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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pemahaman Konsep

Menurut Lerner sebagaimana yang dikutip Mulyono bahwa

kurikulum bidang studi matematika hendaknya mencakup 3 elemen,

yaitu pemahaman konsep, keterampilan dan pemecahan masalah1.

Sedangkan menurut Maz’ud Zein bahwa dalam pembelajaran

matematika ada kemampuan pemahaman konsep, kemampuan

komunikasi, dan kemampuan pemecahan masalah2. Dari ungkapan

kedua ahli di atas memiliki beberapa kesamaan yang harus dimiliki

siswa dalam pembelajaran matematika yaitu pemahaman konsep,

kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan komunikasi atau

keterampilan.

Pemahaman terhadap konsep dan struktur suatu materi,

menjadikan materi itu dipahami komprehensif dan peserta didik lebih

mudah mengingat materi itu apabila yang dipelajari merupakan pola

yang berstruktur. Dengan memahami konsep dan struktur akan

mempermudah terjadinya transfer pembelajaran yang diberikan guru.

Konsep menunjuk kepada pemahaman dasar. Siswa

menggunakan konsep ketika mereka mampu mengklasifikasikan atau

1Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), h. 252

2Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika (Pekanbaru: Daulat Riau,
2012), h. 20
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mengelompokkan benda-benda atau ketika mereka dapat

mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok benda tertentu.3

Mengacu pada taksonomi Bloom yang terdiri atas 6 jenjang, bahwa

pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap arti materi

pelajaran yang dapat berupa kata, angka, menjelaskan sebab akibat4.

Adapun kegiatan belajarnya berupa mengungkapkan gagasan/pendapat

dengan kata-kata sendiri, membedakan, membandingkan,

menginterprestasi data, mendeskripsikan dengan kata – kata sendiri,

menjelaskan gagasan pokok5. Hal senada juga dikatakan oleh Zainal

Arifin bahwa pemahaman siswa ada beberapa tingkatan. Adapun

tingkatan pemahaman tersebut adalah sebagai berikut6 :

a. Kemampuan membandingkan (menunjukkan persamaan dan

perbedaan).

b. Mengidentifikasi karakteristik.

c. Menggeneralisasi.

d. Menyimpulkan.

Tingkatan pemahaman konsep tersebut tidak bisa didapat

dengan sekaligus. Namun, hal tersebut diperoleh melalui tiga tahap7 :

a. Tahap kategorisasi yaitu upaya mengkategorikan sesuatu yang
sama atau tidak sesuai dengan konsep yang diperoleh.

b. Kategori yang tidak sesuai disingkirkan dan kategori yang
sesuai digabungkan sehingga membentuk suatu konsep.

3Mulyono Abdurrahman, Op cit, h. 253
4Maz’ud Zein dan Darto, Op cit, h. 17
5Ibid,h. 25
6Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 184
7Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang

Kreatif dan Efektif (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 11
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c. Setelah itu, suatu konsep tertentu baru dapat disimpulkan
(tahap ketiga). Tahap terakhir inilah yang dimaksud dengan
perolehan konsep.

Secara tidak langsung hal ini menyatakan bahwa siswa yang

memahami konsep merupakan siswa yang mampu mengklasifikasikan

atau mengelompokkan benda-benda, mengungkapkan kembali materi

yang diterimanya dengan kata-kata sendiri, membedakan, dan

membandingkan konsep atau setelah seorang siswa melewati tiga tahap

tersebut di atas didalam dirinya, siswa mengerti informasi yang

diperoleh dan dapat mengubah informasi tersebut kedalam bentuk lain

yang lebih berarti.

2. Pembelajaran Matematika

Sekolah merupakan salah satu tempat siswa untuk memperoleh

ilmu melalui sebuah pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang

bertujuan, yaitu membelajarkan siswa. Proses pembelajaran itu

merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen8.

Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi pelajaran, metode

atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi9. Oleh karena itu,

pembelajaran yang dilakukan bukan hanya mentransfer ilmu yang

dimiliki guru kepada siswa. Tetapi, guru melakukan kegiatan-kegiatan

yang dapat membuat siswa belajar yang mana kegiatan tersebut terdiri

dari tujuan, materi pelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi.

8Wina Sanjaya, Stategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta:
Kencana, 2010), h. 51

9Ibid, h. 58
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Sedangkan matematika merupakan salah satu materi yang

dipelajari siswa di dalam pembelajaran. Menurut Johnson dan

Myklebust yang dikutip oleh Mulyono, matematika adalah bahasa

simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-

hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya

adalah untuk memudahkan berpikir10. Penjelasan di atas dapat diartikan

bahwa matematika sebagai alat bantu bagi manusia yang mempunyai

dua fungsi, yaitu:

a. Praktis

Simbol-simbol yang mewakili hubungan-hubungan kuantitatif

dan kekurangan.

b. Teoritis

Mempermudah cara berpikir manusia.

