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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pemahaman Konsep

Proses pembelajaran matematika diajarkan kepada siswa bukan

hanya sekedar hafalan, namun harus diajarkan dengan memberikan siswa

pemahaman terhadap konsep materi pelajaran. Pemahaman akan

membuat siswa mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

berkaitan dengan materi tersebut.

Secara bahasa pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu

pemahaman dan konsep. Menurut Anas Sudijono, pemahaman

(comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dan

memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari

berbagai segi.1 Jadi, pemahaman akan membuat seseorang mampu

melihat sesuatu dari berbagai segi dan mengingatnya dengan baik.

Pendapat tentang konsep dikemukakan oleh Bruner yang dikutip

oleh Jeanne Ellis  Ormrod, menurutnya konsep dapat meningkatkan

pemikiran kita dalam beberapa cara, salah satunya konsep megurangi

komplesitas dunia. Artinya konsep mengklasifikasikan objek dan

peristiwa yang membuat kehidupan lebih sederhana dan lebih mudah

1 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50
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dipahami.2 Jadi, konsep diartikan sebagai ide abstrak yang dapat

digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek.

Berdasarkan pendapat di atas, pemahaman konsep dapat diartikan

sebagai kemampuan seseorang  melihat sesuatu objek dari berbagai segi,

dimana objek yang dilihat lebih sederhana dan mudah dipahami. Sesuatu

yang bersifat abstrak dapat lebih mudah dipahami melalui konsep-konsep

yang sederhana.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Purwanto, menurutnya

pemahaman konsep adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan

siswa mampu memahami konsep, situasi, dan fakta yang diketahui, serta

dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan

yang dimilikinya, dengan tidak mengubah artinya.3 Pemahaman konsep

yang baik akan membuat siswa dapat menjelaskan materi dengan

bahasanya sendiri sehingga dapat lebih mudah untuk dipahaminya dan

dapat diingat lebih lama.

Pendapat yang dikemukakan oleh Duffin & Simpson juga

mendukung pendapat di atas, menurutnya pemahaman konsep adalah

sebagai kemampuan siswa untuk:

a. Menjelaskan konsep, dapat diartikan siswa mampu untuk
mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan
kepadanya.

b. Menggunakan konsep pada berbagai situasi yang berbeda.

2 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 327
3 Khususscholar11, Mathematical Understanding. Tersedia di:

http://alleducate.wordpress.com/2011/08/06/mathematical-understanding/. Diakses tanggal 28
April 2013
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c. Mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep, dapat
diartikan bahwa siswa paham terhadap suatu konsep akibatnya siswa
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah dengan
benar.4

Jadi, pemahaman konsep adalah kemampuan yang harus dimilki setiap

siswa agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pemahaman konsep menjadi poin pertama dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang

tujuan pelajaran matematika di sekolah. Disebutkan bahwa tujuan pelajaran

matematika di sekolah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan

mengaplikasikan konsep secara tepat dalam pemecahan masalah.5

Pemahaman konsep mengenai materi pelajaran di kelas dapat

dikembangkan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

a. Organisasikan materi ajar ke dalam beberapa gagasan atau tema inti.
b. Galilah setiap topik secara mendalam. Misalnya, dengan

mempertimbangkan banyak contoh, meneliti hubungan sebab-akibat,
dan menemukan bagaimana detil-detil spesifik berkaitan dengan
prinsip yang lebih umum.

c. Jelaskan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan pengalaman
personal siswa dan dengan hal-hal yang telah dipelajari siswa
sebelumnya.

d. Tunjukkan kepada siswa melalui kata yang kita ucapkan, tugas yang
kita berikan, dan kriteria yang kita gunakan untuk mengevaluasi
pencapaian siswa bahwa pemahaman konseptual terhadap materi yang
diajarkan di kelas jauh lebih penting daripada pengetahuan mengenai
fakta yang terisolasi dari konteksnya.

e. Mintalah siswa mengajarkan apa yang telah mereka pelajari kepada
orang lain. Tugas ini mendorong mereka untuk fokus dan
menghubung-hubungkan gagasan-gagasan utana sedemikian rupa
sehingga dapat dipahami.6

