
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

Belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 17) berasal dari kata ajar

yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut).

Belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, dan berubah

tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.

Beberapa ahli dalam Sagala (2008: 11) yang mengemukakan pengertian dari

belajar, yaitu:

1. Hilgard dan Marquis berpendapat bahwa “belajar merupakan proses
mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui latihan,
pembelajaran, dan sebagainya sehingga terjadi perubahan dalam diri”.

2. James L. Mursell menyatakan bahwa “belajar adalah upaya yang
dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri, dan
memperoleh sendiri”.

3. Menurut Gagne (1984) “belajar adalah sebagai suatu proses dimana suatu
organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman”.

4. Henry E. Garret berpendapat bahwa “belajar merupakan proses yang ber-
langsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman
yang membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi
terhadap suatu perangsang tertentu”.

5. Menurut Lester D. Crow mengemukakan “belajar ialah upaya untuk mem-
peroleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap”.
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Beberapa ahli dalam Dimyati (2009: 8) yang mengemukanan pengertian belajar

yaitu:

1. Skinner berpandangan bahwa “belajar adalah suatu perilaku. Pada saat
orang belajar, maka responsnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia
tidak belajar maka responsnya menurun”.

2. Gagne berpendapat bahwa “belajar adalah seperangkat proses kognitif
yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan
informasi, menjadi kapabilitas baru”.

3. Piaget berpendapat bahwa “pengetahuan dibentuk oleh individu.  Sebab
individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan.
Lingkungan tersebut mengalami perubahan.  Dengan adanya interaksi
dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu dalam

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan

psikomotor.

Menurut Sagala (2008: 37) siswa diharapkan dapat memiliki perubahan perilaku

setelah adanya proses belajar karena pengalaman dan latihan. Perubahan perilaku

bukan dilihat dari perubahan sifat-sifat fisik, melainkan perubahan yang termasuk

dalam hasil belajar.  Perilaku berbicara, menulis, bergerak, dan lainnya memberi

kesempatan kepada siswa untuk mempelajari perilaku-perilaku seperti berpikir,

merasa, mengingat, memecahkan masalah, berbuat kreatif, dan lain sebagainya.

Dunkin dan Biddle dalam Sagala (2008 : 63) mengatakan bahwa proses pem-

belajaran minimal mempunyai dua kompetensi utama, yaitu kompetensi substansi

materi pembelajaran atau penguasaan materi pelajaran dan kompetensi

metodologi pembelajaran.  Artinya jika guru menguasai materi pelajaran, guru
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juga harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang mengacu pada

prinsip pedagogik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, berarti bahwa pembelajaran merupakan

proses interaksi guru dalam membelajarkan siswa secara sistematis (teratur)

melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memperoleh dan mem-

proses pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam suatu lingkungan belajar.

Interaksi antara pendidik, peserta didik, masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain

sebagainya merupakan faktor utama penentu proses pembelajaran.  Oleh sebab

itu, dalam proses pembelajaran diperlukan perkembangan kemampuan berpikir

peserta didik dengan proses interaksi terhadap lingkungannya agar dapat mem-

bantu peserta didik tersebut untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang mereka konstruksi sendiri.

B. Pembelajaran Kooperatif

Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori konstruksivisme,

sehingga dalam model pembelajaran kooperatif, guru lebih berperan sebagai

fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung ke arah pemahaman yang

lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri. Guru tidak hanya memberikan

pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus membangun pengetahuan dalam

pikirannya.

Lie (2003: 19) mengatakan bahwa dalam model pembelajaran kooperatif siswa

diarahkan untuk bisa berkerjasama, mengembangkan diri, dan bertanggung jawab
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secara individu. Pengertian pembelajaran kooperatif menurut Saptono (dalam

Huda, 2011) adalah strategi pembelajaran yang menitikberatkan pada

pengelompokan siswa dengan berbagai tingkat kemampuan akademik yang

berbeda ke dalam kelompok-kelompok kecil. Slavin (2008: 284) mengatakan

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengacu

pada strategi pembelajaran, siswa dituntut bekerjasama dalam kelompok-

kelompok kecil untuk menolong satu sama lainnya dalam memahami suatu

pelajaran, memeriksa dan memperbaiki jawaban teman, serta kegiatan lainnya

dengan tujuan mencapai prestasi belajar yang tinggi.

