
 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Hakekat Belajar Matematika 

Belajar merupakan proses berpikir seseorang dalam rangka menuju kesuksesan 

hidup, perubahan aspek kehidupan dari taraf tidak mengetahui menjadi tahu, dari 

lemah menjadi kuat, dari tidak bisa menjadi bisa. Seperti diakatakan oleh Slameto 

(2003: 2)  bahwa belajar adalah suatu usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, yaitu 

sebagai hasil pengamatan individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Belajar matematika lebih banyak menggunakan proses berpikir logis dan siste-

matis.  Matematika dianggap sebagai ilmu abstrak yang memerlukan penggunaan 

simbol-simbol dan hubungan, sehingga matematika  memerlukan  kemampuan 

memanipulasi aturan-aturan dengan operasi yang disepakati.  Simbolisasi ini me-

mungkinkan adanya komunikasi dan mampu memberikan keterangan untuk me-

nyatakan suatu konsep baru.  Penelaahan struktur-struktur sangat diperlukan untuk 

manyatakan suatu konsep dalam matematika harus dilakukan lebih dahulu 

sebelum  pemanipulasian simbol-simbol. 
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Menurut Hudoyo (1990: 4), matematika berkenaan dengan ide-ide atau konsep-

konsep abstrak yang tersusun secara hierarki dari penalaran deduktif.  Matematika 

tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan erat satu sama lain.  Dalam belajar 

matematika harus bertahap dan berurutan secara sistematis serta harus didasarkan 

pada pengalaman belajar sebelumnya.  Seseorang akan mampu mempelajari  

matematika yang baru apabila didasarkan kepada pengetahuan yang telah 

dipelajari.  Pengajaran yang lalu akan mempengaruhi proses belajar materi 

matematika berikutnya yang tersusun secara hierarkis. 

Matematika memiliki peran deduktif yang berkenaan dengan ide-ide yang abstrak 

dan simbol-simbol yang tersusun secara hierarkis serta aksiomatik, sehingga da-

lam belajar matematika memerlukan sesuatu aktivitas mental untuk memahami 

arti berbagai struktur, hubungan dan simbol.  Kemudian menerapkan pada situasi 

lain, sehingga terjadi pengetahuan dan keterampilan. Berkaitan dengan itu 

Ruseffendi (2006: 260) menyatakan bahwa matematika timbul karena pikiran-

pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Dan 

menurut James dalam Suherman (2001: 16): 

Matematika adalah konsep ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya 

dengan jumlah yang  banyak yang terjadi ke dalam tiga bidang yaitu : aljabar, 

analisis, dan geometri. 

 

Pembelajaran matematika harus dilakukan secara bertahap, berurutan serta 

berdasarkan kepada pengalaman yang telah ada sebelumnya.  Pendapat Dienes 

dalam Muhkal (1999: 92) bahwa belajar matematika melibatkan suatu struktur 

hierarki dari konsep-konsep tingkat lebih tinggi yang dibentuk atas dasar apa yang 

telah terbentuk sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Bruner dalam 
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Hudoyo (1990: 48) bahwa belajar matematika adalah belajar tentang konsep-

konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta 

mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika itu.  Sehingga hakekat belajar dalam konteks matematika adalah suatu 

konsep aktif yang sengaja dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru yang 

memanipulasi simbol-simbol dalam struktur matematika sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku. 

2. Pembelajaran Kooperatif 

Dalam pembelajaran, pengetahuan seharusnya dibangun atau dikonstruksi secara 

aktif oleh siswa sendiri.  Konsep-konsep yang terdapat di dalam buku paket tidak 

dapat dipindahkan begitu saja kepada siswa.  Siswa harus melakukan aktivitas 

belajar yang memungkinkan mereka membangun pengetahuan sendiri.  Salah satu 

penerapan pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif belajar, berfikir, memecahkan 

masalah, belajar untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan adalah 

pembelajaran kooperatif.  Pembelajaran kooperatif mengandung pengertian 

sebagai suatu sikap bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam 

struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau 

lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan setiap 

anggota kelompok itu sendiri.  Menurut Slavin dalam Solihatin (2007: 5): 

Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen. Keberhasilan belajar dari 

kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik 

secara individual maupun kelompok. 
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Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman, pengetahuan dan sikapnya 

sesuai dengan kehidupan yang ada didalam masyarakat, sehingga dengan adanya 

kerja sama antar anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktifitas, 

dan perolehan belajar.  Menurut Stahl dalam Solihatin (2007: 5) mengatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif menempatkan siswa sebagai bagian dari 

suatu sistem kerja sama dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar. 