4Nila Kusumawati, Loc. cit
5 Risnawati, Op. cit, h. 12
6 Jeanne Ellis Ormrod, Op. cit, h. 344
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Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika

menurut NCTM dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam:

a. Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan.
b. Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh.
c. Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk

merepresentasikan suatu konsep.
d. Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya.
e. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep.
f. Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang

menentukan suatu konsep.
g. Membandingkan dan membedakan konsep-konsep.7

Indikator pemahaman konsep menurut Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP) adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep.
b. Mengklasifikasi objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya.
c. Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep.
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep.
f. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi

tertentu.
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.8

Berdasarkan indikator BNSP di atas peneliti menggabungkan

beberapa indikator menjadi satu indikator, sehingga indikator yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep yang terdiri dari menyebutkan
definisi, ciri-ciri, dan contoh.

b. Mengklasifikasi objek yang terdiri dari memberikan non contoh
dan ciri-cirinya yang sesuai dengan menyebutkan argumen
pendukung.

7 Herdian, Kemampuan Pemahaman Matematika. Tersedia dalam:
http://herdy07.wordpress.com/2010/05/27/kemampuan-pemahaman-matematis/. Diakses tanggal
28 April 2013

8 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, (Jakarta:
Depdiknas), 2006, h. 59
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c. Mengaplikasikan konsep yang terdiri dari menyajikan semua
algoritma penyelesaian serta dapat melanjutkan dalam perhitungan
dengan benar.

2. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)

RME pertama kali dikembangkan di Belanda sejak awal tahun 70-

an. Orang yang pertama mengembangkannya adalah Freudenthal dan

kawan-kawan dari Freudhenthal Institute. Freudenthal berpandangan

bahwa agar matematika memiliki nilai kemanusiaan (human value) maka

pembelajarannya haruslah dikaitkan dengan realita, dekat dengan

pengalaman siswa serta relevan untuk kehidupan masyarakat.9 Jadi, pada

prinsipnya pembelajaran matematika harus dibangun dari pengalaman

dan pengetahuan yang dimiliki siswa untuk membangun pengetahuan

baru.

Pendekatan ini menekankan akan pentingnya konteks nyata yang

dikenal siswa dan proses kontruksi pengetahuan matematika oleh siswa

sendiri. Konteks nyata merupakan bagian inti dan dijadikan starting point

dalam pembelajaran matematika. Dan kontruksi pengetahuan matematika

oleh siswa berlangsung dalam proses penemuan terbimbing (guided

reinvenation).10 Jadi, pendekatan RME menekankan pada konteks nyata

yang dikenal siswa.

Kebermaknaan konsep matematika merupakan konsep utama dari

RME. Proses belajar siswa hanya akan terjadi jika pengetahuan

9 Tim Penembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan bagian III,
(Jakarta: Grasindo, 2007), h. 176

10 Daitin Taringan, Op. cit, h. 3
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(knowledge) 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 selalu berupa

masalah yang ada dalam dunia nyata (real world problem) dan bisa

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Suatu masalah disebut

“realistik” jika masalah tersebut dapat dibanyangkan (imagineable) atau

nyata (real) dalam pikiran siswa.11 Jadi, pembelajaran matematika

sebaiknya dilakukan dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada

anak untuk mencoba menemukan sendiri melalui bantuan tertentu dari

guru.

RME memandang bahwa matematika bukan sebagai bahan

pelajaran, melainkan sebagai kegiatan manusia (human activities).

Matematika sebagai kegiatan manusia adalah aktivitas pemecahan

masalah, pencarian masalah, dan pengorganisasikan materi pelajaran.

Pengorganisasikan materi maksudnya materi dari realitas harus

diorganisasikan menurut pola-pola matematis agar lebih mudah

dimengerti dalam konteks yang lebih luas.12 Pendekatan ini menuntut

siswa untuk melakukkan aktivitas penemuan materi bukan manerima

langsung materi dari guru.

