Sebagaimana pendekatan pembelajaran lainnya, pendekatan

RME juga mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Menurut

Mustaqimah dalam Ondi Saondi, keunggulan RME adalah sebagai

berikut:26

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 harus menjelaskan

jawabannya.
6) Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan

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

menghormati teman yang sedang berbicara.

Adapun kelemahan dari pendekatan RME adalah:

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

2) Membutuhkan 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.

26 Ondi Saondi, Implementasi Pembelajaran Matematika Realistik, EQUILIBRIUM Vol.
4 No.7, Januari-Juni 2008, h. 46.
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Kelemahan pendekatan RME ini dapat dijadikan titik tolak

untuk mengambil tindakan positif sebagai upaya memberikan

antisipasi berupa tindakan kongkrit bertahap yang harus ditempuh

selama pelaksanaan pembelajaran di kelas. Misalnya guru bisa

menyiapkan alat peraga yang sederhana yang relevan dengan materi.

Selain itu guru juga harus bisa memotivasi siswa agar tidak bosan

membantu dan menunggu temannya yang belum selesai mengerjakan

soal.

3. Konsep 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. 27

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.28 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

27Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2006, h.246

28 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, Bandung: Nusa
Media, 2005, h. 4
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dan hasil belajar yang produktif. 29 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 menyelesaikan tugas kelompoknya,

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling

membantu untuk memahami materi pelajaran.

Pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk bekerja sama

secara maksimal sesuai dengan keadaan kelompoknya. Menurut Roger

dan David Johnson yang dikutip oleh Anita Lie, terdapat lima unsur –

unsur dasar dalam belajar kooperatif, yaitu:30

a) Saling Ketergantungan Positif

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu

menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok

harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai

tujuan mereka. Penilaian dilakukan dengan cara  setiap siswa

mendapat nilainya sendiri dan nilai kelompok. Nilai kelompok

dibentuk dari ”sumbangan” setiap anggota. Untuk menjaga keadilan,

setiap anggota menyumbangkan poin diatas nilai rata-rata mereka.

29 Isjoni, Cooperative Learning, Pekanbaru: Alfabeta, 2007, h.19
30 Anita Lie, Cooperative Learning, Jakarta: PT Grasindo, 2010, h. 31
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b) 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 persiapan guru dalam penyusunan tugasnya.

c) Tatap Muka

Setiap anggota kelompok harus diberikan kesempatan untuk

bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan ini akan memberikan

kesempatan bagi para pembelajar untuk membentuk sinergi yang

menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah

menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi

kekurangan masing-masing.

d) Komunikasi Antaranggota

Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para

anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka

untuk mengutarakan pendapat mereka.

e) Evaluasi Proses Kelompok

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan jelaslah bahwa lima unsur

ini harus ada dalam kegiatan pembelajaran kooperatif untuk mencapai
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hasil yang maksimal. Selain unsur-unsur penting yang terdapat dalam

model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran ini juga mengandung

prinsip-prinsip yang membedakannya dengan model pembelajaran lainnya.

Konsep utama dari belajar kooperatif menurut Slavin seperti yang dikutip

Trianto, sebagai berikut:

a. Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok
mencapai kriteria yang ditentukan.

b. Tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya
kelompok tergantung pada belajar individual semua anggota
kelompok.

c. Kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa
telah membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar
mereka sendiri.31

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif dapat dilihat

dalam tabel II.2.

31Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Jakarta: Kencana, 2010, h.
61-62.
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TABEL II.2
LANGKAH-LANGKAH 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 kelompok.

Sumber: Trianto, h. 48

Selanjutnya pendapat Jarolimek & Parker yang dikutip Isjoni

mengatakan keunggulan dari pembelajaran kooperatif ini adalah:

a. Saling ketergantungan yang positif,
b. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu,
c. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas,
d. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan,
e. Terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa

dengan guru, dan memiliki banyak kesempatan untuk
mengekspresikan pengalaman yang menyenangkan.32

32Isjoni, Op. Cit, h. 24.
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Kelemahan dari pembelajaran kooperatif:

a. 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.

