
 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Kajian Teori 

 

 

1. Hakikat Matematika 

 

 

Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan eksak yang digunakan hampir 

pada semua bidang ilmu pengetahuan.  Menurut Suherman (2003:15), matematika 

(dalam bahasa Inggris: mathematics) berasal dari perkataan latin mathematica 

yang mulanya diambil dari perkataan Yunani, mathematike, yang berarti “relating 

to learning”.  Perkataan ini mempunyai akar kata mathema yang berarti know-

ledge (pengetahuan). 

 

Beberapa definisi atau pengertian tentang matematika oleh beberapa pakar yang 

diungkapkan dalam Soedjadi (2000:11), yaitu: 

 

(1) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir se-

cara sistematik;  (2) Matematika adalah pengetahuantentang bilangan dan 

kalkulasi;  (3) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan 

berhubungan dengan bilangan;  (4) Matematika adalah pengetahuan tentang 

fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk;  (5) Matemati-

ka adalah pengetahuan tentang struktur yang logik;  (6) Matematika adalah 

pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

 

 

Menurut James dalam Suherman, dkk (2003:16) matematika adalah ilmu tentang 

logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan 
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satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga 

bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

Dari pengertian dan karakter matematika diatas, dapat disimpulkan bahwa mate-

matika merupakan ilmu sebagai sarana berpikir yang meliputi penalaran logik, 

bilangan, kalkulasi, dan fakta-fakta kuantitatif yang terorganisir secara sistematik. 

2. Belajar 

 

 

Manusia dalam hidupnya tidak pernah lepas dari proses belajar, karena dengan be-

lajar pengetahuan seseorang akan terus bertambah.  Menurut Syah (2002:89), be-

lajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamen-

tal dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan.  Oleh karena itu, 

tanpa proses belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. 

 

Menurut Djaafar (2001:82), belajar adalah suatu perilaku aktif dari pembelajaran 

itu sendiri sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.  Aktivitas belajar sendiri 

menghasilkan perubahan berupa sesuatu yang baru, baik yang segera nampak atau 

tersembunyi, atau penyempurnaan terhadap sesuatu yang pernah dipelajari.  Per-

ubahan yang bersifat konstan itu dapat meliputi perubahan pengetahuan, keteram-

pilan maupun nilai sikap.  Sedangkan Fajar (2002:10), mengemukakan bahwa be-

lajar adalah kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman.  

Pendapat tersebut sejalan dengan Johnson dan Smith dalam Lie (2002:5), yang 

menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses pribadi, tetapi juga proses sosial 

yang terjadi ketika orang berhubungan dengan yang lain dan membangun 

pengertian dan pengetahuan bersama.  Teori Vygotsky dalam Slavin (2000:17), 

belajar diartikan sebagai proses membangun makna atau pemahaman terhadap 
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informasi dan pengalaman hasil interaksi antar siswa, proses membangun makna 

tersebut dilakukan sendiri oleh siswa dan dimantapkan bersama orang lain. 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perilaku 

aktif dari pembelajaran itu sendiri sebagai hasil adanya interaksi antara individu 

dengan individu maupun dengan lingkungannya karena suatu usaha untuk meng-

konstruksi sendiri pengetahuannya. 

 

3. Pembelajaran Matematika 

 

 

Dalam lingkup sekolah, aktivitas untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan 

proses belajar siswa berlangsung optimal disebut dengan kegiatan pembelajaran.  

Suherman, dkk (2003:8), menyatakan bahwa pembelajaran adalah upaya penataan 

lingkungan yang memberi bantuan agar program belajar tumbuh dan berkembang 

secara optimal. 

 

Mulyasa (2002:100), berpendapat bahwa pembelajaran pada hakikatnya adalah 

proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi per-

bedaan perilaku ke arah yang lebih baik.  Dalam pembelajaran akan terjadi suatu 

interaksi antara guru dengan siswa dalam rangka mencapai tujuannya, guru mem-

berikan informasi berupa pengetahuan kepada siswa sedangkan siswa mempunyai 

tujuan untuk memahami dan menguasai materi yang diajarkan oleh guru.  Inter-

aksi antara guru dan siswa tersebut merupakan proses pembelajaran. 