Pedekatan RME merupakan pendekatan matematika sekolah yang

dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa

11 Ariyadi Wijaya, Pendidikan Matematika Realistik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.
20-21

12 Ibid
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sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah realistik digunakan

sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan

matematika formal. Siswa diberi kesempatan mengaplikasikan konsep-

konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari atau masalah

dalam bidang lain. RME mencerminkan suatu pandangan tentang

matematika sebagai sebuah subject matter, yaitu bagaimana anak belajar

matematika dan bagaimana matematika seharusnya diajarkan. Pandangan

ini terurai dalam enam karakteristik RME seperti di bawah ini:

a. Aktivitas
Menurut Freudenthal, ide proses matematisasi berkaitan erat
dengan pandangan bahwa matematika merupakan aktifitas
manusia, sehingga cara terbaik untuk mempelajari matematika
adalah melalui doing dengan mengerjakan masalah-masalah yang
didesain secara khusus.

b. Realitas
RME memiliki tujuan utama agar siswa dapat mengaplikasikan
matematika kedalam kehidupanya, sehingga pembelajaran
matematika harus diawali dengan proses matematisasi realitas.

c. Tahap pemahaman
Proses belajar matematika mencangkup berbagai tahapan
pemahaman mulai dari pengembangan kemampuan menemukan
solusi informal yang berkaitan dengan konteks, menemukan rumus
dan skema, sampai menemukan prinsip-prinsip keterkaitan.

d. Intertwinement
Bahan ajar matematika bukan merupakan bahan ajar yang terpisah-
pisah, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk menerapkan
berbagai konsep, rumus, prinsip, seta pemahaman secara terpadu
dan saling berkaitan.

e. Interaksi
RME merupaka proses belajar matematika yang menonjolkan
aktivitas manusia. Oleh karena itu, siswa memiliki kesempatan
untuk melakukan tukar informasi, strategi  penyelesaian, serta
temuan lainya diatara sesama meraka dan kemudian mereka saling
mendiskusikan. Interaksi ini memungkinkan siswa melakukan
refleksi yang pada akhirnya mendorong mereka memperoleh
pemahaman yang lebih tinggi lagi.
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f. Bimbingan
Dalam melakukan aktivitas siswa membutuhkan bimbingan dari
orang dewasa agar mampu menemukan matematika itu sendiri.13

Berdasarkan karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

pembelajaran RME siswa berperan aktif dalam menemukan konsep-

konsep  dan ide-ide baru dalam pembelajaran matematika berdasarkan

pengalaman dan pemahaman siswa dari dunia nyata dan lingkungan

dengan bantuan orang dewasa.

RME memiliki lima prinsip utama, yaitu:

a. Didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks, yaitu sebagai
sumber dan terapan konsep matematika.

b. Perhatian diberikan pada pengembangan model-model, situasi,
skema, dan simbol-simbol.

c. Sumbangan dari siswa yang melakukan pembelajaran secara
kontruktif dan produktif.

d. Interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajran
matematika.

e. Intertwinning (membuat jalinan) antar topik atau antar pokok
bahasan.14

Pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan

RME dapat menggiring siswa ikut aktif dalam pembelajaran dengan

arahan dan bimbingan guru. Arahan dan bimbingan guru bertujuan agar

ide-ide yang di kemukakan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Pendekatan ini juga dapat membantu siswa untuk lebih mudah

memahami konsep-konsep matematika.

13 Tim Penembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Op. cit, h. 177-178
14 Tim MKPBM Jurusan Pendidikan Matematika, Strategi Pembelajaran Matematika

Kontemporer, (Bandung: JICA-UPI, 2011), h. 128
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Berdasarkan prinsip-prinsipnya, pembelajaran yang menerapkan

RME memiliki rambu-rambu penerapannya, seperti dibawah ini:

a. Bagimana guru menyampaikan matematika kontekstual sebagai
starting point pembelajaran.

b. Bagaimana guru menstimulasi, membimbing, dan memfasilitasi
agar prosedur, algoritma, simbol, skema, dan model yang dibuat
oleh siswa mengerahkan mereka untuk sampai kepada matematika
formal.

