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A. Pemahaman Konsep Matematika

Penggunaan istilah pemahaman sangat bervariasi, bergantung kepada konteks

institusional, oleh karena itu, berkaitan dengan objek penelitian pada pembelajaran

matematika maka asumsi-asumsi kognitif tentang matematika perlu dijadikan acuan

mengkaji pengertian pemahaman dalam belajar matematika.

Bertitik tolak dari beberapa pandangan para ahli tentang pengertian belajar, pada

intinya terdapat kesamaan makna yakni bahwa belajar itu selalu menunjuk kepada “suatu

proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman

tertentu” 1.

National Council of Teachers of Mathematics berpendapat bahwa para siswa harus

belajar matematika dengan pemahaman, secara aktif membangun pengetahuan baru dari

pengalaman dan pengetahuan sebelumnya2.

Salah satu tujuan pokok belajar matematika adalah agar siswa memahami

matematika3. Agar terjadi proses belajar, lingkungan belajar harus dirancang untuk dapat

memberikan kesempatan kepada siswa dalam membangun pemahaman konseptualnya.

Untuk membangun pemahaman matematika, perlu menggunakan representatif alternatif,

seperti benda-benda kongkrit, gambar, grafik atau diagram.

Menurut Cockcroft dalam Portoeus, pemahaman dalam matematika berarti

kemampuan untuk mengenali dan menggunakan konsep matematika dalam berbagai bidang.

1Sagala, S. Op.Cit. h.3
2Van De Walle John A. Op.Cit, h.3
3Op.Cit h.23



Pemahaman dapat didefenisikan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas hubungan suatu ide

dengan ide yang telah ada4. Tingkat pemahaman bervariasi. Pemahaman tergantung pada

pembuatan hubungan baru antar ide5. Menurut Skemp dalam Van De Walle terdapat dua

jenis pemahaman yaitu pemahaman relasional (relational understanding) dan pemahaman

instrumental (instrumental understanding)6. Pemahaman relasional adalah mengaitkan

beberapa konsep yang saling berhubungan. Pemahaman instrumental diartikan sebagai

pemahaman konsep yang masih saling terpisah antar satu konsep dengan konsep lainnya dan

baru mampu menerapkan konsep tersebut pada perhitungan sederhana.

Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika dapat dilihat dari

kemampuan siswa dalam :

1. Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan.

2. Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh.

3. Menggunakan model, diagram dan simbol untuk merepresentasikan suatu konsep.

4. Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya.

5. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep.

6. Mengidentifikasi sifat-sifat atau suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan

suatu konsep.

7. Membandingkan dan membedakan konsep-konsep.

Seperti disebutkan di atas bahwa melalui komunikasi tulisan kemampuan pemahaman

siswa dapat berkembang, oleh karena itu untuk mengetahui pemahaman siswa dalam

matematika digunakan tes tertulis berupa uraian. Dengan menggunakan soal uraian guru

4Porteous, K. Understanding Mathematics.[Online]. Tersedia : http:people.exeter.ac.uk/ PErnest /pome
23/ Porteous understanding Mathematics.doc.[30 januari 2013]

5Van De Walle John A. Op.Cit h.26
6Ibid, h.26



dapat mengetahui informasi tentang kesalahan siswa, miskonsepsi, kebiasaan berpikir,

keyakinan siswa serta bukti nyata tentang prestasi siswa.Berdasarkan uraian di atas, maka

kemampuan pemahaman yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah pengklasifikasian

pemahaman menurut Skemp yakni pemahaman instrumental dan pemahaman relasional.

Menurut Sanjaya “Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa

penguasaan sejumlah materi pelajaran, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk

lain yang mudah dimengerti, memberikan interprestasi data dan mampu mengaplikasi konsep

yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya7.

Menurut Sanjaya, indikator pemahaman konsep diantaranya:

1. mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya;

2. mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta mengetahui

perbedaan;

3. mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan

yang membentuk konsep tersebut;

4. mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur;

5. mampu menberikan contoh dan kontra dari konsep yang dipelajari;

6. mampu menerapkan konsep secara algoritma;

7. mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari.

Indikator di atas tersebut sejalan dengan Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor

506/C/Kep/PP/2004, indikator siswa memahami konsep matematika adalah mampu:

1. menyatakan ulang sebuah konsep;

7lhttp://id.scribd.com/doc/155109584/Seminar-Pemahaman-Konsep#download



2. mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya;

3. memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep;

4. menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi;

5. mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep;

6. menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu;

7. mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.