 

Belajar matematika bagi siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam pema-

haman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan diantara 

pengertian-pengertian itu.  Dalam pembelajaran matematika, para siswa 
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dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat 

yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstrak).  Menurut 

Suherman, dkk (2003:50-51), melalui pengamatan terhadap contoh-contoh dan 

bukan contoh diharapkan siswa mampu menangkap pengertian suatu konsep.  Se-

lanjutnya dengan abstraksi ini, siswa dilatih untuk membuat perkiraan, terkaan 

atau kecenderungan berdasarkan kepada pengalaman atau pengetahuan yang di-

kembangkan melalui contoh-contoh khusus (generalisasi). 

 

Dalam pembelajaran matematika di sekolah, guru perlu memilih dan mengguna-

kan strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang banyak melibatkan siswa aktif 

dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial.  Siswa dibawa kearah me-

ngamati, menebak, berbuat, mencoba, mampu menjawab pertanyaan mengapa, 

dan kalau mungkin mendebat.  Menurut Suherman, dkk (2003:63), dalam hal ini 

kreativitas guru amat penting untuk mengembangkan model-model pembelajaran 

yang secara khusus cocok dengan kelas yang dibinanya termasuk sarana dan pra-

sarana yang mendukung terjadinya optimalisasi interaksi semua unsur pem-

belajaran  

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matemati-

ka merupakan serangkaian proses kegiatan dalam mempelajari konsep-konsep 

matematika dan struktur-struktur matematika yang melibatkan guru matematika 

dan siswanya dalam usaha mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan.  

Dengan demikian guru sebagai dinamisator dan fasilitator perlu memperhatikan 

daya imajinasi dan rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa perlu dibiasakan untuk 

diberi kesempatan bertanya dan berpendapat.  Saat ini terdapat banyak sekali 
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model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam sebuah kelas.  Salah satu model 

pembelajaran yang mungkin dapat diterapkan dan dikembangkan adalah model 

pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. 

 

4. Cooperative Learning (Pembelajaran Kooperatif) 

 

 

Menurut Suherman (2003:260), pembelajaran kooperatif mencakup siswa yang 

bekerja dalam sebuah kelompok kecil untuk menyelesaikan sebuah masalah, me-

nyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama 

lainnya.  Selanjutnya Lie (2004:29), mengungkapkan bahwa cooperative learning 

tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok.  Ada unsur-unsur dasar 

cooperative learning yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang 

dilakukan asal-asalan.  Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif dengan benar 

akan menunjukkan pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif. 

Pembelajaran kooperatif mendorong terbentuknya pribadi siswa yang utuh, karena 

selain mengembangkan kemampuan siswa secara kognitif, melalui pembelajaran 

kooperatif siswa juga dibekali kemampuan untuk dapat bersosialisasi dengan baik.  

Pembelajaran kooperatif juga merupakan salah satu pembelajaran yang dapat di-

gunakan untuk meningkatkan interaksi antar siswa  serta hubungan yang saling 

menguntungkan diantara mereka.  

 

Menurut Arends (2004:356),  karakteristik pembelajaran kooperatif adalah : 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menguasai 

materi. 

b. Kelompok terdiri dari siswa yang berprestasi tinggi, sedang, dan rendah. 

c. Bila memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

dan jenis kelamin yang berbeda-beda. 

d. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok. 
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Menurut Ibrahim (2000:10), langkah-langkah pembelajaran kooperatif disajikan 

dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Indikator Aktivitas Guru 

1 Menyampaikan tujuan dan 

motivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa. 

 

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

 

3 Mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi efisien. 

 

4 Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mengerjakan tugas. 