c. Bagaimana guru memberi atau mengerahkan kelas, kelompok,
maupun individu untuk menciptakan free prodution, menciptakan
cara sendiri dalam menyelesaikan soal atau menginterpretasikan
problem kontekstual, sehingga tercipta berbagai pendekatan,
metode penyelesaian, atau algoritma.

d. Bagaimana guru membuat kelas belajar secara interaktif sehingga
interaksi di antara mereka antas siswa dengan siswa antar
kelompok kecil, dan antara anggota-anggota kelompok dalam
presentasi umum, serta antara siswa dan guru.

e. Bagaimana guru membuat jalinan antar topik dengan topik lain,
antar konsep dengan konsep lain, dan antara satu simbol dengan
simbol lain di dalam rangkaian topik matematika.15

3. Metode Penemuan

Menurut Ruseffendi, metode penemuan adalah metode mengajar

yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh

pengetahuan baru tidak melalui pemberitahuan, tetapi dengan penemuan

sendiri.16

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Mulyasa, menurutnya

metode penemuan merupakan metode yang lebih menekankan pada

pengalaman langsung. Pembelajaran degan metode ini mengutamakan

proses dari pada hasil belajar.17 Jadi, pembelajaran menggunakan metode

15 Ibid, h. 130-131
16Risnawati, Op. cit, h. 106
17 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, ( Bandung: Rosdakarya, 2009), h. 110
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penemuan menekakkankan pada aktivitas siswa untuk menemukan

meteri pelajaran dengan cara mereka sendiri dan dengan bimbingan guru.

Proses belajar penemuan meliputi proses informasi, transformasi,

dan evaluasi. Proses informasi, pada tahap ini siswa memperolah

informasi mengenai materi yang sedang dipelajari. Proses transformasi,

pada tahap ini siswa melakukkan identifikasi, analisis, mengubah,

mentrasformasikan informasi yang telah diperolehnya menjadi bentuk

yang abstrak atau konseptual. Proses evaluasi, pada tahap ini peserta

didik menilai sendiri informasi yang telah ditransformasikan agar dapat

digunakan untuk memahami gejala atau memecahkan masalah yang

dihadapinya.18

Metode penemuan akan mendorong siswa untuk belajar aktif

dengan konsep-konsep materi pelajaran secara langsung, sehingga

konsep dapat lebih lama diingat. Selain itu, siswa juga didorong untuk

menghubungkan pengalaman yang telah dimilikinya dengan pengalaman

baru yang dihadapinya sehingga siswa menemukan hal-hal baru yang

dapat memunculkan motivasi pada diri mereka. Guru berperan

memimpin murid-murid dengan tahapan-tahapan yang benar,

mengijinkan adanya diskusi, mananyakann pertanyaan yang menuntun,

dan memparkenalkan ide pokok bila dirasa perlu.19

18 Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 69
19Max A. Sobel dan Evan M. Maletsky, Mengajar Matematika, (Jakarta: Erlangga, 2004),

h. 15
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Menurut Risnawati, ada beberapa alasan belajar melalui penemuan

itu penting, sebab:

a. Pada kenyataannya ilmu pengetahuan diperoleh melalui penemuan
b. Matematika adalah bahasa yang abstrak, sehingga untu

menanamkan konsep matematika akan lebih melekat melalui
penemuan dengan jalan memanipulasi dan berpengalaman dengan
benda-benda konkrit

c. Generalisasi itu penting, melalui penemuan akan diperoleh
generalisai yang lebih mantap

d. Dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah
e. Setiap anak adalah makhluk kreatif
f. Menemukan sesuatu sendiri dapat menumbuhkan rasa percaya diri,

motivasi, sikap positif terhadap matematika dan  melakukan
pengakajan lebih lanjut.20

Metode penemuan merupakan salah satu metode yang sesuai

diterapkan dalam pembelajaran matematika. Siswa diharapkan dapat

menemukan matematika seperti yang dilakukan para ahli matematika

tetapi tetap dengan bimbingan guru.