 

Model pembelajaran kooperatif mendorong peningkatan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah yang ditemui selama proses pembelajaran.  Pola interaksi 

yang bersifat terbuka dan langsung diantara anggota kelompok sangat penting 

bagi siswa untuk memperoleh keberhasilan dalam belajarnya.  Hal ini disebabkan 

mereka melakukan diskusi, saling membagi pengetahuan, pengalaman, pemaha-

man dan kemampuan serta saling mengoreksi antar sesama dalam belajar.  Ciri-

ciri pembelajaran kooperatif memberikan dampak positif kepada siswa, yaitu 

dapat membangun sikap belajar kelompok, kemampuan bekerjasama, 

meningkatkan prestasi akademik secara individu dan kelompok, serta 

meningkatkan motivasi belajar (Suprayekti, 2006: 89). 

  

Salah satu dari teknik instruksional pembelajaran kooperatif adalah belajar 

bersama, yang dikembangkan oleh Johnson dalam Suprayekti (2006: 90).  Dalam 

belajar bersama (learning together), tiap kelompok terdiri dari tiga sampai empat 

siswa diberi lembar kerja (worksheet) dimana mereka harus berdiskusi untuk  

melengkapi atau menjawab sejumlah pertanyaan. Setiap anggota dari tiap 

kelompok juga hendaknya dapat membantu kelompok lain setiap kali mereka 
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telah melengkapi tugas mereka.  Penghargaan diberikan untuk bekerja sama dan 

menyelesaikan tugas.  Dalam model pembelajaran ini, tidak ada kompetisi antar 

kelompok.  

Menurut Streeter dalam Suprayekti (2006: 90), ada enam langkah utama dalam 

melaksanakan pembelajaran kooperatif, yaitu:  (a) pembelajaran dimulai dengan 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar,     

(b) penyajian informasi baik berupa bahan bacaan maupun informasi verbal 

lainnya, (c) siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok belajar,                 

(d) bimbingan oleh guru pada saat siswa belajar dalam kelompok, (e) guru 

memberikan evaluasi tentang hal-hal yang telah mereka pelajari, dan (f) guru 

memberikan penghargaan terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan oleh 

individu maupun oleh kelompok. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan model pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok, saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi yang 

diberikan guru dengan beberapa langkah utama dalam rangka memperoleh hasil 

yang optimal dalam belajar.  

3. Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble  

Menurut Fadmawati (2009: 12), pembelajaran kooperatif tipe scramble adalah 

pembelajaran secara berkelompok dengan mencocokkan lembar pertanyaan dan 

lembar jawaban yang telah disediakan sesuai dengan soal. Sejalan dengan 

pendapat Widodo (2009: 12) bahwa pembelajaran kooperatif tipe scramble adalah 
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pembelajaran dengan membagikan lembar  soal dan lembar jawaban yang disertai 

dengan alternatif jawaban yang tersedia namun dengan susunan yang acak dan 

siswa bertugas mengoreksi (mencocokkan) jawaban sehingga siswa diharapkan 

mampu mencari jawaban dengan tepat dan benar.  Disamping itu, Soeparno 

(1998: 60) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif tipe scramble adalah salah 

satu permainan yang pada hakikatnya merupakan suatu aktivitas untuk 

memperoleh keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan. Menurut 

Koemalasari (2010: 84), model pembelajaran scramble mengajak siswa mencari 

jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep secara kreatif 

dengan cara menyusun huruf-huruf yang disusun secara acak sebagai membentuk 

suatu jawaban/ pasangan konsep yang dimaksud.   

 

Pembelajaran kooperatif tipe scramble, memiliki kesamaan dengan pembelajaran 

kooperatif lainnya, yaitu siswa dikelompokkan secara acak berdasarkan kemam-

puan tinggi, sedang, dan rendah, atau jika memungkinkan, anggota kelompok 

berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda.  Dalam pembe-

lajaran kooperatif tipe scramble ini perlu adanya kerja sama antar anggota 

kelompok untuk saling membantu teman sekelompok untuk dapat berfikir kritis 

sehingga dapat lebih mudah mencari penyelesaian soal.  Teknik permainan ini di-

harapkan dapat memacu kemampuan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran matematika.  Siswa dituntut aktif bekerjasama serta bertanggung 

jawab terhadap kelompoknya untuk menyelesaikan lembar soal.  Pembelajaran     

kooperatif tipe scramble ini memberikan sedikit sentuhan permainan acak 

jawaban dengan harapan dapat menarik perhatian dan minat siswa dalam 

menyelesaikan soal.  



