
13

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pemahaman Konsep Matematika

a. Pengertian Pemahaman Konsep

Pemahaman merupakan perangkat standar program pendidikan

yang merefleksikan kompetensi sehingga dapat mengantarkan siswa

untuk menjadi kompeten dalam berbagai ilmu pengetahuan. Menurut

Sardiman, pemahaman (comprehension) dapat diartikan menguasai

sesuatu dengan pikiran.1 Sedangkan suatu konsep menurut Oemar

Hamalik dalam Risnawati adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang

memiliki ciri-ciri umum.2 Jadi pemahaman konsep matematika adalah

menguasai sesuatu berupa kelas atau kategori stimuli dalam matematika

yang memiliki ciri-ciri umum.

Pemahaman konsep merupakan dasar utama dalam

pembelajaran matematika. Herman menyatakan bahwa belajar

matematika itu memerlukan pemahaman terhadap konsep-konsep,

konsep-konsep ini akan melahirkan teorema atau rumus.3 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.

1Sardiman. Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Pers. 2010, hlm. 43.
2Risnawati. Strategi Pembelajaran Matematika. Pekanbaru: Suska Press. 2008, hlm. 63.
3Herman Hudojo. Strategi Mengajar Belajar Matematika: IKIP Malang. 1990, hlm. 150.
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Suatu konsep yang dikuasai siswa semakin baik apabila disertai

dengan aplikasi. Effandi menyatakan tahap pemahaman suatu konsep

matematika yang abstrak, akan dapat ditingkatkan dengan mewujudkan

konsep tersebut dalam amalan pembelajaran.4 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.

Dari 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. Indikator Pemahaman Konsep

Departeman Pendidikan Nasional dalam model penilaian kelas

pada satuan SMP menyebutkan indikator-indikator yang menunjukkan

pemahaman konsep antara lain: 5

1) Menyatakan ulang suatu konsep
2) Mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu
3) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep
4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi

matematika
5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu

konsep

4Effandi Zakaria dkk. Tren Pengajaran dan Pembelajaran Matematika. Kuala
Lumpur:Utusan Publication dan Distributor SDN BHD, hlm. 86.

5Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Model Penilaian Kelas. Jakarta:
Depdiknas. 2006, hlm. 59.
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6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau
operasi tertentu

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan
masalah.

Kriteria penilaian skor untuk soal tes kemampuan pemahaman

dapat dilihat pada Tabel II.1.

TABEL II.1
PEMBERIAN SKOR PEMAHAMAN KONSEP SISWA

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 sebagian
besar soal

Sebagian prosedur
benar tetapi masih
terdapat kesalahan

Penyelesaian benar

3 Salah interpretasi
pada sebagian
kecil soal

Prosedur
substansial benar,
tetapi masih
terdapat kesalahan

4 Interpretasi soal
benar seluruhnya

Prosedur
penyelesaian tepat,
tanpa kesalahan

Skor Maksimal =
4

Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal = 2

Sumber : Mas’ud Zein dan Darto.
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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:6

1) Faktor yang ada pada organisme itu sendiri yang kita sebut
faktor individu, yang termasuk dalam faktor individu antara
lain kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan latihan,
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.

Selain faktor tersebut, pemahaman konsep dipengaruhi oleh

psikologis siswa. Kurangnya pemahaman konsep terhadap materi

matematika yang dipelajari karena tidak adanya usaha yang dilakukan

oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru. Siswa

lebih kepada mengharapkan penyelesaian dari guru, hal ini

memperlihatkan bahwa pemahaman konsep siswa masih rendah.

d. Tingkat Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep merupakan tipe belajar yang lebih tinggi

dibanding tipe belajar pengetahuan. Nana Sudjana menyatakan bahwa

pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu: Tingkat

terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan

dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-

6 Ngalim Purwanto. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007, hlm.
102.
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prinsip. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu

menghubungkan bagian-bagian dengan yang diketahui berikutnya atau

menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan

yang pokok dengan yang tidak pokok. Tingkat ketiga merupakan

tingkat pemahaman ekstrapolasi.7

Menurut W. Gulo kemampuan-kemampuan yang tergolong

dalam pemahaman suatu konsep mulai dari yang terendah sampai yang

tertinggi adalah sebagai berikut:8

1) Translasi, yaitu kemampuan untuk mengubah simbol
tertentu menjadi simbol lain tanpa perubahan makna.
Simbol berupa kata-kata (verbal) diubah menjadi gambar
atau bagan atau grafik.

2) Interpretasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna
yang terdapat di dalam simbol, baik simbol verbal maupun
yang nonverbal. Dalam kemampuan ini, seseorang dapat
menginterpretasikan sesuatu konsep atau prinsip jika ia
dapat menjelaskan secara rinci makna atau konsep atau
prinsip, atau dapat membandingkan, membedakan, atau
mempertentangkan dengan sesuatu yang lain.

3) Ekstrapolasi, yaitu kemampuan untuk melihat
kecenderungan atau arah atau kelanjutan dari suatu temuan.
Kalau kepada siswa misalnya dihadapi rangkaian bilangan
2, 3, 5, 7, 11, maka dengan kemampuan ekstrapolasi
mampu menyatakan bilangan pada urutan ke-6, ke-7 dan
seterusnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka tingkatan pemahaman

konsep mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi dapat

dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu :  Tingkat pertama adalah

mengartikan sebuah konsep ke dalam bentuk simbol. Tingkat kedua

adalah menjelaskan makna atau konsep yang terdapat dalam simbol dan

7Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
2009, hlm. 24.

8W. Gulo. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Grafindo. 2008, hlm. 59-60.
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meghubungkannya dengan kejadian berikutnya. Tingkat ketiga adalah

kemampuan malihat arah atau kelanjutan dari suatu kajadian tersebut.

2. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai

makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai

tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib.

Dengan memanfaatkan kenyataan itu belajar kelompok secara kooperatif,

siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan,

pengalaman, tugas, tanggung jawab. Saling membantu dan berlatih

berinteraksi-komunikasi-sosialisasi karena kooperatif adalah miniatur dari

hidup bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan

masing-masing.

Menurut Suyatno, Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling

membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan.9 Sedangkan

menurut Isjoni pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran

yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar

mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk

mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa,

yang tidak dapat bekerjasama dengan orang lain, siswa yang agresif dan

tidak peduli pada yang lain.10 Jadi, pembelajaran kooperatif adalah sistem

9Suyatno. Menjelajah Pelajaran Inovatif. Surabaya: Masmedia Buana Pustaka. 2009,
hlm. 51.

10Isjoni. Cooperatif Learning Efektifitas Pembelajaran Kelompok. Bandung: Alfabeta.
2010, hlm. 16.
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pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk

bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur.

Menurut Slavin, dalam belajar kooperatif siswa dibentuk dalam

kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk bekerja sama dalam

menguasai materi yang diberikan guru.11 Zamroni mengemukakan bahwa

manfaat penerapan belajar kooperatif adalah dapat mengurangi

kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud input pada level

individual, disamping itu juga dapat mengembangkan solidaritas sosial di

kalangan siswa.12

Para ahli menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Unggul dalam

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, dan membantu

siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kooperatif

dapat memberikan keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun

kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik.

Adapun keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif

adalah sebagai berikut:13

Keunggulan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:

a. Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu
menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah
kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan
informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang
lain.

11Trianto. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivis. Jakarta: Balai
Pustaka. 2007, hlm. 56.

12Ibid. hlm. 57.
13Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar proses Pendidikan. Jakarta:

Kencana. 2006, hlm. 247-249.
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b. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan
mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara
verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain.

c. Dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih
bertanggung jawab dalam belajar.

d. Dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan
sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan
interpersonal yang positif dengan yang lain, mengembangkan
keterampilan me-manage waktu, dan positif terhadap sekolah.

e. Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan
menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala
perbedaan.

f. Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan
informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata.

g. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide
dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Siswa
dapat berpraktik memecahkan masalah tanpa takut membuat
kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung
jawab kelompoknya.

h. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan
motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini
berguna untuk proses pendidikan jangka panjang.