 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

 

6 Memberikan penghargaan Guru mencari cara untuk menghargai upaya atau 

hasil belajar siswa baik individu maupun kelompok. 

 

 

 

5. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Think Pair Share (TPS) 

 

 

Pada pembelajaran ini siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang ter-

diri dari satu pasang siswa.  Model pembelajaran kooperatif tipe TPS tumbuh dari 

penelitian pembelajaran kooperatif dan waktu tunggu.  Pendekatan khusus ini 

mula-mula dikembangkan oleh Frank Lyman dkk dari Universitas Maryland pada 

tahun 1985.  Strategi ini menantang asumsi bahwa seluruh resitasi dan diskusi 

perlu dilakukan di dalam setting seluruh kelompok.  Menurut Sriudin (2011) 

[online], model pembelajaran kooperatif tipe TPS memiliki prosedur yang ditetap-

kan secara eksplisit, yaitu: 
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a. Berpikir (Thinking) 

Guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran, kemudian 

siswa diberi waktu untuk memahami sendiri masalah yang dihadapi.  Me-

renungkan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. 

b. Berpasangan (Pairing) 

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa 

yang telah dipikirkan pada tahap pertama.  Interaksi pada tahap ini diharapkan 

dapat berbagi jawaban atau menyatukan pendapat mereka sehingga didapatkan 

solusi terbaik. 

c. Berbagi (Share) 

Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan se-

luruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan.  Hal ini dapat dilakukan 

oleh beberapa pasangan saja, namun jika waktu memungkinkan untuk semua 

pasangan maka diharapkan semua pasangan bisa berbagi.  

 

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS yang memiliki keunggulan 

mampu mengotimalkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa.  Hal ini sesuai dengan 

penelitian Rohman (2011:33) yang menyatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis. 

 

6. Pembelajaran Konvensional 

 

 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru.  

Menurut Hannafin dalam Juliantara (2009) [online], sumber belajar dalam 

pembelajaran konvensional lebih banyak diperoleh dari buku dan penjelasan guru 

atau ahli.  Sumber-sumber inilah yang sangat mempengaruhi proses belajar siswa.  

Metode belajar yang lebih banyak digunakan dalam pembelajaran konvensional 

adalah ekspositori.  Metode ekspositori ini sama dengan cara mengajar yang biasa 

(tradisional) dipakai guru pada pembelajaran matematika.  Menurut Suyitno 

(2004:4), metode ekspositori adalah cara penyampaian materi pelajaran dari 
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seorang guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara berbicara di awal 

pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya jawab.  Hal ini 

berarti kegiatan guru yang utama menerangkan dan siswa mendengarkan atau 

mencatat apa yang disampaikan oleh guru. 

 

7. Pemahaman Konsep Matematis 

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat, 

sedangkan konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari 

peristiwa konkret.  Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.  

 

Menurut Soedjadi (2000:14), konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk 

menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek yang biasanya 

dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.  Konsep berhubungan dengan 

definisi dan definisi merupakan ungkapan yang membatasi suatu konsep.  Dengan 

definisi, seseorang dapat membuat ilustrasi atau lambang dari suatu konsep yang 

didefinisikan.  Jadi ini berarti bahwa belajar konsep matematika untuk tingkat 

yang lebih tinggi tidak mungkin bila prasyarat yang mendahului konsep belum di-

pelajari sehingga ada urutan-urutan tertentu dalam mempelajari matematika.  

Untuk memahami matematika seseorang terlebih dahulu harus memahami kon-

sep-konsep dasar pada matematika.  Menurut Bennu (2010) [online], pemahaman 

matematika didefinisikan sebagai kemampuan mengaitkan notasi dan simbol 

matematika yang relevan dengan ide-ide matematika dan mengombinasikannya ke 

dalam rangkaian penalaran logis. 
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Konsep merupakan pengertian yang dapat digunakan atau memungkinkan sese-

orang untuk mengelompokan atau menggolongkan suatu objek atau peristiwa 

termasuk atau tidak termasuk dalam pengertian tersebut.  Winkel (2004:44), 

mendefinisikan konsep sebagai suatu sistem satuan arti yang mewakili sejumlah 

objek yang mempunyai ciri-ciri sama.  Konsep matematika dapat pula diartikan 

sebagai suatu ide abstrak tentang suatu objek atau kejadian yang dibentuk dengan 

memandang sifat-sifat yang sama dari sekumpulan objek, sehingga seseorang 

dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek atau kejadian dan 

sekaligus menerangkan apakah objek tersebut merupakan contoh atau bukan 

contoh dari pengertian tersebut. 