B. Belajar dan Pembelajaran Matematika

Belajar merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk tercapainya tujuan

pendidikan. Cronbach dalam Syaiful Bahri Djamarah berpendapat bahwa learning is shown by

change in behavior as a result of experience8. Belajar sebagai suatu aktivitas yang

ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan menurut

Gage dalam Syaiful Sagala belajar adalah suatu proses dimana suatu organisma berubah

perilakunya sebagai akibat dari pengalaman 9.

Menurut Alexander dalam Eva Latipah belajar tidak sekedar menguasai sekumpulan

kemampuan baru atau hal-hal yang berkaitan dengan akademik saja, namun lebih dari itu,

belajar juga melibatkan perkembangan emosional, interaksi sosial, dan bahkan

perkembangan kepribadian10.

Menurut Udin.S. Winata dkk dalam Hamdani belajar terjadi ketika ada interaksi

antara inividu dan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah buku,

alat peraga, dan alam sekitar.Adapun lingkungan belajar adalah lingkungan yang merangsang

dan menantang siswa untuk belajar11.

Menurut Slameto belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya12

Dari beberapa pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah

suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yaitu perubahan ke arah yang lebih baik.

Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan,

8Syaiful Bahri Djamarah. 2011. Psikologi Belajar. Rineka Cipta, Jakarta, h. 13
9Sagala,S. Konsep dan Makna Pembelajaran. Alfabeta, h.13
10Eva Latipah. 2012. Pengantar Psikologi Pendidikan. Pustaka Insan Madani, Yogyakarta. h.69
11Hamdani.2011. Strategi Belajar Mengajar. Pustaka Setia. Bandung, h. 17
12Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Rineka Cipta. Jakarta, h.2



kepribadian, sikap dan tingkah laku. Sedangkan pembelajaran merupakan penataan

lingkungan agar proses belajar tumbuh dan berkembang secara optimal, bersifat eksternal

dan sengaja direncanakan.

Belajar matematika tidak hanya memerlukan keterampilan menghitung tetapi juga

memerlukan kecakapan untuk berfikir dan beralasan secara matematis untuk menyelesaikan

soal-soal baru dan mempelajari ide-ide baru yang akan dihadapi siswa di masa yang akan

datang. Belajar ditingkatkan di dalam kelas dengan cara para siswa diminta untuk menilai

ide-ide mereka sendiri atau ide-ide temannya, didorong untuk membuat dugaan tentang

matematika lalu mengujinya dan mengembangkan keterampilan memberi alasan yang logis13.

Pelaksanaan pembelajaran matematika juga dimulai dari yang sederhana ke

kompleks. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan

sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling

kompleks.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran matematika

merupakan proses interaksi antar guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa, dimana

dalam proses tersebut siswa berperan aktif menyelidiki dan kegiatan eksplorasi mental dalam

diri siswa termasuk melakukan perhitungan, membuat prediksi dan mengecek kembali

kebenaran dari prediksi tersebut dan pada akhirnya terbentuk konsep dan pengetahuan

matematika dalam diri siswa. Dengan terbentuknya konsep dan pengetahuan dalam diri siswa

diharapkan muncul pemahaman untuk dapat mengaplikasikan dalam penyelesaian masalah.

C. Pembelajaran Konvensional

13Van De Walle John A.Op.Cit,. h.3



Pembelajaran konvensional adalah suatu pembelajaran yang menempatkan siswanya

sebagai objek pelajar dan siswa hanya berperan sebagai penerima informasi secara pasif14.

Pembelajarannya bersifat teoritis dan abstrak serta dibangun atas proses kebiasaan. Dalam

pembelajaran ini, tujuan akhirnya adalah terhadap penguasaan materi pembelajaran,

kemampuan siswa diperoleh melalui latihan-latihan dan biasanya keberhasilan pembelajaran

hanya diukur melalui sebuah tes.

Dalam pembelajaran konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan

penjelasan, serta pemberian tugas dan latihan. Memang, model pembelajaran konvensional

ini tidak serta merta kita tinggal, dan guru mesti melakukan model konvensional pada setiap

pertemuan, setidak-tidaknya pada awal proses pembelajaran dilakukan atau awal pertama

kita memberikan kepada anak didik sebelum menggunakan model pembelajaran yang akan

kita gunakan.

Secara umum pembelajaran konvensional memiliki  beberapa ciri-ciri tertentu.

Beberapa ciri-ciri pembelajaran konvensional, yaitu:

a. Pembelajaran yang berpusat pada guru

b. Terjadi pembelajaran yang pasif

c. Interaksi diantara siswa kurang

d. Tidak ada kelompok-kelompok kooperatif.