Sedangkan kelemahan dari pembelajaran kooperatif adalah sebagai

berikut :

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.

d. Walaupun kemampuan kerjasama merupakan kemampuan
yang sangat penting untuk siswa, namun kenyataannya banyak
aktifitas dalam kelompok yang didasarkan kepada kemampuan
individual. Sehingga kerjasama tidak dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan.
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Kelemahan pembelajaran kooperatif ini dapat dijadikan titik tolak

untuk mengambil tindakan positif oleh guru, sebagai upaya memberikan

antisipasi berupa tindakan kongkrit bertahap yang harus ditempuh selama

pelaksanaan pembelajaran di kelas. Misalnya bagi siswa yang memiliki

kemampuan yang lebih, guru harus bisa memotivasi mereka agar tidak

bosan membantu dan menunggu temannya yang belum selesai

mengerjakan soal. Guru juga harus bisa mengatur waktu dan materi selama

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru harus menyadari bahwa

penilaian yang sebenarnya adalah berdasarkan hasil atau prestasi individu

siswa.

3. Numbered Head Together (NHT)

a. Pengertian Numbered Head Together (NHT)

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir

bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai

alternatif terhadap struktur kelas tradisional.14 Struktur NHT sering

disebut berpikir secara kelompok. NHT digunakan untuk melibatkan

lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran

tersebut.

14Trianto. Op. cit., hlm. 82.
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b. Ciri-Ciri Numbered Heads Together (NHT)

NHT sebagai model pembelajaran pada dasarnya merupakan

sebuah variasi diskusi kelompok. Adapun ciri khas dari NHT adalah

guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya.

Dalam menujuk siswa tersebut, guru tanpa memberi tahu terlebih

dahulu siapa yang akan mewakili kelompok tersebut dengan cara

tersebut akan menjamin keterlibatan total semua siswa dan merupakan

upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab

individual dalam diskusi kelompok.15

c. Langkah-Langkah Numbered Heads Together (NHT)

Tahapan pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut Trianto

dapat dilihat pada tabel berikut.

15Anita Lie. Cooperative Learning (Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-
Ruang Kelas). Jakarta: Grasindo. 2010, hlm. 60.
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TABEL II.2
TAHAP DALAM PEMBELAJARAN NUMBER HEADS TOGETHER

Tahapan Pembelajaran NHT Kegiatan Pembelajaran
Tahap 1: Penomoran Guru membagi siswa ke dalam

kelompok beranggotakan 3-5 orang
dan setiap anggota kelompok diberi
nomor 1-5.

Tahap 2: Mengajukan

Pertanyaan

Guru mengajukan pertanyaan kepada
siswa dan masing-masing kelompok
mengerjakannya.

Tahap 3: Berpikir bersama Siswa menyatukan pendapatnya
terhadap jawaban pertanyaan itu dan
meyakinkan tiap anggota dalam
timnya mengetahui jawaban ini.

Tahap 4: Menjawab Guru memanggil siswa dengan
nomor tertentu, kemudian siswa
yang nomornya sesuai
mengacungkan tangannya dan
mencoba untuk menjawab
pertanyaan untuk seluruh kelas.

Sumber: Trianto. Mendesaian Model Pembelajaran Inovatif-Progresif.(82-83).

d. Kelebihan dan Kekurangan Numbered Heads Together (NHT)

Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe

NHT adalah sebagai berikut.16

Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe NHT:

1) Model pembelajaran NHT memberi kesempatan kepada
siswa untuk membagikan ide-ide dan mempertimbangkan
jawaban yang paling tepat.

2) Siswa pandai maupun lemah sama-sama memperoleh
manfaat melalui aktifitas belajar kooperatif. Mereka akan
berusaha memahami konsep-konsep ataupun memecahkan
permasalahan yang disajikan oleh guru.

3) Dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan
konstruksi pengetahuan akan menjadi lebih

16Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT). 2012.
(http://blog.tp.ac.id/model-pembelajaran-kooperatif-tipe-numbered-heads-together-nht), diakses
pada 10 Maret 2014.
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besar/kemungkinan untuk siswa dapat sampai pada
kesimpulan yang diharapkan.

4) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menggunakan keterampilan bertanya, berdiskusi, dan
mengembangkan bakat kepemimpinan.

Kekurangan pembelajaran kooperatif tipe NHT:

1) Siswa yang memiliki kemampuan yang lebih akan cenderung
mendominasi sehingga dapat menimbulkan sikap minder dan
pasif dari siswa yang lemah.

2) Proses diskusi dapat berjalan lancar jika ada siswa yang
sekedar menyalin pekerjaan siswa yang pandai tanpa
memiliki pemahaman yang memadai.

3) Pengelompokkan siswa memerlukan pengaturan tempat
duduk yang berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus.

Berdasarkan kelebihan pembelajaran kooperatif tipe NHT ini,

maka pembelajaran yang berlangsung akan semakin membawa

perkembangan yang positif bagi siswa. Untuk siswa yang memiliki

kemampuan yang lebih, guru harus bisa memotivasi mereka agar tidak

bosan membantu dan menunggu temannya dalam menyelesaiakan

soal. Hal ini digambarkan dalam firman Allah surat An-nahl ayat 43

yang berbunyi :17

ْكِر إِْن ُكْنتُْم َال تَْعلَُموَن  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك إِالَّ ِرَجاًال نُوِحي إِلَْیِھْم فَاْسأَلُوا أَْھَل الذِّ

)43 (

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-

orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka

bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu

tidak mengetahui.

17 Departemen Agama. 2010. Kitab Suci Alqur’an dan Terjemahannya. QS An-Nahl (43).



25

Simpulan dari ayat tersebut mengenai tugas seorang guru

adalah sebagai penyuluh yang selalu memberikan peringatan dan

pembimbing bagi semua siswanya, agar terciptanya pembelajaran

yang efektif dan demi mendakwahkan amar ma’ruf nahi munkar.

Selain itu, guru juga harus pandai mengatur waktu dan memberikan

penilaian terhadap siswa.

4. Handout

a. Pengertian Handout

Menurut Prastowo, handout adalah bahan pembelajaran yang

sangat ringkas. Bahan ajar ini bersumber dari beberapa literatur yang

relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan

kepada siswa. Bahan ajar ini diberikan kepada siswa guna

memudahkan mereka saat mengikuti proses pembelajaran.18

Pendapat lain tentang handout disampaikan oleh Slirawati

bahwa, handout merupakan bahan ajar yang dituangkan secara ringkas

yang berguna sebagai pegangan dalam pembelajaran. Dengan adanya

handout guru dapat membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran

secara lebih terarah dan terfokus, karena handout adalah sejenis kisi-

kisi materi ajar yang akan disampaikan guru.19

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa,

handout adalah bahan ajar yang disiapkan oleh guru untuk

18 Prastowo, Andi. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar  Inovatif. Yogyakarta: DIVA
press. 2011, hlm 79.

19 Slirawati, Das. Teknik Penyusunan Modul Pembelajaran. 2010, (online),
(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PengmbGN%20Modul%20dan%20Bhn%20Ajar_0.doc)
(diakses pada tanggal 14 Agustus 2014.)
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memperkaya pengetahuan siswa. Handout termasuk media atau bahan

pembelajaran cetak yang diberikan oleh guru kepada siswa saat

mengikuti pelajaran yang mudah dikembangkan dan berguna untuk

mempermudah siswa dalam memperoleh informasi dan merupakan

bahan ajar yang praktis dan ekonomis.

b. Fungsi handout

Media pembelajaran atau bahan ajar ini tentunya memiliki

fungsi-fungsi tertentu seperti yang diungkapkan oleh steffen dan peter

ballstaedt dalam prastowo fungsi handout antara lain:20

1. Membantu siswa agar tidak perlu mencatat

2. Sebagai pendamping penjelasan dari guru

3. Sebagai bahan rujukan siswa

4. Memotivasi siswa agar lebih giat belajar

5. Pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan

6. Memberi umpan balik antara guru dan siswa

Menurut Davies dalam Chairil kegunan handout dapat

membantu siswa untuk : 21

a. Memperoleh informasi tambahan yang belum tentu mudah

diperoleh secara cepat dari tempat lain.

b. Memberikan rincian prosedur atau teknik pelaksanaan yang

terlalu kompleks bila menggunakan media audiovisual.