Selanjunya, Slavin (2008: 165) mengemukakan bahwa:

“Pembelajaran kooperatif menekankan pada pengaruh dari kerja sama terhadap
pencapaian tujuan pembelajaran.  Asumsi dasar dari teori pembangunan kognitif
adalah bahwa interaksi diantara para siswa berkaitan dengan tugas-tugas yang
sesuai meningkatkan penguasaan mereka terhadap konsep kritik.  Pengelompokan
siswa yang heterogen mendorong interaksi yang kritis dan saling mendukung bagi
pertumbuhan dan perkembangan penge-tahuan atau kognitif.  Penelitian psikologi
kognitif menemukan bahwa jika informasi ingin dipertahankan di dalam memori
dan berhubungan dengan informasi yang sudah ada di dalam memori orang yang
belajar harus terlibat dalam semacam pengaturan kembali kognitif, atau elaborasi
dari materi.  Salah satu cara elaborasi yang paling efektif adalah menjelaskan
materinya kepada orang lain.”

Siahaan dalam Rusman (2010: 205) menyatakan bahwa terdapat lima unsur

esensial yang ditekankan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: (1) saling

ketergantungan positif,  (2) tanggung jawab perseorangan, (3) interaksi

berhadapan,  (4) keterampilan sosial, dan (5) evaluasi proses kelompok. Dalam

ketergantungan positif, keberhasilan kelompok sangat bergantung pada setiap

usaha anggotanya sehingga guru perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga

setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu,
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penilaian dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok, sehingga setiap

siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Unsur

interaksi berhadapan akan membentuk sinergi yang menguntungkan semua

anggota. Hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya daripada hasil

pemikiran satu kepala saja.  Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan,

memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-masing. Tidak kalah

penting, keberhasilan suatu kelompok dipengaruhi oleh keterampilan intelektual,

keterampilan berkomunikasi setiap anggota dalam kelompoknya. Evaluasi proses

kelompok bertujuan untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja

sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.

Berdasarkan uraian tentang pengertian pembelajaran koperatif diatas, dapat

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah suatu model

pembelajaran di mana siswa belajar dalam suatu kelompok kecil yang heterogen

untuk bersama-sama menyelesaikan suatu masalah demi mencapai tujuan

pembelajaran.

Menurut Rusman (2010 : 211) terdapat enam langkah utama atau tahapan di

dalam pembelajaran yang menggunakan kooperatif, pembelajaran dimulai dengan

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar.

Fase ini diikuti oleh penyajian informasi, sering kali dengan bahan bacaan

daripada secara verbal. Selanjutnya, siswa dikelompokkan ke dalam tim-tim

belajar. Fase ini kemudian diikuti dengan bimbingan guru pada saat siswa bekerja

sama untuk menyelesaikan tugas bersama mereka. Fase berikutnya adalah

persentasi hasil akhir kerja kelompok, atau evaluasi tentang apa yang telah mereka
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pelajari dan terakhir diikuti dengan pemberian penghargaan terhadap usaha-usaha

kelompok maupun individu.

C. Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together

Dalam pembelajaran kooperatif salah satunya adalah pembelajaran kooperatif tipe

NHT. Nurhadi (2004: 67) mengatakan bahwa metode NHT ini dikembangkan

oleh Spencer Kagan dengan melibatkan para siswa dalam mereview bahan yang

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman

mereka mengenai isi pelajaran tersebut.  Lie (2007: 58) mengungkapkan:

”Teknik NHT ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling mem-
bagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu,
teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama
mereka. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua
tingkatan usia anak didik.”

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut Huda (2011:

138), yaitu:

1. Penomoran (Numbering).

Penomoran adalah hal yang utama di dalam NHT.  Dalam tahap ini guru

membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan empat

orang secara heterogen sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelas dan

kemudian memberikan masing-masing siswa nomor, sehingga setiap siswa di

dalam kelompoknya memiliki nomor yang berbeda-beda.  Nomor terurut dan

sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelompok.