Menurut Cornelius yang dikutip Mulyono mengemukakan lima

alasan perlunya belajar matematika merupakan11 :

a. Sarana berpikir yang jelas dan logis.
b. Sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.
c. Sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi

pengalaman.
d. Sarana mengembangkan kreatifitas.
e. Sarana meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan

budaya.

Kelima alasan di atas merupakan hal yang dalam kehidupan

sehari-hari digunakan oleh manusia, tentunya hal ini menandakan

10Mulyono Abdurrahman, Op cit, h. 252
11Mulyono Abdurrahman, Op cit, h. 253
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bahwa kehidupan manusia khususnya siswa tidak akan pernah lepas

dari matematika. Maka dari itu, hakekat belajar matematika itu sendiri

adalah suatu aktivitas mental untuk memahami arti dan hubungan-

hubungan serta simbol-simbol, kemudian diterapkannya pada situasi

nyata.

Diharapkan dengan pembelajaran matematika siswa mampu

menggunakan matematika untuk berpikit logis, kreatif dan lebih mudah

dalam memecahkan masalah dikehidupan sehari-hari.

3. Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT)

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran

dengan menggunakan sistem pengelompokkan atau tim kecil, yaitu

antara empat sampai enam orang dengan latar belakang kemampuan

akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda12. Tujuan yang

ingin dicapai dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya kemampuan

akademik dalam pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga

adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya

kerjasama inilah yang menjadi inti khas dari pembelajaran kooperatif13.

Uraian di atas memberikan makna bahwa didalam pembelajaran

kooperatif semua siswa dituntut untuk aktif dan mampu bekerja sama

dalam tim mereka, saling membantu dan melengkapi untuk memahami

materi yang mereka pelajari.

12Wina Sanjaya, Op cit, h. 242
13Ibid, 244
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Adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Arends

sebagaimana yang dikutip oleh Trianto ada empat, yaitu14 :

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk
menuntaskan materi belajar.

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan
tinggi, sedang dan rendah.

c. Apabila memungkinkan anggota kelompok heterogen (berasal
dari ras, budaya, suku jenis yang beragam).

d. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada
individu.

Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai macam tipe, salah

diantaranya yaitu tipe Numbered Heads Together (NHT). Definisi

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) adalah

pembelajaran yang dilakukan dengan cara siswa diberi nomor dan

dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil nomor

dari siswa15. Pembelajaran kooperatif tipe ini dapat digunakan untuk

semua mata pelajaran dan tingkatan kelas16.

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads

Together (NHT) adalah sebagai berikut17 :

a. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap peserta didik dalam
setiap kelompok mendapat nomor.

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok
mengerjakannya.

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan
memastikan bahwa setiap anggota kelompok dapat
mengerjakannya atau mengetahui jawabannya.

14Trianto, Model – model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivis (Jakarta:
Balai Pustaka, 2007), h. 47

15Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 89
16Miftahul Huda, Cooperative Learning (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 138
17Nanang Hanafiah & Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: Refika

Aditama, 2010), h. 42
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d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang
nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka.

e. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk
nomor yang lain.

f. Kesimpulan.

Menurut Kagan sebagaimana yang dikutip Ibrahim,

mengemukakan bahwa terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai dalam

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT),

yaitu18 :

a. Hasil belajar akademik
Bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas
akademik.

b. Pengakuan adanya keragaman.
Bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang
mempunyai berbagai latar belakang.

c. Pengembangan keterampilan sosial.
Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa.
Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif
bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan
ide atau pendapat bekerja dalam kelompok dan sebagainya.

Ada beberapa kelebihan dari pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Heads Together (NHT), antara lain19 :

a. Membagi siswa dalam beberapa kelompok yang anggotanya
bersifat heterogen, sehingga dari sini siswa akan belajar untuk
menerima kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing
anggota kelompok dan mau belajar dan berusaha demi
tercapainya tujuan kelompok oleh setiap anggota dalam
kelompoknya. Disini siswa yang lebih unggul dalam prestasi
akademiknya akan membantu rekannya yang lemah prestasi
akademiknya dalam satu kelompok, hal ini akan membuat
masing-masing siswa merasa dihargai dan dibutuhkan untuk
mencapai tujuan kelompok.