14 

  

Menurut Hanafiah dan Suhana (2009: 53), langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe scramble sebagai berikut. 

1. Guru menyampaikan materi pelajaran. 

2. Guru membentuk kelompok siswa untuk diberikan pengarahan tentang apa 

yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran. 

3. Guru membagikan lembar soal dan jawaban dengan diacak nomornya 

sehingga siswa dapat mencari jawaban yang tepat. 

4. Siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal dan mencari jawaban 

yang sesuai. 

5. Siswa dalam kelompok mempersentasikan hasil kerja kelompoknya dan 

siswa yang lain menanggapi. 

6. Guru memberikan penilaian hasil kerja siswa. 

 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe scramble adalah 

pembelajaran secara berkelompok dengan beberapa langkah pembelajarannya 

yang utama yaitu mencocokkan lembar pertanyaan dan jawaban sehingga siswa 

diharapkan mampu mencari jawaban dengan benar dari suatu konsep tertentu. 

 

4. Pembelajaran Konvensional 

 

Pembelajaran yang biasa digunakan di kelas selama ini adalah pembelajaran 

konvensional, dimana kegiatan belajar ini identik dengan sifat menerima, guru 

berperan lebih aktif dan siswa berperan lebih pasif tanpa banyak melakukan 

kegiatan pengolahan bahan, karena hanya menerima bahan ajaran yang 

disampaikan oleh guru (Ibrahim, 1991: 43).  Pembelajaran konvensional sama 

seperti metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan kepada guru sebagai 

pemberi informasi (bahan pelajaran) dimana guru mendominasi dalam kegiatan 

pembelajaran sampai akhir.  Menurut Ruseffendi (2006: 84), pembelajaran kon-

vensional pada umumnya memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih mengu-

tamakan hafalan daripada pengertian, menekankan pada keterampilan berhitung, 
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mengutamakan hasil daripada proses, dan pengajaran berpusat pada guru.  

Sehingga disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional adalah suatu 

pembelajaran yang lebih berpusat pada guru sebagai pusat informasi, sedangkan 

siswa cenderung pasif menerima pelajaran. Pembelajaran seperti ini bersifat 

klasikal metode yang digunakan berupa ceramah, contoh, dan latihan soal. 

 

5. Pemahaman Konsep Matematis 

 

Pemahaman konsep dalam matematika merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam pembelajaran.  Akan tetapi, saat ini penguasaan siswa terhadap konsep-

konsep matematika masih lemah bahkan dipahami dengan keliru. Sebagaimana 

yang dikemukakan Ruseffendi (2006: 156) bahwa terdapat banyak siswa yang 

setelah belajar matematika, tidak mampu memahami bahkan pada bagian yang 

paling sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipahami secara keliru sehingga 

matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet, dan sulit.  

 

Menurut Purwanto (1994: 44), pemahaman adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan siswa  mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang 

diketahuinya.  Sedangkan Ernawati (2003: 8) mengemukakan bahwa pemahaman 

adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu meng-

ungkapkan suatu materi yang disajikan dalam bentuk lain yang dapat dipahami, 

mampu memberikan interpretasi dan mampu mengklasifikasikannya.  Menurut  

Virlianti (2002: 6), pemahaman adalah konsepsi yang bisa dicerna atau dipahami 

oleh siswa sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan, mampu menemukan 

cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut. 
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Setiap materi pembelajaran matematika berisi sejumlah konsep yang harus 

dikuasai siswa.  Pengertian konsep menurut Ruseffendi (2006: 157), konsep 

adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan atau 

mengelompokkan objek atau kejadian itu merupakan contoh dan bukan contoh 

dari ide tersebut.  Menurut Gagne dalam Suherman (2003: 33), dalam belajar 

matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan 

objek tak langsung.  Objek tak langsung yaitu kemampuan menyelidiki dan me-

mecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan 

tahu bagaimana semestinya belajar.  Sedangkan objek langsung berupa fakta, 

keterampilan, konsep dan aturan.  Jadi, berdasarkan uraian di atas, konsep meru-

pakan objek tak langsung dari matematika yang dapat diperoleh oleh siswa. 