2. Pengajuan Pertanyaan

Langkah selanjutnya adalah pengajuan pertanyaan.  Guru mengajukan

pertanyaan kepada siswa.  Pertanyaan yang diberikan diambil dari materi



16

pelajaranyang sedang dipelajari.  Dalam membuat pertanyaan usahakan dapat

bervariasi dari yang spesifik hingga bersifat umum dan dengan tingkat

kesulitan yang bervariasi pula.  Pertanyaan dalam penelitian ini tertuang

dalam Lembar Kerja Kelompok (LKK).

3. Berpikir Bersama (Heads Together).

Setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari guru, siswa berpikir

bersama, saling membagikan ide-ide, dan mempertimbangkan jawaban yang

tepat, serta saling menjelaskan jawaban kepada anggota dalam kelompoknya

yang belum paham, sehingga semua anggota dalam kelompok mengetahui

jawaban dari pertanyaan tersebut.

4. Pemberian Jawaban.

Langkah terakhir, yaitu guru memanggil salah satu nomor dan setiap siswa

dari tiap kelompok yang bernomor sama mengangkat tangan dan menyiapkan

jawaban untuk seluruh kelas, kemudian guru secara acak memilih siswa

dalam kelompok yang harus menjawab pertanyan tersebut, selanjutnya siswa

yang nomornya dipanggil guru dari kelompok tersebut berdiri untuk

menjawab pertanyaan. Kelompok lain yang bernomor sama dapat

menanggapi jawaban tersebut.

Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap

siswa yang hasil belajar rendah yang dikemukakan oleh Ibrahim (2000) antara

lain: (1) rasa harga diri menjadi lebih tinggi, (2) memperbaiki kehadiran siswa, (3)

penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar, (4) perilaku mengganggu

menjadi lebih kecil, (5) konflik antara pribadi berkurang, (6) pemahaman yang
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lebih mendalam, (7) meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi, dan

(8) hasil belajar lebih tinggi.

Beberapa keunggulan pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut Holland antara

lain: (1) melibatkan seluruh siswa dalam menyelesaikan tugas, (2) meningkatkan

tanggung jawab individu, (3) meningkatkan pembelajaran kelompok sehingga

setiap anggota terlatih, dan (4) meningkatkan semangat dan kepuasan kelompok.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat

meningkatkan aktivitas siswa dalam kelompok dimana setiap anggota kelompok

terlibat aktif berlatih dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas,

sehingga konsep yang diajarkan dapat dikuasai dengan baik.

D. Pemahaman Konsep

Dalam proses mengajar, hal terpenting adalah pencapaian pada tujuan yaitu agar

siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajarnya.

Kemampuan pemahaman ini merupakan hal yang sangat fundamental, karena

dengan pemahaman akan dapat mencapai pengetahuan prosedur. Pemahaman

konsep tersusun atas dua kata, yaitu pemahaman dan konsep. Menurut Virlianti

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

peserta didik sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan, mampu

menemukan cara untuk mengungkapkan konsep tersebut, serta dapat

mengeksplorasi kemungkinan yang terkait. Konsep adalah suatu ide abstrak yang

memungkinkan seseorang untuk menggolongkan suatu objek atau kejadian.  Jadi
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pemahaman konsep adalah pengertian yang benar tentang suatu rancangan atau

ide abstrak.

Menurut Soedjadi (2000: 14) Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan

untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan obyek.  Konsep

berhubungan erat dengan definisi.  Definisi adalah ungkapan yang membatasi

konsep.  Dengan adanya definisi, orang dapat membuat ilustrasi atau gambaran

atau lambang dari konsep yang didefinisikan, sehingga menjadi jelas apa yang

dimaksud konsep tertentu.