18Ibrahim dkk, Pembelajaran Kooperatif (Surabaya: Kencana, 2000), h. 28
19Slavin, E. Robert, Cooperatif Learning (Bandung: Nusa Media, 2008), h .110
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b. Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi
dengan sesamanya dalam usaha mereka menemukan jawaban
dari masing-masing tugas mereka.

c. Menumbuhkan kebiasaan saling ketergantungan positif dan
saling  bekerja sama serta berdiskusi untuk mencapai satu
jawaban yang benar dari permasalahan mereka serta untuk
mencapai tujuan bersama.

d. Dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa selama proses
pembelajaran. Karena guru harus bersikap terbuka pada siswa
dan mampu serta mau menjadi motivator dan fasilitator siswa.

4. Metode Drill

Metode drill adalah suatu cara mengajar dimana siswa

melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa memiliki

ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari pada yang

dipelajari20. Tujuan metode drill adalah untuk memperoleh suatu

ketangkasan, keterampilan tentang suatu yang dipelajari anak dengan

melakukannya secara praktis pengetahuan-pengetahuan yang

dipelajari anak itu dan siap dipergunakan bila sewaktu-waktu

diperlukan21.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan metode drill,

yaitu22 :

a. Gunakanlah latihan ini hanya untuk pelajaran atau tindakan
yang dilakukan secara otomatis, ialah yang dilakukan siswa
tanpa menggunakan pemikiran dan pertimbangan yang
mendalam. Tetapi, dapat dilakukan dengan cepat seperti gerak
refleks saja, seperti: (matematika: menghafal, menghitung, dan
sebagainya), (olahraga: lari dan sebagainya).

b. Guru harus memilih latihan yang mempunyai arti luas ialah
yang dapat menanamkan pengertian pemahaman akan makna
dan tujuan latihan sebelum mereka melakukan. Latihan ini

20Roestiyah N.K., Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 125
21Maskia Azizah, http://maskiazizah.wordpress.com/2011/03/10/metode-drill-

pembelajaran-matematika/, diakses tanggal 7 April 2013, 21:30
22 Roestiyah N.K., Op cit, h. 128
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juga mampu menyadarkan siswa akan kegunaan bagi
kehidupannya saat sekarang ataupun masa yang akan datang.
Juga dengan latihan itu siswa merasa perlunya untuk
melengkapi pelajaran yang diterimanya.

c. Didalam latihan pendahuluan guru harus lebih menekankan
pada diagnosa, karena permulaan itu kita belum bisa
mengharapkan siswa dapat menghasilkan keterampilan yang
sempurna. Pada latihan berikutnya guru perlu meneliti
kesukaran atau hambatan yang timbul dan dialami siswa,
sehingga dapat memilih/menentukan latihan mana yang perlu
diperbaiki. Kemudian guru menunjukkan kepada siswa
respons/tanggapan yang telah benar, dan memperbaiki
respons-respons yang salah. Kalau perlu guru mengadakan
variasi latihan dengan mengubah situasi dan kondisi latihan,
sehingga timbul respons yang berbeda untuk peningkatan dan
penyempurnaan kecakapan dan keterampilannya.

d. Perlu mengutamakan ketepatan, agar siswa melakukan latihan
secara tepat, kemudian memperhatikan kecepatan, agar siswa
dapat melakukan kecepatan atau keterampilan menurut waktu
yang telah ditentukan, juga perlu diperhatikan pula apakah
respons siswa telah dilakukan dengan tepat dan cepat.

e. Guru memperhitungkan waktu/masa latihan yang singkat saja
agar tidak meletihkan dan membosankan, tetapi sering
dilakukan pada kesempatan yang lain. Masa latihan itu harus
menyenangkan dan menarik, bila perlu dengan mengubah
situasi dan kondisi sehingga menimbulkan optimisme pada
siswa dan kemungkinan rasa gembira itu bisa menghasilkan
keterampilan yang baik.

f. Guru dan siswa perlu memikirkan dan mengutamakan proses-
proses yang esensial/yang pokok atau inti, sehingga tidak
tenggelam pada hal-hal yang rendah/tidak perlu atau kurang
diperlukan.

g. Guru perlu memperhatikan perbedaan individual siswa,
sehingga kemampuan dan kebutuhan siswa masing-masing
tersalurkan/dikembangkan. Maka dalam pelaksanaan latihan
guru perlu mengawasi dan memperhatikan latihan
perseorangan.

Banyak hal yang sama antara metode drill dan metode latihan.