 

Menurut Sanjaya (2009), indikator dalam 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 memberikan contoh dan contoh kontra dari konsep yang 

dipelajari,  

6. Mampu menerapkan konsep secara algoritma,  

7. Mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari.  

 

 

Pendapat di atas sejalan dengan Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas 

No.506/C/PP/2004 tanggal 11 November 2004 (dalam Tim PPPG Matematika, 

2005: 86) dicantumkan indikator dari pemahaman konsep sebagai hasil belajar 

matematika. Indikator tersebut adalah: 

 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep; 

2. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya; 

3. Memberi contoh dan non contoh dari konsep; 
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4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis; 

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

6. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu; 

7. Mengaplikasikan konsep atau alogaritma ke pemecahan masalah.  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep mate-

matis adalah kemampuan siswa dalam menerjemahkan, menafsirkan, dan me-

nyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan pengetahuannya 

sendiri dengan berbagai indikator yang termuat didalamnya.   

 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Variabel penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan dan satu variabel terikat. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif tipe scramble 

dan variabel terikat pada penelitian ini adalah pemahaman konsep matematis.  

 

Pembelajaran merupakan suatu proses siswa menggali pengetahuan dan informasi. 

Pembelajaran yang biasa digunakan pada siswa kelas VII MTs Darul Huffaz 

Pesawaran menggunakan pembelajaran konvensional. Pembelajaran yang 

berpusat pada guru ini cenderung membuat siswa pasif disebabkan guru 

mendominasi pembelajaran dengan metode ceramah dalam menjelaskan materi 

dimana siswa hanya memperhatikan penjelasan guru dan mencatat penjelasan 

tersebut, sehingga dalam pembelajaran interaksi yang terjadi satu arah yang 

mengakibatkan kurangnya perhatian guru terhadap potensi dan gagasan siswa 

yang menyebabkan pengetahuan yang di dapat dalam pembelajaran ini cepat 

hilang dan kurang dapat memahami konsep.  Hal ini yang dimungkinkan menjadi 

penyebab rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika.  
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Pemilihan model dan teknik pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan dan 

materi ajar maka akan membantu siswa menguasai dan memahami konsep 

matematika secara maksimal.  Melalui penerapan pembelajaran yang sesuai akan 

dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran, salah satunya 

adalah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe scramble.  Penerapan pembe-

lajaran kooperatif tipe scramble memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

belajar berfikir, memecahkan masalah, serta belajar untuk mengaplikasikan 

pengetahuan dan konsep.  Pembelajaran kooperatif tipe scramble adalah pembe-

lajaran secara berkelompok dengan mencocokkan pertanyaan dan jawaban 

sehingga siswa diharapkan mampu mencari jawaban dengan tepat dan benar dari 

suatu konsep tertentu.  

 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe scramble siswa dikelompokkan dalam 

kelompok kecil 3-5 orang yang memiliki kemampuan heterogen.  Kemudian siswa 

mendapat materi dan soal yang harus mereka selesaikan dengan cara berdiskusi.  

Pada saat berdiskusi siswa saling bertukar pikiran sehingga dapat memperkaya 

pengetahuan yang mereka miliki. Setiap siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya.  Melalui 

masalah yang diberikan menuntut siswa untuk dapat menyatakan ulang suatu 

konsep, mengklasifikasikan objek sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan 

non contoh, menyatakan konsep dalam bentuk representasi matematis, meng-

gunakan syarat perlu atau syarat cukup, menggunakan dan memilih prosedur 

tertentu, serta mengaplikasikan konsep untuk menyelesaikan masalah tersebut.   
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Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran kooperatif tipe scramble memudahkan 

siswa untuk memahami konsep dari suatu materi, sehingga penerapan pembe-

lajaran matematika dengan pembelajaran kooperatif tipe scramble memberikan 

pengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa dengan pemahaman 

konsep matematis siswa pada pembelajaran kooperatif tipe scramble lebih baik 

daripada pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran konvensional. 

 

C. Anggapan Dasar  

 

Penelitian ini, bertolak pada anggapan dasar sebagai berikut. 

1. Setiap siswa kelas VII MTs darul Huffaz Pesawaran tahun pelajaran 2013/2014 

memperoleh materi pelajaran matematika sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku di sekolah. 

2. Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dikontrol supaya 

pengaruhnya sangat kecil sehingga dapat diabaikan.  

 

D. Hipotesis Penelitian 

 

1. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

scramble berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa.  

 

2.  Hipotesis Kerja 

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep matematis 

siswa pada pembelajaran kooperatif tipe scramble lebih baik daripada 

pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran konvensional. 