Winkel (2004:74), juga mengungkapkan bahwa konsep dapat dipandang dalam 

bentuk satu kata (lambang bahasa).  Konsep sendiri dibedakan atas dasar konsep 

konkret dan konsep yang didefinisikan. 

a. Konsep konkret, yaitu pengertian yang menunjukkan pada objek-objek dalam 

lingkungan fisik. Contoh: meja, kursi, golongan sifat tertentu. 

b. Konsep yang didefinisikan, yaitu konsep yang mewakili realitas hidup, tetapi 

tidak langsung menunjuk pada realitas dalam lingkungan hidup fisik yang di-

tuangkan dalam suatu definisi. 

 

Mempelajari matematika tidak akan lepas dari mempelajari konsep-konsepnya. 

Implikasinya belajar matematika berarti juga belajar konsep-konsep matematika.  

Lisnawaty (1993:81-82), menyatakan bahwa setiap konsep yang baru selalu 

diperkenalkan dengan kerja praktik yang cukup.  Pernyataan ini memiliki arti:  (1) 

Penyampaian materi dimulai dari hal-hal yang kongkret dan mengarah ke hal 
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yang abstrak;  (2) Pengalaman siswa melalui kerja praktik merupakan hal yang di-

utamakan;  (3) Pengalaman langsung yang dialami siswa akan membawanya pada 

tingkat pemahaman;  (4) Pemberian tugas atau latihan menyelesaikan soal kepada 

siswa merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan pemahaman siswa.  Dalam 

penelitian ini, hasil belajar yang diperoleh siswa berdasarkan hasil tes pemahaman 

konsep.  Menurut Depdiknas dalam Jannah (2007:18), menjelaskan ”Penilaian 

perkembangan anak didik dicantumkan dalam indikator dari kemampuan pema-

haman konsep sebagai hasil belajar matematika”.  Indikator tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyatakan ulang suatu konsep.  

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya).  

c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep.  

d. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis.  

e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep.  

f. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

konsep matematis adalah kemampuan untuk dapat mengerti ide abstrak dan objek 

dasar yang dipelajari siswa dengan urutan-urutan tertentu dalam mempelajari ma-

tematika serta mengaitkan notasi dan simbol matematika yang relevan dengan ide-

ide matematika dan mengkombinasikannya ke dalam rangkaian penalaran logis.  
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B. Kerangka Pikir 

 

 

Pemahaman konsep merupakan hal utama yang perlu digali dan dikembangkan 

dalam pembelajaran matematika.  Oleh karena itu, kurangnya pemahaman konsep 

matematis siswa harus menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh guru.  Permasa-

lahan ini dapat terjadi karena dalam pembelajaran matematika, guru kurang mem-

perhatikan siswa dalam beberapa hal, diantaranya kemampuan  siswa mengkaji 

konsep awal, kemampuan pengungkapan ide-ide atau pengetahuan dalam diri sis-

wa, kemampuan menjelaskan pemahamannya kepada orang lain dan mendengar, 

bahkan menghargai temuan temannya, serta kemampuan mengembangkan dan 

mengaplikasikan konsep. 