Kelemahan dalam pembelajaran konvensional:

a. Pelajaran berjalan membosankan, peserta didik hanya aktif membuat catatan saja.

b. Kepadatan konsep-konsep yang diajarkan berakibat peserta didik hanya aktif membuat

catatan saja.

14Wina Sanjaya. Op.Cit  h.233



c. Pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah lebih cepat terlupakan.

d. Ceramah menyebabkan belajar peserta didik menjadi benar-benar menghafal.

Kelebihan dalam pembelajaran konvensional adalah pada proses pembelajaran

peserta didik memperhatikan guru dan pandangan peserta didik hanya tertuju pada guru.

D. Pembelajaran Kooperatif

Belajar kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang mendasarkan kepada bekerja

sama (gotong-royong) dalam kelompok. Cooperative learning merupakan istilah umum

untuk sekumpulan pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan

interaksi antar siswa. Para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk

mencapai  tujuan bersama.

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana

para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama

lainnya dalam mempelajari materi pelajaran15. Dalam kelas kooperatif, para siswa

diharapkan untuk saling membantu, berdiskusi, berdebat, saling menilai pengetahuan terbaru

dan saling mengisi kelemahan dalam pemahaman masing-masing. Komposisi kelompok dan

proses interaksi sangat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan kelompok cooperative

learning.

Lima unsur penting dalam pembelajaran kooperatif :

a. Saling ketergantungan positif

Keberhasilan kelompok sangat bergantung pada usaha setiap anggota.

Keberhasilan yang dicapai individu akan mempengaruhi keberhasilan kelompok, karena

15Slavin, R.E. 2009. Cooperative Learning, Theory Resarch and Practise, Terjemahan Narulita Yusron.
Nusa Media. Bandung, h. 4



setiap siswa akan mendapat nilai individu dan nilai kelompok. Setiap anggota akan

memberi kontribusi terhadap anggota yang lain atau kelompoknya

b. Tanggung jawab perseorangan

Pemberian tanggung jawab perseorangan bertujuan untuk mempersiapkan setiap

anggota kelompok agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri sehingga semua siswa

aktif dalam belajar.

c. Interaksi secara langsung

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Interaksi

ini akanmemberikan informasi yang lebih banyak kepada setiap anggota kelompok,

karena hasil pemikiran kelompok jauh lebih besar dari pada jumlah masing-masing

anggota.

d. Komunikasi antar anggota

Keberhasilan kelompok juga bergantung pada anggotanya untuk saling

mendengarkan, serta bertujuan mangasah kemampuan mengemukakan pendapat.

e. Evaluasi proses kelompok

Guru menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses

kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama lebih

efektif. Waktu evaluasi bisa diadakan setelah beberapa kali siswa terlibat dalam kegiatan

pembelajaran kooperatif, tidak setiap kali pembelajaran16.

Salah satu model pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa adalah

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif diartikan sebagai lingkungan belajar

dimana siswa bekerjasama dalam suatu kelompok kecil yang memiliki kemampuan

16Anita Lie. 2007. Cooperative Learning. Gramedia Widiasarana. Jakarta, h.31



akademik yang berbeda-beda untuk menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Adapun

langkah-langkah model pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut



Tabel 1. LANGKAH-LANGKAH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Fase Tingkah Laku Guru

Fase 1
Menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa

Guru menyampaikansemua tujuan pelajaran
yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut
dan memotivasi siswa belajar

Fase 2
Menyajikan informasi

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan
jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan

Fase 3
Mengorganisasikan siswa
ke dalam kelompok-
kelompok belajar

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranya membentuk kelompok belajar dan
membantu setiap kelompok melakukan transisi
secara efisien

Fase 4
Membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar
pada saat mereka mengerjakan tugas mereka

Fase 5
Evaluasi

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

Fase 6
Memberikan penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik
proses maupun hasil belajar individu dan
kelompok

Sumber : Ibrahim, dkk.17

E. Hands on Activity

Menurut Doran, istilah lain untuk Hands on Activity adalah aktivitas yang

berpusat pada bahan, kegiatan manipulatif, dan kegiatan praktis. Hands on terkait dengan

penggunaan bahan manipulatif. The thesaurus of ERIC Descriptors mendefenisikan

bahwa bahan manipulatif merupakan “bahan ajar yang dirancang untuk disentuh atau

17Trianto. 2011. Mendesain Model Pembelajaran inovatif-progresif: Konsep, Landasan,
danImplementasinya Pada Kurikulum. Kharisma Putra Utama. Jakarta, h.66.



ditangani oleh siswa dan yang dapat mengembangkan otot-otot mereka, kemampuan

pemahaman, keterampilan psikomotorik, dan lain-lain” 18.