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.

4. Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op

Jenis kooperatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe

Co-op Co-op. Slavin mengemukakan bahwa Co-op Co-op memberi

kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok

kecil, pertama untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang diri

mereka dan dunia, dan selanjutnya memberikan mereka kesempatan untuk

saling berbagi pemahaman baru itu dengan teman-teman sekelasnya.33

Berdasarkan pendapat Slavin tersebut, dalam pembelajaran

kooperatif tipe Co-op Co-op siswa diberikan kesempatan untuk

bekerjasama menemukan solusi dari masalah-masalah matematika yang

diajukan berdasarkan pengalaman siswa, dan berbagi solusi dari masalah

yang ditemukan dengan yang lainnya, sehingga siswa diharapkan memiliki

pemahaman konsep matematika yang kuat, sedangkan guru berperan

memberikan bimbingan dan arahan kepada kelompok siswa dalam

memahami dan memecahkan masalah matematika tersebut.

33Robert E Slavin, Op.Cit, h. 229.
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Slavin menyebutkan terdapat sembilan langkah spesifik dalam

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op sebagai berikut:34

a. Diskusi kelas terpusat pada siswa

b. Penyeleksian tim pembelajaran siswa dan pembentukan tim

c. Penyeleksian topik tim

d. Pemilihan topik kecil

e. Persiapan topik kecil

f. Presentasi materi kecil

g. Persiapan presentasi tim

h. Presentasi tim

i. Evaluasi

5. Hubungan Pendekatan RME dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe
Co-op Co-op dan Kemampuan Pemahaman Konsep

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.

Pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-

op merupakan pembelajaran yang melatih siswa untuk bekerja sama dalam

menemukan konsep-konsep matematika dan memecahkan suatu

34Ibid.,
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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.

Teori belajar yang juga mendukung penelitian ini adalah teori

belajar konstruktivisme. Nurhadi dkk yang dikutip oleh Baharuddin dan

Wahyuni mengemukakan bahwa35

“Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah,
menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut
dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberikan semua
pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mengkonstruksikan
pengetahuan dibenak mereka sendiri. Esensi dari teori
konstruktivisme adalah ide. Siswa harus menemukan dan
mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain.
Dengan dasar itu, maka belajar dan pembelajaran harus dikemas
menjadi proses mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan”.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Slavin yang dikutip

oleh Baharuddin dan Wahyuni bahwa36

”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”.

35Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran,  Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2010, h.116

36Ibid, hlm.116
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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.

Wikandari yang dikutip oleh Trianto mengemukakan tentang teori

pembelajaran sosial Vygotsky bahwa37

”Teori Vygotsky ini lebih menekankan pada aspek sosial
dari pembelajaran. Menurut Vygotsky bahwa proses pembelajaran
akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang
belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam
jangkauan mereka yang disebut zone of proximal development,
yakni daerah tingkat perkembangan seseorang sedikit di atas
daerah perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa
fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam
percakapan dan kerjasama antar individu sebelum fungsi mental
yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut”.

Berdasarkan teori Vygotsky, interaksi siswa dengan adanya

kerjasama antar siswa akan membantu siswa dalam menemukan dan

memahami konsep. Mereka akan menyampaikan ide-ide mereka tentang

pengalaman riil mereka dalam belajar sehingga pembelajaran matematika

menjadi lebih bermakna yang pada akhirnya dapat meningkatkan

pemahaman konsep matematika siswa.

Konsep lain dari Vygotsky yang ada kaitannya dengan pendekatan

RME dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op yaitu scaffolding.