Adapun cara mengajar dengan metode penemuan menempuh

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Adanya masalah yang akan dipecahkan.
b. Sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa.
c. Konsep atau prinsip yang harus ditemukan siswa melalui kegiatan

tersebut perlu dikemukakan dan ditulis secara jelas.
d. Harus tersedia alat dan bahan yang diperlukan.
e. Susunan kelas diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan

terlibatnya arus bebas pikiran peserta didik dalam kegiatan belajar
mengajar.

f. Guru harus memberikan jawaban dengan tepat dan tepat dengan
data dan informasi yang diperlukan siswa.21

20 Risnawati, Op. cit, h. 109
21 E. Mulyasa, Loc. cit.
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Metode penemuan menjadikan siswa yang lebih aktif dalam

pembelajaran dan guru hanya menjadi fasilitator dan pembimbing.

Metode penemuan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam

penerapanya. Kelebihan metode penemuan adalah sebagai berikut:

a. Siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berfikir dan
menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir.

b. Siswa memahami benar bahan pelajaran, sebab mengelami sendiri
proses menemukannya.

c. Menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini
mendorong keinginan untuk melakukan penemuan lagi, sehingga
minat belajarnya meningkat.

d. Siswa lebih mampu mentranser pengetahuannya ke dalam berbagai
konteks.

e. Melatih siswa untuk lebih banyak belajar.22

Adapun kelemahan metode ini adalah sebagai berikut:

a. Banyak menyita waktu dan tidak menjamin siswa tetap semangat
mencari penemuan-penemuan.

b. Tida setiap guru memiliki kemampuan mengajar dengan metode
penemuan.

c. Tidak semua anak mampu melakukkan penemuan. Apabila
bimbingan guru tidak sesuai dengan kesiapan intelektual siswa, ini
dapat merusak struktur pengetahuannya. Bimbingan yang
berlebihan juga akan mematikan inisiatif siswa.

d. Metode ini tidak dapat digunakan untuk mengajar tiap topik.
e. Kelas dengan banyak siswa akan sangat merepotkan guru dalam

memberikan bimbingan dan pengarahan dengan metode
penemuan.23

Salah satu cara mengatasi kelemahan metode penemuan di atas,

peneliti menerapkan metode penemuan dengan pendekatan RME yang

menggunakan konteks nyata yang dapat dibayangkan siswa, seperti

22 Tim MKPBM Jurusan Pendidikan Matematika, Op. cit, h. 179
23 Ibid, h. 179-180
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masalah dalam kehidupan sehari-hari, permainan, atau pengguaan alat

peraga.

4. Hubungan antara RME dengan Metode Penemuan dengan
Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep siswa terhadap materi dapat dikembangkan

dengan beberapa cara, diantaranya dengan menggali setiap topik secara

mendalam dan menjelaskan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan

pengalaman personal siswa dan dengan hal-hal yang telah dipelajari siswa

sebelumnya. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menggali meteri

secara mendalam, misalnya, dengan mempertimbangkan banyak contoh,

meneliti hubungan sebab-akibat, dan menemukan bagaimana detil-detil

spesifik berkaitan dengan prinsip yang lebih umum.24

Cara pengembangan pemahaman konsep di atas memiliki

kesesuaian dengan pelaksanaan pedekatan RME dengan metode

penemuan. Pendekatan RME merupakan pendekatan pembelajaran yang

menekankan pada aktivitas siswa untuk memperoleh pengetahuan. Siswa

memiliki kesempatan untuk melakukan proses penemuan pengatahuan

melalui konteks nyata. Proses penemuan dalam RME tidak rincikan

dengan jelas sehingga digunakan metode penemuan untuk membantu

pelaksaaan RME. Metode penemuan mengarahkan siswa untuk

menemukan konsep, teorema, rumus, pola dan aturan. Untuk dapat

menemukan, siswa melakukan terkaan, dugaaan, perkiraan, coba-coba,

24 Jeanne Ellis Ormrod, Loc. cit,
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dan usaha lainnya dengan menggunakkan pengetahuan yang telah

dimilikinya.25

Pendekatan RME dengan metode penemuan merupakan

pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa menemukan konsep

materi  yang baru melalui konteks nyata dengan cara coba-coba,

perkiraan, atau usaha lain yang menggunakkan pengetahuan yang telah

dimilikinya. Secara tidak langsung pendekatan ini akan membuat siswa

menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah

dimilikinya.