Menurut Winkel (2000: 44) konsep dapat diartikan sebagai suatu sistem satuan

arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.  Konsep

matematika disusun secara berurutan sehingga konsep sebelumnya akan

digunakan untuk mempelajari konsep selanjutnya.  Misalnya konsep luas persegi

diajarkan terlebih dahulu daripada konsep luas permukaan kubus.  Hal ini karena

sisi kubus berbentuk persegi sehingga konsep luas persegi akan digunakan untuk

menghitung luas permukaan kubus.  Pemahaman terhadap konsep materi

prasyarat sangat penting karena apabila siswa menguasai konsep materi prasyarat

maka siswa akan mudah untuk memahami konsep materi selanjutnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman

konsep matematis adalah kemampuan individu menguasai konsep dengan cara

menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran yang

dilihat melalui kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak yang ditunjukkan

oleh siswa dalam memahami definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat dan inti /isi

dari materi matematika dan kemampuan dalam memilih serta menggunakan
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prosedur secara efisien dan tepat.  Konsep matematika harus diajarkan secara

berurutan.  Hal ini karena pembelajaran matematika tidak dapat dilakukan secara

melompat-lompat tetapi harus tahap demi tahap, dimulai dengan pemahaman ide

dan konsep yang sederhana sampai ke tahap yang lebih kompleks.

Pada penjelasan teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/

PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang rapor  dalam Wardhani (2008: 10)

diuraikan bahwa indikator siswa memahami konsep matematis adalah: (a) mampu

menyatakan ulang suatu konsep; (b) mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-

sifat tertentu (c) memberi contoh dan non contoh dari konsep; (d) menyajikan

konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis; (e) mengembangkan syarat

perlu dan syarat cukup dari suatu konsep; (f) menggunakan, memanfaatkan, dan

memilih prosedur atau operasi tertentu; dan (g) mengaplikasikan konsep atau

algoritma pada pemecahan masalah.

Penelitian ini menggunakan indicator sebagai berikut

1. Menyatakan ulang suatu konsep

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu

3. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika

4. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi hitung

5. Mengaplikasikan konsep.

E. Kerangka Pikir

Pembelajaran konvesional yaitu cara mengajar tradisional seperti bahan pelajaran

dibagikan lalu peserta didik ditugaskan untuk mempelajari yang kemudian
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pendidik menyampaikan kembali di kelas membuat peserta didik belajar dengan

cara yang sangat tidak efisien, peserta didik tidak sanggup membaca dengan suatu

tujuan khas, tidak sanggup menilai apa yang dipelajari, tidak sanggup

menggunakan teknik matematis atau ilmiah, tidak sanggup menyusun fakta dan

mengambil kesimpulan, karena mereka tidak memperoleh hasil belajar yang

autentik

Proses pembelajaran yang dilakukan selama ini masih didominasi dengan tuntutan

untuk menghafalkan dan menguasai pelajaran sebanyak mungkin demi

menghadapi ujian.  Saat ujian berlangsung, peserta didik harus mampu

mengeluarkan apa yang telah dihafalnya tersebut. Kondisi ini sangat bertentangan

dengan kondisi psikologis peserta didik dimana proses pembelajaran akan efektif

jika siswa terlibat aktif. Tetapi kenyataannya, dalam pembelajaran di kelas justru

sebaliknya, peserta didik terkesan pasif karena pembelajaran di kelas hanya

merupakan trasfer pengetahuan searah dari guru ke siswa. Akibatnya, peserta

didik cenderung bosan dan belajar dalam kondisi yang tidak menyenangkan.

Kondisi seperti ini menyebabkan lemahnya pemahaman konsep matematis siswa.

Agar pemahaman konsep matematis siswa menjadi lebih baik, maka diperlukan

cara agar siswa lebih aktif dan pembelajaran menjadi menyenangkan di kelas.

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan pemilihan model pembelajaran

kooperatif yang dapat membuat siswa saling bekerjasama, berinteraksi, bertukar

pemikiran, hingga mereka menemukan dan memahami konsep yang sedang

dipelajarinya. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran melalui

kelompok kecil siswa yang saling bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dengan berperan aktif dan saling
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bekerjasama dalam pembelajaran siswa akan lebih memahami konsep daripada

siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru tanpa berperan aktif untuk dapat

memahami konsep materi yang diajarkan.