Scaffolding adalah memberikan dukungan atau bantuan kepada seorang

anak yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit

mengurangi dukungan atau bantuan tersebut setelah anak mampu

37Trianto, Op. Cit. h. 39
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memecahkan problem dari tugas yang dihadapinya.38 Ketika siswa sedang

menyelesaikan masalah matematika (lembar kerja siswa) dalam penerapan

pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op, guru

memberikan scaffolding hingga pada akhirnya siswa bisa menyelesaikan

masalah tersebut. Siswa membentuk kelompok untuk melakukan diskusi,

berbagi pengalaman, pengetahuan dan dapat mengemukakan idenya

kepada siswa lainnya sehingga pemahaman konsep matematika dapat

terbangun dengan baik.

Jadi, pendekatan RME merupakan pendekatan dalam pembelajaran

matematika yang mengarahkan siswa untuk mempersempit jurang antara

konsep matematika dengan pengalaman riil siswa. Menurut pendekatan

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. 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 tipe Co-op Co-

op 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.

38Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Op. Cit. h. 127
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat

hubungan yang erat antara pendekatan RME, pembelajaran kooperatif tipe

Co-op Co-op, dan pemahaman konsep siswa, yaitu ketiga-tiganya saling

mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lainnya.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yang

dilakukan oleh Setya Rahayu, dengan judul penelitian “Pengaruh Pendekatan

Realistic Mathematics Education terhadap Pemahaman Konsep Matematika

Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru”. Dari hasil

penelitian tersebut ditemukan 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 adalah 79,5 dan mean 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 besarnya pengaruh pendekatan RME terhadap

pemahaman konsep matematika siswa adalah sebesar 12,79%.39

Selain itu penelitian mengenai penerapan pembelajaran kooperatif tipe

Co-op Co-op juga pernah dilakukan oleh Leni Reziyustikha di SMP Belitung

Timur yang menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman

matematis siswa yang memperoleh pendekatan open-ended dengan

39 Setya Rahayu, Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education terhadap
Pemahaman Konsep Matematika Siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012 h. 75
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pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik dibandingkan dengan

peningkatan kemampuan pemahaman matematis pembelajaran biasa dan

peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh

pendekatan Open-ended dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op

lebih baik dibandingkan dengan peningkatan kemampuan koneksi matematis

pembelajaran biasa.40

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah penelitian ini menerapkan pendekatan RME dengan

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op terhadap pemahaman konsep

matematika siswa MTs Darul Hikmah Pekanbaru, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Leni menggunakan pendekatan Open-ended, dan penelitian

yang dilakukan oleh Setya hanya fokus pada pendekatan RME dan

pemahaman konsep tanpa ada kombinasi dengan strategi atau model

pembelajaran lain.

C. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini meliputi penerapan

pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op dan

pemahaman konsep matematika siswa.

1. Pendekatan RME dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op

Pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-

op dapat dioperasionalkan dengan merujuk pada langkah-langkah dalam

40 Leni Reziyustikha, Meningkatkan Kemampuan Pemahaman dan Koneksi Matematis
Siswa SMP Belitung Timur Menggunakan Pendekatan Open-Ended dengan Pembelajaran
Kooperatif Tipe Co-op Co-op. Tersedia dalam:
(http://repository.upi.edu/tesisview.php?export=xml&no_tesis=1741). Didownload pada tanggal 3
April 2013.
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pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan

pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op

adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran

dan instrumen pengumpulan data.

b. Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran

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

pentingnya mempelajari materi yang sedang dipelajari.

c) Guru menyampaikan indikator yang harus dikuasai siswa dan

menyampaikan sistem pembelajaran yang menggunakan

pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op

Co-op.

d) Guru membagi siswa menjadi lima kelompok belajar yang

terdiri dari 6-7 orang.
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e) Guru menyediakan pilihan topik-topik yang akan menjadi

materi ajar.