Namun, disini keduanya memiliki perbedaan. Metode drill lebih

menekankan pada kemampuan-kemampuan cepat mengingat,

kemampuan mengingat kembali dan kegiatan-kegiatan lain yang
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merupakan hal-hal yang perlu hafalan, serta kemampuan mengenai

fakta-fakta dasar berhitung yang bergantung pada ingatan23. Dalam

artian metode drill dan latihan adalah dua hal yang berbeda. Namun,

pada dasarnya kedua kegiatan ini dilakukan dengan cara yang sama

yaitu berulang-ulang.

Penggunaan metode drill dalam pembelajaran membuat siswa

dapat memiliki kecakapan dalam pembelajaran matematika serta

melatih siswa untuk mengasah kembali sesuatu yang telah mereka

kuasai atau dapat melatih siswa dalam memahami konsep dengan

lebih jelas. Hal ini senada dengan ungkapan Roestiyah bahwa apabila

dalam pelaksanaan metode ini memperhatikan langkah-langkah yang

telah dijelaskan tersebut di atas, diharapkan siswa untuk menguasai

kecakapan serta dapat menumbuhkan pemahaman untuk melengkapi

penguasaan yang diterima secara teori dan praktek di sekolah24.

5. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads
Together (NHT) dengan metode drill terhadap Pemahaman
Konsep

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan

pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan

akademik. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads

Together (NHT) dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk melibatkan

23Tim MKPBM (Erman Suherman, dkk), Strategi Pembelajaran Matematika
Kontemporer (Bandung: JICA UPI, 2001), h. 173

24Roestiyah N.K., Op cit, h. 129
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lebih banyak siswa dalam reviu berbagai materi yang dibahas dalam

sebuah pelajaran dan untuk memeriksa pemahaman mereka tentang isi

pelajaran itu25. Hal itu berarti bahwa untuk membantu siswa dalam

pembelajaran matematika, guru dapat merancang kegiatan belajar

mengajar yang melibatkan semua siswa dalam mereviu atau

memeriksa pemahaman mereka, baik secara individu maupun secara

kelompok dengan struktur khusus.

Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas

empat tahap, yaitu26 :

a. Penjelasan materi.

b. Belajar dalam kelompok.

c. Penilaian.

d. Pengakuan tim.

Empat tahap ini dimulai dari penjelasan materi yang mana tujuan

utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok

materi pelajaran.

Tahap selanjutnya yaitu belajar kelompok yang mana

didalam kelompok pembelajaran kooperatif terdiri dari siswa yang

heterogen. Didalam berkelompok digunakan metode drill, saat

melakukan metode ini setiap siswa dapat saling berinteraksi antar

sesama mereka dalam menyelesaikan tugas atau pertanyaan yang

diberikan oleh guru. Siswa yang memiliki prestasi akademik yang

25Richard I. Arends, Learning To Teach (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 16
26Wina Sanjaya, Op cit , h. 248
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baik dapat mengajarkan temannya yang kurang memiliki prestasi

akademik, dengan harapan semua siswa dalam kelompok tersebut

memiliki penguasaan yang sama.

Penggunaan metode drill dalam pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Heads Together (NHT) ini diharapkan proses belajar

mengajar yang berlangsung akan lebih bermakna, karena dengan

metode drill siswa akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal

matematika dengan prosedur yang berlaku setelah menguasai atau

memahami fakta-fakta matematika.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Devi Elpianti, dengan judul

Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT)

Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa

Kelas VII b SMPN 5 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hasil penelitiannya yaitu pada siklus ke III, terlihat ada peningkatan

kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu sebesar 75%. Penelitian yang

dilakukannya adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dan dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan

penelitian yang dilakukan Devi Elpianti adalah peneliti ingin menelaah

pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads

Together dengan metode drill terhadap pemahaman konsep matematika siswa

SMP Tri Bhakti Pekanbaru, sedangkan penelitian yang dilakukan Depi
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Elpianti bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa.

C. Konsep Operasional

1. Pemahaman Konsep

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang

setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hapalan27. Pemahaman konsep

merupakan komperhensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami

konsep dalam melakukan prosedur (algoritma) secara akurat, efisien

dan tepat28. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

pemahaman konsep merupakan kemampuan berpikir dalam melakukan

prosedur secara akurat, efisien, dan tepat dengan bahasa mereka dan

cara mereka sendiri dari apa yang telah mereka pelajari.

Dengan memahami konsep dan struktur akan mempermudah

penerimaan pelajaran yang diberikan oleh guru terhadap siswa. Dengan

kata lain pemahaman konsep yaitu memahami sesuatu, kemampuan

mengerti, dan juga mengubah informasi kedalam bentuk yang

bermakna dengan kata-kata sendiri.

Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain29 :

a. Menyatakan ulang sebuah konsep.
b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu

(sesuai dengan konsepnya).
c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep.

27Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 50
28Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Press, 2010),

h. 149
29Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas (Jakarta:

Depdiknas, 2006), h. 59.
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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.

Ketujuh indikator ini, dapat dikerucutkan menjadi 3 indikator

sebagai berikut:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep, yaitu menyebutkan

definisi, ciri-ciri, dan contoh.

b. Mengklasifikasikan objek yaitu memberikan non contoh dan

ciri-cirinya yang sesuai dengan menyebutkan argumen yang

mendukung.

c. Mengaplikasikan konsep yaitu menyajikan semua algoritma

penyelesaian serta dapat melanjutkan dalam perhitungan

dengan benar.
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TABEL II.1
PENSKORAN PEMAHAMAN KONSEP

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 beserta contoh
dengan kurang sesuai

2

Mampu menyebutkan definisi tetapi sebagian
besar benar, ciri-ciri konsep beserta contoh
hampir sesuai

3

Mampu menyebutkan definisi dengan benar,
ciri-ciri konsep beserta contoh dengan tepat

4

2 Mengklasifi-
kasikan objek

Tidak ada jawaban 0
Mampu menyebutkan non contoh kurang
sesuai dan tidak menyebutkan argumen serta
ciri-ciri

1

Mampu menyebutkan non contoh yang sesuai,
tetapi sebagian kecil dan menyebutkan
argumen serta ciri-ciri yang kurang tepat

2

Mampu menyebutkan non contoh yang sesuai
sebagian besar dan menyebutkan argumen serta
ciri-ciri hampir tepat

3

Mampu menyebutkan non contoh yang sesuai
dan menyebutkan argumen serta ciri-ciri
dengan tepat

4

3 Mengaplika-
sikan konsep

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

1

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

2

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

3

Mampu menyajikan semua algoritma
penyelesaian serta melanjutkan dalam
perhitungan yang benar

4
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2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together
(NHT) dengan Metode Drill

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together

(NHT) atau penomoran berpikir bersama adalah merupakan jenis

pembelajaran bersama yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas

tradisional30.

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)

dengan metode drill akan digambarkan dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Pendahuluan

1) Guru melakukan apersepsi

2) Guru menjelaskan tentang model pembelajaran NHT

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

4) Guru memberikan motivasi

b. Kegiatan Inti

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads

Together (NHT) dengan metode drill

1) Tahap Pertama

a) Penomoran, guru membagi kelas menjadi kelompok-

kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya

mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari31.

30Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Prestasi
Pustaka,2009), h. 82

31Agus Suprijono, Cooperative Learning (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 92
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Kemudian tiap-tiap orang dalam tiap-tiap kelompok diberi

nomor.

b) Siswa bergabung dengan anggotanya masing-masing

2) Tahap Kedua

Mengajukan pertanyaan, dimana guru mengajukan pertanyaan

berupa tugas untuk mengerjakan soal-soal di LKS ataupun

mengerjakan soal-soal matematika lainnya yang berhubungan

dengan materi pelajaran. Dalam tahap ini penggunaan metode

drill dimulai.

3) Tahap Ketiga

Berpikir bersama, dimana siswa berpikir bersama-sama dan

menyatukan pendapatnya terhadap jawaban dari pertanyaan

dalam media pembelajaran yang diberikan dan meyakinkan

tiap anggota dalam timnya mengetahui jawabannya tersebut.

4) Tahap Keempat

a. Menjawab

Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian

siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya

dan mencoba menjawab pertanyaan atau

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk

seluruh kelas. Kelompok lain diberi kesempatan untuk

berpendapat dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok

tersebut. Kemudian, guru menunjuk nomor yang lain.
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b) Guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing

kelompok dan memberikan semangat bagi kelompok yang

belum berhasil dengan baik.

c. Penutup

1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah

dipelajari

2) Guru memberikan tugas rumah

3) Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi

yang telah diajarkan dan materi selanjutnya.

Dalam implementasinya pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Heads Together (NHT), guru memberi tugas, kemudian hanya siswa

bernomor yang berhak menjawab (mencegah dominasi siswa

tertentu)32.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji lebih dulu

kebenarannya/ hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : Adanya perbedaan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Heads Together (NHT) dengan metode drill terhadap

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMP Tri

Bhakti Pekanbaru.

Ho : Tidak adanya perbedaan penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan metode drill

32Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2010), h. 273
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terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMP

Tri Bhakti Pekanbaru.