Pendapat lain yang juga mendukung hubungan antara pemahaman

konsep dengan pedekatan RME dengan metode penemuan adalah

pendapat ahli psikologi yang diungkapkan oleh Isjoni. Para ahli psikologi

umumnya sependapat bahwa siswa mudah memahami konsep-konsep

yang rumit dan abstrak dengan contoh-contoh konkrit dan dikerjakan

secara bersama-sama.26Jadi, konsep matematika yang rumit dan abstrak

akan mudah dipahami siswa jika diajarkan memberikan contoh-contoh

yang nyata bagi mereka.

5. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukkan oleh

Setya Rahayu dengan judul penelitian Pengaruh Pendekatan Realistic

Mathematics Education terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa

Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. Hasil penelitian

25 Tim MKPBM Jurusan Pendidikan Matematika, Loc . cit
26Isjoni, Pembelajaran Kooperatif, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 71
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Setya membuktikan bahwa RME dapat meningkatkan pemahaman

konsep siswa yang diliahat dari nilai rata-rata pemahaman konsep siswa.

Nilai rata-rata siswa pada kelas yang menerapkan pendekatan RME

sebesar 79,5, sedangkan nilai rata-rata siswa pada kelas yang tidak

menerapkan RME sebesar 68,38.27

Adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah menggabungkan

antara pendekatan RME dengan metode penemuan, dimana metode

penemuan akan mengarahkan proses penemuan dalam RME akan

menghasilakan penemuan yang relevan dengan materi yang akan

diajarkan. Maka peneliti akan mencoba melakukkan penelitian dengan

judul : Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)

dengan Metode Penemuan terhadap  Pemahaman Konsep Matematika

Siswa SMP Negeri 2 Tambang.

B. Konsep Oprasional Variabel

Adapun konsep yang akan dioprasionalakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Pendekatan RME dengan Metode Penemuan

Pendekatan RME dimulai dengan memberi masalah konseptual

dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memberi dengan metode

penemuan memberi kesempatan siswa untuk menemukan kembali dan

mengkontruksi konsep sendiri. Adapun langkah-langkah Pendekatan

27 Setya Rahayu, Pengaruh Pendekatan Realistik Mathematics Education Terhadap
Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru,
(Tidak diterbitkan), h. 72
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Realistic Mathematics Education (RME) dengan Metode Penemuan

adalah sebagai berikut:

Pendahuluan

a. Guru memberikan pertanyaan yang menantang dan memiliki

hubungan dengan pelajaran yang akan dipelajari sebagai motivasi.

Kegiatan Inti

a. Guru memberikan siswa masalah kontekstual dalam kehidupan

sehari-hari.

b. Guru memberikan penjelasan singkat tentang gambaran masalah

tersebut.

c. Guru membagikan LKS kepada setiap siswa yang akan

membimbing siswa dalam  proses menemukan. Proses

menemukan yang dilakukan siswa, seperti : terkaan, dugaaan,

perkiraan, coba-coba, dan usaha lainnya dengan menggunakkan

pengetahuan yang telah dimilikinya.

d. Siswa diberi kesempatan melakukkan proses penemuan

penyelesaian masalah secara individual.

e. Setelah tiap siswa memiliki jawaban permasalahannya, siswa

dibentuk berkelompok untuk mendiskusikan penyelesaian

masalah yang paling tepat dari jawaban-jawaban yang masing-

masing mereka temukan.

f. Selesai diskusi kelompok, guru meminta semua kelompok untuk

mempresentasikan hasil penemuan mereka.
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g. Siswa yang lain memperhatikan dan diberi kesempatan untuk

bertanya dan menyanggah hasil penemuan kelompok yang sedang

presentasi.

h. Guru menjadi moderator, fasilitator dalam pelaksanaan diskusi

kelas agar diskusi dapat berjalan lancar dan tetap menjaga

kesopanan, menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

i. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil penemuan

mereka, guru menanggapi setiap hasil penemuan dan kemudian

menyimpulkan penyelesaian masalah dengan prosedur

matematika.

j. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran dengan

menggabungkan penemuan-penemuan mereka sehingga siswa

dapat lebih memahami konsep dari materi tersebut.