2) Kegiatan Inti

a) Guru memberikan LKS sebagai salah satu sumber dalam

mengkaji topik-topik pembelajaran atau mengerjakan soal-soal

kepada setiap siswa.

b) Guru meminta siswa untuk memberikan gagasan yang

berhubungan dengan materi pembelajaran dan mengajak siswa

berdiskusi singkat untuk menetapkan beberapa gagasan yang

akan menjadi topik tim.

c) Guru mengarahkan siswa untuk membahas topik yang berbeda

untuk masing-masing kelompok.

d) Tiap anggota kelompok memilih topik kecil (dalam hal ini

masalah-masalah kontekstual dan soal latihan) dari topik besar

kelompoknya.

e) Siswa membahas dan mengerjakan masalah/soal yang ada di

LKS secara mandiri sesuai dengan tanggung jawabnya, guru

mengamati kerja siswa dalam memecahkan

masalah/mengerjakan soal.

f) Jika kerja siswa belum sampai kepada apa yang diharapkan

maka guru memberikan scaffolding yaitu memberikan bantuan

sedikit demi sedikit kepada siswa yang kurang mampu tersebut.
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g) Tiap anggota mempresentasikan masalah/soal yang

dikerjakannya kepada teman-teman dalam satu tim.

h) Guru mengkoordinir siswa untuk dapat mendiskusikan materi

kelompok serta memadukan semua permasalahan/soal yang

sudah dikerjakan untuk disampaikan dalam presentasi tim.

i) Semua tim mempresentasikan topik kelompoknya di depan

kelas.

j) Guru mengarahkan siswa dalam melakukan diskusi kelas dan

membantu menyelesaikan masalah.

k) Siswa yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi,

mengemukakan pendapat dan bertanya kepada kelompok

presentasi.

l) Siswa diberikan umpan balik positif dan penguatan dalam

bentuk lisan, tulisan, serta isyarat terhadap keberhasilan siswa.

3) Kegiatan Akhir

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 yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan
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yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari pada pertemuan

tersebut.

2. Pemahaman Konsep Matematika

Pemahaman konsep matematika siswa merupakan variabel terikat

yang dipengaruhi oleh penerapan pendekatan RME dengan pembelajaran

kooperatif tipe Co-op Co-op. Untuk mengetahui pemahaman konsep

matematika akan dilihat dari hasil tes soal yang berisi pemahaman konsep

matematika siswa yang dilakukan setelah penerapan pendekatan RME

dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op 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 penerapan

pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op.

Adapun indikator yang menunjukkan pemahaman konsep

matematika antara lain:41

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

matematika

Untuk penilaian, peneliti menetapkan penskoran soal untuk tes

pemahaman konsep matematika berdasarkan kriteria seperti pada tabel II.2

41Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Op.Cit, h.59.
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berikut :

TABEL II.3
PEMBERIAN SKOR PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA

Skor Pemahaman Soal Penyelesaian Soal Menjawab Soal

0
Tidak ada usaha
memahami soal

Tidak ada usaha

Tanpa jawab atau
jawaban salah yang
diakibatkan prosedur
penyelesaian tidak tepat

1
Salah interpretasi
soal secara
keseluruhan

Perencanaan
penyelesaian yang
tidak sesuai

Salah komputasi, tiada
pernyataan jawab
pelabelan salah

2
Salah interpretasi
pada sebagaian
besar soal

Sebagian prosedur
benar tetapi masih
terdapat kesalahan

Penyelesaian benar

3
Salah interpretasi
pada sebagian
kecil soal

Prosedur substansial
benar, tetapi masih
terdapat kesalahan

4
Interpretasi soal
benar seluruhnya

Prosedur
penyelesaian tepat,
tanpa kesalahan
aritmatika

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

Sumber: Mas’ud Zein dan Darto, h.40

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji terlebih dahulu

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : µeksperimen ≠ µkontrol

Terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa

yang belajar menggunakan pendekatan RME dengan pembelajaran

kooperatif tipe Co-op Co-op dengan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional.
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H0 : µeksperimen = µkontrol

Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara

siswa yang belajar menggunakan pendekatan RME dengan

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op dengan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional.