Hands on Activity adalah suatu model yang dirancang untuk melibatkan siswa

dalam menggali informasi dan bertanya, beraktivitas dan menemukan, mengumpulkan

data dan menganalisis serta membuat kesimpulan sendiri19. Siswa diberi kebebasan

dalam mengkonstruk pemikiran dan temuan selama melakukan aktivitas sehingga siswa

melakukan sendiri tanpa beban, menyenangkan dan motivasi yang tinggi. Karakteristik

dari Hands on  Activity yaitu: kerja sama, saling menunjang, gembira, belajar dengan

bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif,

menyenangkan, tidak membosankan, sharing dengan teman, siswa kritis dan guru

kreatif20. Hands on Activity juga dapat memberikan penghayatan secara mendalam

terhadap apa yang dipelajari, sehingga apa yang diperoleh oleh siswa tidak mudah

dilupakan karena siswa memperoleh pengetahuan tersebut secara langsung melalui

pengalaman sendiri.

Dengan Hands on Activity, siswa dapat menghayati konsep-konsep yang diajarkan

guru, siswa dapat membuktikan fakta dan konsep, dan juga mendorong rasa ingin tahu

siswa secara lebih mendalam sehingga cenderung untuk membangkitkan keinginan siswa

mengadakan penelitian untuk mendapatkan pengamatan dan pengalaman dalam proses

ilmiah. Melalui Hands on Activity, siswa juga dapat memperoleh manfaat antara lain:

18Haury, L.D Rillero, P.(1994). Perspective of Hands On Science Teaching. Columbus: The ERIC
Clearinghouse for science, Mathematics, and Environmental Education.
[Online]. Tersedia: http:// www.ncrl.org/sdrs/areas/issues/content/cntareas/science/eric/eric-2.htm. [30
Januari 2013]

19Amin, M. 2007. Apa itu Hands-on Activity. [Online]. Tersedia: http:// lubisgrafura. wordpress.
com/2007/09/08/apa-itu-hands-onactivity/. [8 Januari 2013]

20Op.Cit



menambah minat, motivasi, menguatkan ingatan, dapat mengatasi masalah kesulitan

belajar, menghindarkan salah faham, mendapatkan umpan balik dari siswa serta

menghubungkan yang konkrit dan yang abstrak. Dalam pelaksanaan hands on activity

agar benar-benar efektif perlu memperhatikan beberapa hal meliputi: aspek kognitif,

aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ranah kognitif dapat dilatih dengan memberi

tugas: memperdalam teori yang berhubungan dengan tugas hands on activity yang

dilakukan, menggabungkan berbagai teori yang telah diperoleh, menerapkan teori yang

pernah diperoleh pada masalah yang nyata21. Ranah psikomotorik dapat dilatih melalui:

memilih, mempersiapkan, dan menggunakan seperangkat alat atau instrument secara

tepat dan benar. Ranah afektif dapat dilatih dengan cara: merencanakan kegiatan mandiri,

bekerjasama dengan kelompok kerja, disiplin dalam kelompok kerja, bersikap jujur dan

terbuka serta menghargai ilmunya.

Hands on activity membuat peserta didik menjadi mandiri, berani mengajukan

pertanyaan, menggali rasa ingin tahu serta menjadi peserta didik yang kreatif. Seorang

guru dapat dan harus dapat memberikan siswa pengalaman, setidaknya waktu sepuluh

menit untuk siswa dimana siswa bisa merasakan, mendengar, melihat dan bertindak pada

subjek yang akan diajarkan selama sisa waktu. Ini dapat membuat suasana

menyenangkan, mengurangi rasa bosan siswa dan pembelajaran menjadi lebih efektif.

Peneliti akan mencoba menguraikan tahapan Hands on Activity dengan mengacu

pada artikel yang ditulis oleh Amin yakni sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

21Amin. Op.Cit



a. Menyusun silabus dan lembar kegiatan siswa (LKS) untuk kegiatan Hands on

Activity.

b. Membuat rambu-rambu penilaian selama siswa melakukan Hands on Activity.

c. Mengelompokkan siswa berdasarkan nilai harian. Jumlah siswa dalam satu kelas

dibagi menjadi kelompok yang tidak terlalu besar jumlahnya dan memudahkan

guru melakukan pengelolaan kelas.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Menggali informasi dan beraktivitas

Siswa melakukan observasi dan Hands on Activity sesuai dengan tugas pada

lembar kerja siswa.

b. Mengumpulkan data

Siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan pada saat melakukan observasi.

c. Menganalisis data

Siswa menganalisis dan mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan

kelompoknya masing-masing. Ketika siswa berdiskusi kelompok, guru

membimbing siswa jika ada masalah yang belum terselesaikan dalam diskusi.

d. Membuat kesimpulan sendiri

Selesai melakukan diskusi, setiap kelompok menyimpulkan hasil temuan saat

observasi.

e. Mengaplikasikan konsep



Perwakilan dari kelompok diminta melaporkan hasil diskusi dan

mempresentasikannya di depan kelas. Sedangkan siswa yang lain mendengarkan

dan berpendapat.

f. Melakukan refleksi

Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil observasi. Guru memberikan

PR sebagai try out untuk ujian postest. Guru menginformasikan materi pertemuan

selanjutnya.