20 Prastowo, Op. Cit. Hlm 80.
21 Chairil. Media Pembelajaran. 2009. (Online). http://chai-chairil.blogspot.com. Diakses

pada tanggal 14 Agustus 2014.
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c. Materi yang terlalu panjang/kompleks yang telah diringkas

dalam   bentuk catatan yang mudah dipahami.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa,

handout memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembelajaran,

diantara fungsi-fungsi diatas semua mengacu pada kemudahan siswa

untuk mendapatkan informasi saat mengikuti pembelajaran, sehingga

dengan demikian tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai.

c. Bentuk handout

Bentuk handout dapat bervariasi, menurut Nurtain dalam

Chairil bentuk handout dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Bentuk catatan, handout ini menyajikan konsep-konsep, prinsip,

gagasan pokok tentang suatu topik yang akan dibahas.

2. Bentuk diagram, handout ini merupakan suatu bagan, sketsa atau

gambar, baik yang dilukis secara lengkap maupun yang belum

lengkap.

3. Bentuk catatan dan diagram, handout ini merupakan gabungan

dari bentuk pertama dan kedua.

d. Penyusunan handout

Handout disusun atas dasar kompetensi dasar yang harus

dicapai oleh siswa.   Dengan   demikian   maka handout harus

diturunkan   dari   kurikulum, handout biasanya  merupakan   bahan

tertulis   tambahan yang dapat memperkaya pengetahuan siswa dalam

belajar untuk mencapai kompetensinya.
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Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat

handout, yaitu :22

1. Berisi materi-materi yang pokok saja, bukan uraian detail materi.

2. Biasanya dibuat untuk tiap bab / materi pokok / pokok bahasan.

3. Bukan dibuat untuk setiap kali pertemuan, karena handout bukan

rencana pembelajaran.

4. Dapat disajikan dalam bentuk transparansi, power point dengan

LCD, atau dalam bentuk cetak.

5. Meski ringkas, handout mampu memberikan informasi penting

tentang bahan ajar tersebut.

Guru yang terbiasa berpikir dengan alur pikir yang runtut

dapat dengan mudah menulis handout ketika akan mengajar. Hal ini

karena handout berisi pokok-pokok pikiran utama dari materi ajar

yang disampaikan.

Langkah-langkah penyusunan handout menurut Prastowo

adalah sebagai berikut:23

1. Melakukan analisis kurikulum

2. Tentukan judul handout dan sesuaikan dengan kompetensi dasar

serta materi pokok yang akan dicapai.

3. Kumpulkan referensi sebagai bahan penulisan usahakan refrensi

yang digunakn terkini dan relevan dengan materi pokoknya.

22 Ibid, (Online).
23 Prastowo, Op. Cit. Hlm 85.
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4. Dalam menulis, usahakan agar kalimat yang digunakan tidak

terlalu panjang.

5. Evaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang.

6. Perbaiki handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang

ditemukan.

7. Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi

handout, misal buku, majalah, internet, atau jurnal hasil

penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam

pembuatan handout perlu mengikuti beberapa langkah-langkah

penyusunannya, hal ini dimaksudkan agar handout yang dibuat dapat

lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa dalam

pembelajaran. Sehingga siswa lebih dapat memahami pembelajaran

dengan baik.

Selain sebagai bahan ajar, handout juga berperan sebagai

media dalam pembelajaran. Salah satu ciri media pembelajaran adalah

bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi

kepada penerima yaitu siswa. Media disiapkan untuk memenuhi

kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat

berpartisipasi dalam proses belajar mengajar.
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5. Hubungan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together
(NHT) dengan Menggunakan Handout terhadap Pemahaman Konsep
Belajar Matematika

Pemahaman konsep mengacu pada pengetahuan yang mendasari

struktur suatu masalah yang saling berkaitan dengan ide yang menjelaskan

dan memberi makna pada prosedur yang dilakukan. Tujuan pemahaman

konsep adalah agar ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari

dalam suatu konteks dapat dipindahkan, digeneralisasikan dan digunakan

dalam konteks yang lain.