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengutamakan adanya

kerja sama antarsiswa dan peran aktif siswa sebagai individu untuk bekerja sama

dalam kelompok guna mencapai tujuan pembelajarandan diarahkan untuk mem-

pelajari dan memahami materi pelajaran. Kerja sama dan peran aktif siswa sangat

diperlukan dalam pembelajaran, agar siswa dapat memahami konsep dalam suatu

materi pelajaran dengan baik.  Pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam

penelitian ini adalah model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT).

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah model pembelajaran kooperatif

yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa dan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik dengan

melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.

Selain itu, model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang tepat. Sehingga siswa

diharapkan tertarik dalam setiap pelajaran, khususnya pelajaran matematika.

Sebab, apabila siswa tertarik dengan pelajaran matematika, maka siswa  diharap-

kan dapat memahami konsep matematis dengan baik.

Pembelajaran dengan model NHT dimulai dengan siswa dibagi dalam kelompok

yang beranggotakan 4 orang, disesuaikan dengan jumlah siswa di kelas tersebut.

Kemudian guru melakukan penomoran (Numbering) untuk setiap anggota kelom-
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pok yang heterogen sesuai dengan anggota dalam kelompok tersebut. Maksud

dari penomoran ini adalah agar siswa lebih tertarik saat pembelajaran apabila

dilakukan sebuah teknik ataupun cara yang baru dalam kelompok diskusi. Selain

itu, siswa akan lebih siap saat pembelajaran dan diskusi, karena siswa akan

dipanggil nomornya secara acak saat memberikan jawaban hasil diskusi.

Setelah siswa diberikan nomor, kegiatan selanjutnya adalah pengajuan pertanyaan

oleh guru berupa Lembar Kerja Kelompok (LKK). Pemberian LKK diharapkan

agar siswa dapat menggali pengetahuan baru bersama anggota kelompoknya dari

pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKK tersebut. Kemudian, masing-masing

kelompok dapat berpikir bersama (Heads Together) untuk membahas LKK.

Kegiatan ini dilakukan agar siswa dapat saling memberikan ide-ide dan

mempertimbangkan jawaban yang tepat, serta memastikan setiap anggota

kelompok mengetahui jawaban dari pertanyaan yang ada di LKK, sehingga siswa

dapat menambah dan meningkatkan pemahaman konsep matematisnya dari hasil

berpikir bersama.

Kegiatan selanjutnya, yaitu pemberian jawaban. Guru memanggil acak nomor

siswa. Siswa dari setiap kelompok yang bernomor sama mengangkat tangan dan

menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas. Kemudian, guru secara acak memilih

siswa dalam kelompok yang harus memberikan jawaban hasil berpikir bersama.

Siswa yang nomornya dipilih oleh guru dari kelompok tersebut berdiri untuk

memberikan jawaban kepada seluruh kelas. Kelompok lain yang bernomor sama

dapat menanggapi jawaban tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mematangkan

pemahaman konsep matematis siswa, membuat siswa agar berani mengungkapkan
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ide-ide, dan dapat saling memberikan pengetahuan yang baru hasil berpikir ber-

sama anggota kelompok kepada siswa yang lain, serta agar siswa berani tampil di

depan kelas.  Pengalaman dalam belajar dan pengetahuan yang mereka peroleh

tentu akan bertambah dan melalui kegiatan pembelajaran dengan model NHT,

siswa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematisnya.

F. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan sebagai berikut :

1. Seluruh siswa kelas VIII SMP Plus Tri Sukses Natar Tahun Pelajaran

2013/2014 memperoleh materi pelajaran matematika berdasarkan

kurikulum KTSP.

2. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa

selain faktor pembelajaran NHT dan pembelajaran konvensional dianggap

memberi kontribusi yang sama.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

a. Hipotesis Umum

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT berpengaruh terhadap pemahaman

konsep matematis siswa.

b. Hipotesis Kerja

Pemahaman konsep matematis siswa dengan model pembelajaran kooperatif

tipe NHT lebih tinggi dari pemahaman konsep matematis siswa dengan

model pembelajaran konvensional.