3. Tahap Refleksi

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil pretest dan posttest.

b. Melakukan refleksi apakah tindakan yang telah dilakukan tersebut dapat

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran matematika.

c. Hasil refleksi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan kualitas Hands

on Activity pada pembelajaran tahap berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, fase-fase Hands on Activity dapat digambarkan

dengan bagan sebagai berikut.

Fase 1 : Menggali informasi danberaktivitas

Fase 2 : Mengumpulkan data

Fase 3 : Menganalisis data

Fase 4 : Membuat kesimpulan sendiri



Gambar 1
Bagan fase-fase Hands on Activity

F. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang relevan terkait Hands On Activity, beberapa

diantaranya berjudul “Penggunaan Hands On Activity dalam Pembelajaran Matematika

untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa” (UPI) , “Peningkatan

Hasil Belajar Perkalian Bilangan Bulat Melalui Hands On Activity Pada Siswa Kelas II

SDI Kardina Massa Kota Blitar” (UN Malang), “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil

Belajar Matematika Siswa Melalui Pembelajaran Connected Mathematics Project

Dengan Menggunakan Hands On Activity di SMP Negeri 13 Bengkulu” (UNIB), Selain

itu ada jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kartono (UNNES), berjudul “Hands On Activity

Pada Pembelajaran Geometri Sekolah Sebagai Asesmen Kinerja Siswa”, menurut

Kartono dalam kesimpulan jurnalnya, Hands On Activity dapat diterapkan pada kegiatan

pembelajaran sembarang materi.

G. Konsep Operasional

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tindakan sebagai acuan penyusunan

skenario pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. KegiatanPendahuluan

1) Guru membagi siswa kedalam 5 kelompok.

2) Guru menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran.

3) Guru memberi motivasi dan menginformasikan serta menjelaskan bahwa

Fase 5 : Mengaplikasikan konsep

Fase 6 : Melakukan refleksi



pembelajaran yang akan diterapkan yaitu Hands On Activity dalam pembelajaran

kooperatif.

4) Guru Membagikan LKS kepada siswa.

5) Guru Memberitahu siswa bahwa guru akan memberikan penjelasan sekilas sebagai

dasar untuk dikembangkan dalam materi terkait.

b. Kegiatan inti

1) Guru menjelaskan dasar materi sekilas.

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru.

3) Siswa di izinkan mencatat resume selama penjelasan berlangsung.

4) Guru meminta siswa memulai Hands On Activity dengan pembelajaran kooperatif

dengan implementasinya kedalam bentuk pengerjaan LKS dengan konsep

pengerjaan terstruktur.

5) Siswa mencatat resume yang dianggap perlu dari ide-ide yang ditemukan selama

proses Hands On Activity dengan pembelajaran kooperatif berlangsung.

6) Selama proses Hands On Activity dengan pembelajaran kooperatif berlangsung,

guru sesekali melontarkan pertanyaan kepada siswa.

7) Guru menunjuk 1 kelompok secara random untuk presentasi dan membuka sesi

tanya jawab sebagai lanjutan penerapan model pembelajarn, sesekali guru kembali

melontarkan pertanyaan.

c. Kegiatan penutup

1) Guru mengajak siswa melakukan refleksi.

2) Guru membantu siswa menyimpulkan pelajaran.

3) Guru membantu siswa membuat rangkuman.



4) Guru memberikan PR kepada siswa.

5) Guru menyampaikan garis besar materi berikut, dan berpesan agar siswa

mempelajari secara mandiri di rumah serta menyiapkan sumber yang relevan.

H. Hipotesis Penelitian

Dari kajian teori di atas maka dapat dirumuskan jawaban sementara dari rumusan

masalah yang disusun dalam bentuk hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha: Terdapat pengaruh penerapan Hands on Activity dengan pembelajaran kooperatif

terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas X SMAN 3 Pekanbaru.

H0: Tidak Terdapat pengaruh penerapan Hands on Activity dengan pembelajaran

kooperatif terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas X SMAN 3

Pekanbaru.