 

Salah satu cara agar keempat tahap dalam belajar di atas dapat terpenuhi adalah 

dengan cara memilih suatu pendekatan, strategi, atau model pembelajaran yang 

efektif dalam mengajarkan matematika sehingga diharapkan konsep-konsep mate-

matika yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa dengan lebih baik.  Siswa di-

beri rangsangan melalui tehnik dan cara penyajian materi yang tepat agar senang 

terhadap matematika.  Dengan begitu siswa akan berusaha untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan dalam soal matematika. 

 

Pembelajaran kooperatif mencakup siswa yang bekerja dalam sebuah kelompok 

kecil untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya, para siswa dibagi 

ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi 

pelajaran yang telah ditentukan.  Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah 

untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam 
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proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar.  Dalam hal ini sebagian besar 

aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran 

serta berdiskusi untuk memecahkan masalah.  Berbeda dengan pembelajaran ko-

operatif, model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang 

berpusat pada guru.  Pada proses pembelajaran konvensional siswa hanya pasif 

menerima informasi dari guru.  Siswa juga sering merasa jenuh dan perhatiannya 

kurang karena membosankan, sehingga kurang memahami konsep-konsep mate-

matika yang disampaikan oleh guru. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kemampuan 

berpikir dan mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar adalah model pembela-

jaran kooperatif  tipe TPS.  Model pembelajaran kooperatif tipe TPS mengguna-

kan metode diskusi berpasangan dan dilanjutkan dengan diskusi pleno.  Dengan 

model pembelajaran ini siswa dilatih bagaimana mengutarakan pendapat dan 

siswa juga belajar menghargai pendapat orang lain dengan tetap mengacu pada 

materi pelajaran.  Model pembelajaran kooperatif tipe TPS diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat suatu informasi dan seorang 

siswa juga dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan idenya untuk 

didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas.  Selain itu, model pembelajar-

an kooperatif tipe TPS juga diharapkan dapat memperbaiki rasa percaya diri dan 

semua siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi di dalam kelas. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS yang memiliki tiga tahap penting yakni 

thinking, pairing, dan sharing sangat cocok diterapkan untuk membangun pema-

haman konsep dari materi yang diberikan guru.  Melalui  tahap Think siswa 

diberikan waktu berpikir secara individu, pada tahap ini siswa membangun 
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pemahamannya sendiri terhadap materi yang disampaikan guru serta memikirkan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan pertanyaan yang diberikan, sehingga pada 

saat tahap berikutnya, yaitu pairing, siswa tidak hanya berdiskusi saja tetapi me-

reka sudah memiliki pemahaman sendiri yang bisa didiskusikan dengan pasangan-

nya.  Pada tahap pairing, siswa mengungkapkan dan mendiskusikan ide-ide yang 

sudah dipikirkan sebelumnya dengan pasangannya, pada tahap ini siswa saling 

memperbaiki jika ada pemahaman yang keliru.  Pada tahap akhir yaitu tahap sha-

ring, siswa berbagi dengan seluruh anggota kelas, mengambil kesimpulan dari 

materi yang telah dipelajari secara bersama-sama sehingga akan lebih memper-

kuat pemahaman tentang konsep materi yang telah diajarkan.  Guru tidak lagi se-

bagai satu-satunya sumber pembelajaran, tetapi justru siswa dituntut untuk dapat 

menemukan dan memahami konsep-konsep baru. 

 

Dengan mengikuti ketiga tahap model pembelajaran kooperatif tipe TPS, di-

harapkan rata-rata nilai kemampuan pemahaman konsep matematis siswa akan 

lebih baik dari pemahaman konsep matematis yang mengikuti model pem-

belajaran konvensional karena seluruh siswa yang terdapat dikelas dituntut untuk 

berpikir secara individu kemudian secara berpasangan, siswa berulang kali me-

mikirkan jawaban atau permasalahan yang diberikan oleh guru.  Dengan demikian 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa.  
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C.  Hipotesis Penelitian 

 

 

Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

 

1. Hipotesis Umum 

Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS ter-

hadap pemahaman konsep matematis siswa. 

 

2. Hipotesis Kerja 

Pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif 

tipe TPS lebih baik dari pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. 

 