Penutup

a. Guru memberikan informasi tentang materi untuk pertemuan

selanjutnya dengan pertanyaan menantang.

2. Pemahaman Konsep Matematika

Kemampuan siswa dalam memahami konsep dapat dilihat dari

keberhasilan dalam tes yang memuat indikator-indikator pemahaman

konsep. Adapun indikator-indikator yang menunjukkan pemahaman

konsep adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep yang terdiri dari menyebutkan

definisi, ciri-ciri, dan contoh.
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b. Mengklasifikasi objek yang terdiri dari memberikan non contoh

dan ciri-cirinya yang sesuai dengan menyebutkan argumen

pendukung.

c. Mengaplikasikan konsep yang terdiri dari menyajikan semua

algoritma penyelesaian serta dapat melanjutkan dalam perhitungan

dengan benar.

TABEL.II.1

Pemberian Skor Pemahaman Konsep Matematika

No
Indikator

Pemahaman
Konsep

Indikator yang diukur Skor

1

Menyatakan
ulang sebuah

konsep

Tidak menjawab. 0
Mampu menyebutkan definisi tetapi salah dan tidak dapat
menjelaskan ciri-ciri dan juga contohnya.

1

Mampu menyebutkan definisi tetapi sebagian kecil benar,
ciri-ciri konsep kurang tepat dan tidak memberikan contoh. 2

Mampu menyebutkan definisi tetapi sebagian besar benar,
ciri konsep tepat dan contoh kurang sesuai.

3

Mampu menyebutkan definisi dengan benar, ciri-ciri
konsep tepat dan contoh yang sesuai.

4

2

Mengklasifika
sikan objek

Tidak menjawab. 0
Mampu menyebutkan non contoh namun kurang sesuai
dan tidak menyebutkan ciri-ciri dan argumen yang
mendukung.

1

Mampu menyebutkan non contoh yang sesuai beserta
argumennya namun sebagian kecil benar, dan tidak
menyebutkan ciri-ciri.

2

Mampu menyebutkan non contoh yang sesuai beserta
argumennya, sebagian besarnya benar. Dan menyebutkan
ciri-ciri yang kurang sesuai

3

Mampu menyebutkan non contoh dan argumen yang benar
serta ciri-ciri yang sesuai.

4

3

Mengaplikasi
kan konsep

Tidak ada jawaban. 0
Mampu menyajikan sebagian kecil algoritma penyelesaian
serta melanjutkan dalam perhitungan yang tidak benar.

1

Mampu menyajikan sebagian kecil logaritma penyelesaian
serta melanjutkan dalam perhitungan yang kurang benar.

2

Mampu menyajikan sebagian besar algoritma penyelesaian
serta melanjutkan dalam perhitungan yang hampir benar.

3

Mampu menyajikan semua algoritma penyelesaian serta
melanjutkan dalam berhitungan yang benar.

4
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C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis

alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut:

Ha : Ada perbedaan pemahaman konsep siswa menggunakan pendekatan

Realistic Mathematics Education (RME)  dengan Metode Penemuan

dengan pemahaman konsep siswa menggunakan pembelajaran

konvensional di SMP Negeri 2 Tambang.

Ho : Tidak ada perbedaan pemahaman konsep siswa menggunakan

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  dengan Metode

Penemuan dengan pemahaman konsep siswa menggunakan

pembelajaran konvensional di SMP Negeri 2 Tambang.

Adapun hipotesis statistik dapat dirumuskan seperti di bawah ini:

Ha : μ1 – μ2 ≠ 0

H0 : μ1 – μ2 = 0