Matematika melatih kita berpikir secara logis dan menyatakan apa

yang ada di pemikiran kita dengan jelas dan bagaimana kita berusaha

memahami tujuan suatu konsep matematika. Tujuan suatu konsep

matematika itu diantaranya yaitu:24

a. Pengetahuan tidak dibentuk secara pasif dan diterima saja oleh siswa

tetapi perlu dibentuk secara aktif oleh siswa.

b. Siswa membina pengetahuan matematika yang baru dengan

memperhatikan hubungan, mengenali pola, dan membuat generalisasi.

c. Pembelajaran menggambarkan suatu proses sosial dimana siswa

terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam dialog atau diskusi.

Menurut Raja Sulaiman dalam Trend Pengajaran dan Pembelajaran

Matematik “Pemahaman konsep dalam matematika adalah ide atau

pengetahuan suatu konsep matematika, perwakilan ide secara simbol dan

24 Noraini Idris. Pedagogis dalam Pendidikan Matematika. Kuala Lumpur: Utusan
Publication & Distributors ZDN BHD. 2005, hlm. 211.
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perhubungan antara satu ide dengan ide matematik yang lainnya”.25

Pemahaman konsep siswa dapat dilihat dan diukur jika siswa tersebut

mengetahui apa yang seharusnya dibuat dan mengapa ia membuatnya.

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 tercapai apabila guru menggunakan

model dan media pembelajaran yang menjadikan siswa tersebut aktif pada

saat pembelajaran. Selain itu, guru juga harus penyediaan sarana belajar

yang lebih variatif dan fungsional, agar mampu mendukung kelancaran

dan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran.

Salah satu pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar

matematika siswa yang diperoleh dari pemahaman konsep yang diterapkan

dalam proses belajar mengajar adalah pembelajaran kooperatif tipe NHT.

Pembelajaran kooperatif tipe NHT ini merupakan pembelajaran yang

melatih siswa untuk bekerja sama dalam menemukan konsep-konsep

matematika dan memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran

serta mengaitkannya dengan pengalaman riil siswa. Proses penemuan

konsep 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

25 Effandi, Zakaria dkk, Op. Cit. hlm. 83.
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dunia nyata, atau suatu situasi yang bisa dibayangkan (imagineable) oleh

siswa.

Hill dalam Tryana mengemukakan bahwa, NHT dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa, mampu memperdalam pamahaman

siswa dalam pembelajaran, menyenangkan siswa dalam belajar,

mengembangkan sikap positif siswa, mengembangkan sikap

kepemimpinan siswa, mengembangkan rasa ingin tahu, meningkatkan rasa

percaya diri, mengembangkan rasa saling memiliki, serta mengembangkan

keterampilan untuk masa depan.26

Dalam menciptakan pembelajaran yang lebih baik, maka

kreativitas yang dimiliki guru bukan hanya dalam hal menciptakan metode

dan strategi pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, dan

menyenangkan, tetapi juga dalam penyediaan sarana belajar yang lebih

variatif dan fungsional agar mampu mendukung kelancaran dan

keberhasilan pembelajaran murid.

Slavin yang dikutip oleh Baharuddin dan Wahyuni menyatakan

bahwa:27

”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”.

26 Hill, Triyana. (Online), (http://www.tuanguru.com/2011/12/pembelajaran-kooperatif-
tipe-nht), Diakses tanggal 10 April 2014.

27Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni. Teori Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media. 2010, hlm.116
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Untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep melalui

pembelajaran NHT, maka guru dapat memfasilitasi siswa dengan

memberikan handout. Handout merupakan bahan ajar yang dipandang

sebagai sarana yang secara jelas dapat mengkomunikasikan informasi,

konsep, pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan sedemikian rupa,

sehingga dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Dengan adanya handout

guru membantu murid dalam mengikuti pembelajaran secara lebih terarah

dan terfokus, karena handout adalah sejenis kisi-kisi materi ajar yang akan

disampaikan guru. Selain itu, siswa akan mudah memahami materi pada

pembelajaran, karena mereka bisa bekerja sama dan saling membantu

antara yang satu dengan yang lainnya dalam pembelajaran NHT.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat

hubungan yang erat antara pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan

menggunakan handout dengan pemahaman konsep siswa, yaitu saling

mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lainnya. Interaksi antar

siswa dengan adanya  kerjasama akan membantu siswa dalam menemukan

dan memahami konsep suatu pembelajara, sehingga pembelajaran

matematika menjadi lebih bermakna yang pada akhirnya dapat

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Dengan

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan

menggunakan handout ini, diharapkan prestasi akademik siswa terutama

pemahaman konsep matematika bisa meningkat dengan baik.
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B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Devi Elpianti dengan

judul penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah metematika siswa kelas VII B SMP 5

Tambang kabupaten Kampar, dan penelitian yang dilakukan oleh Dina Efteria

dengan judul  penelitian  Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered

Heads Together (NHT) dengan Menggunakan Handout untuk meningkatkan

hasil Belajar biologi Siswa kelas VII MTs YKWI Pekanbaru, maka dapat

diketahui bahwa penelitian pembelajaran kooperatif tipa Numbered Heads

Together (NHT) ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Pembelajaran kooperatif tipe NHT telah diteliti pada berbagai karya

tulis, salah satunya penelitian yang pernah dilakukan oleh Desy Anggreini

pada tahun 2012, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

dengan judul penelitian ”Perbandingan hasil belajar matematika siswa yang

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan tipe Student Teams

Achievement Division (STAD) di kelas VIII MTs Muhammadiyah

Penyasawan Kecamatan Kampar.” Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar

matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

NHT dan STAD sebesar 4,115. Ternyata model pembelajaran kooperatif tipe

NHT lebih baik dalam memperbaiki hasil belajar matematika siswa pada

pokok bahasan lingkaran dibandingkan dengan model pembelajaran tipe
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STAD. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran NHT lebih efektif

digunakan dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di

Mts Muhammadiyah Penyasawan.

Penelitian yang akan peneliti lakukan sama halnya dengan penelitian

tersebut yaitu menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam

eksperimennya. Namun yang berbeda, penelitian tersebut tidak

menggabungkan dengan pendekatan STAD tetapi membandingkan dua

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD. Selain itu, variabel terikat pada

penelitian tersebut adalah mengenai hasil belajar, sedangkan penelitian yang

akan peneliti lakukan memusatkan penelitian terhadap kemampuan

pemahaman konsep siswa, dimana pemahaman konsep merupakan salah satu

dari lima aspek yang dinilai dalam hasil belajar matematika.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoretis agar jelas dan terarah. Dalam

penelitian ini, konsep yang dioperasionalkan adalah model pembelajaran

kooperatif tipe NHT dengan menggunakan Handout dan pemahaman konsep

belajar matematika siswa.

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together
(NHT) dengan Menggunakan Handout merupakan Variabel Bebas
(Independen)

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan menggunakan

Handout merupakan variable bebas yang mempengaruhi kemampuan

pemahaman konsep matematika siswa. Adapun langkah-langkah dalam
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menerapkan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan menggunakan

Handout ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

1) Menentukan jadwal penelitian

2) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), Silabus, Handout, Lembar Soal Latihan, dan

Lembar Observasi.

3) Menentukan skor dasar  yang diperoleh dari skor ulangan harian

pada bahasan sebelumnya.

b. Penyajian di kelas

1) Guru menyuruh siswa untuk berdo’a dan memberi salam sebelum

memulai pelajaran.

2) Guru memberi motivasi kepada siswa dengan permasalahan yang

ada dalam kehidupan sehari-hari.

3) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai.

c. Kegiatan Inti

1) Guru menyajikan materi yang terdapat dalam Handout kepada

siswa secara garis besar.

2) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang

beranggotakan empat hingga enam orang dan memberi mereka

nomor sehingga tiap siswa dalam kelompok tersebut memiliki

nomor berbeda.
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3) Guru membagikan Handout kepada setiap kelompok yang berisi

materi yang dibahas dan beberapa soal yang akan dijawab oleh

setiap kelompok.

4) Guru menjelaskan aturan permainan NHT yang akan diterapkan

dalam pembelajaran.

5) Guru mengontrol dan membimbing siswa dalam menyelesaikan

dan membahas soal yang terdapat dalam handout.

6) Siswa berdiskusi dalam menyelesaikan dan memahami soal-soal.

7) Setelah selesai, guru memanggil salah satu nomor yang sama pada

setiap kelomok dan memilih satu soal yang terdapat dalam handout

untuk dijawab oleh siswa yang memegang nomor tersebut.

8) Siswa yang memegang nomor tersebut mengangkat tangan dan

menjawab soal yang diberikan guru kedepan kelas.

9) Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk

menanggapi jawaban temannya.

10) Siswa  yang lain menanggapi jawaban temannya.

11) Guru menunjuk nomor yang lain untuk menjawab soal berikutnya

sampai seluruh soal selesai dijawab.

12) Dari jawaban siswa, guru memberikan penyelesaian yang benar.

13) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok sesuai dengan

nilai yang didapatnya.

14) Setelah semua soal selesai dibahas, guru menanyakan apakah ada

konsep yang meragukan atau belum dipahami oleh siswa.
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15) Siswa yang belum paham bertanya tentang permasalahan yang

belum dipahami kepada guru.

16) Setelah semua siswa memahami dengan baik, guru memberikan

soal latihan/quis yang dijawab secara individu oleh siswa.

d. Tahap Penutupan

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

2) Guru menyarankan siswa untuk mempelajari materi yang dibahas

pada pertemuan selanjutnya.

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa merupakan

Variabel Terikat (Dependen)

Kemampuan pemahaman konsep siswa menggunakan pendekatan

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan mengunakan Handout

merupakan variabel terikat dan kemampuan siswa ini dapat dilihat dari tes

yang dilaksanakan pada akhir pertemuan yang dilakukan setelah

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan

mengunakan Handout. Sedangkan kemampuan pemahaman konsep

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran biasa (konvensional)

juga dapat dilihat dari tes akhir pertemuan.

Soal tes untuk menentukan kemampuan pemahaman konsep

matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran tipe NHT

dengan mengunakan Handout sama dengan soal tes untuk menentukan

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan menggunakan

pembelajaran biasa (konvensional). Tes ini dilakukan pada waktu yang
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bersamaan. Siswa diberi waktu selama 2 jam pelajaran (90 menit) untuk

menyelesaikan soal. Setelah tes selesai dan dikumpulkan, selanjutnya hasil

tes dianalaisis apakah pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan mengunakan handout ini

berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa

SMP. Kriteria penilaian skor untuk soal tes kemampuan pemahaman

konsep dapat dilihat pada tabel II.1.

Adapun Indikator dari pemahaman konsep ini adalah sebagai

berikut: 28

a) Menyatakan ulang sebuah konsep

b) Mengklasifikasikan 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 dari suatu konsep.

f) Menggunakan manfaat dan memilih prosedur tertentu.

g) Mengaplikasikan konsep.

D. Hipotesis Tindakan

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha : Ada perbedaan penerapan pembelajaran Kooperatif tipe Numbered

Heads Together (NHT) dengan menggunakan Handout dan

pembelajaran konvensional terhadap pemahaman konsep belajar

28Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Loc. Cit.
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matematika siswa kelas VII SMPN 1 Inuman Kabupaten Kuantan

Singingi.

Ho : Tidak ada perbedaan penerapan pembelajaran Kooperatif tipe

Numbered Heads Together (NHT) dengan menggunakan Handout dan

pembelajaran konvensional terhadap pemahaman konsep belajar

matematika siswa kelas VII SMPN 1 Inuman Kabupaten Kuantan

Singingi.


