
 

 

 

 

 

 

II  KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Pembelajaran kooperatif 

 

Suherman (2003: 260) menyatakan bahwa 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. 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.  

 

Karakteristik pembelajaran kooperatif (Arends, 2004: 356) 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. 

Ibrahim (2000: 10) menjelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

disajikan dalam Tabel 2.1 berikut. 
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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. 

 

Model pembelajaran kooperatif bukanlah suatu hal baru dalam dunia pendidikan  

khususnya pada mata pelajaran matematika. Model pembelajaran merupakan 

suatu perubahan bentuk pembelajaran yang selama ini monoton berpusat pada 

guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Slavin (2005: 4) 

berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

merujuk pada berbagai macam metode pengajaran, sehingga siswa berkerja dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi pembelajaran. Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan 

dapat saling membantu, saling mendiskusikan, dan beragumentasi untuk 

mengasah  mengasah pengetahuan yang mereka kuasai dan menutup kesenjangan 

dalam pemahaman. 
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Robert E. Slavin dan Nancy A. Madden dalam penelitian “ School Practices That 

Improve Race Relations” yang termuat dalam American Educational Research 

Journal (dalam Zamroni, 2000: 146) mengatakan bahwa dibandingkan dengan 

model pembelajaran lainnya, cooperative learning dalam pembelajaran 

menghasilkan prestasi akademik yang lebih tinggi untuk seluruh siswa, 

kemampuan lebih baik untuk melakukan hubungan sosial, meningkatkan percaya 

diri, serta dapat mengembangkan rasa saling percaya sesama baik individu 

maupun kelompok untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Terkait dengan pembelajaran kooperatif, menurut Abdurrahman (2009: 123) ciri-

ciri pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. 

1) Saling ketergantungan positif yang menuntut tiap anggota kelompok saling 

membantu demi keberhasilan kelompok. 

2) Akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan bahan pelajaran tiap 

anggota kelompok dan kelompok diberikan balikan tentang prestasi belajar 

anggota-anggota kelompoknya, sehingga mereka saling mengetahui teman 

yang memerlukan bantuan. 

3) Terdiri dari anak-anak yang berkemampuan atau memiliki karakteristik 

heterogen. 

4) Pemimpin kelompok dipilih secara demokratis. 

5) Semua anggota harus saling membantu dan saling memberi motivasi. 

6) Penekanan tidak hanya pada penyelesaian tugas, tetapi juga pada upaya 

mempertahankan hubungan interpersonal antaranggota kelompok. 

7) Keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kerja gotong royong,  

mempercayai orang lain, dan mengelola konflik secara langsung diajarkan. 
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8) Pada saat pembelajaran kooperatif sedang berlangsung, guru terus melakukan 

observasi terhadap komponen-komponen belajar dan melakukan intervensi 

jika terjadi masalah antaranggota kelompok. 

9) Guru memperhatikan proses keefektifan proses belajar kelompok. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dengan cara 

membentuk kelompok-kelompok kecil saat proses pembelajaran berlangsung, 

sehingga terjadi aktivitas siswa seperti saling berdiskusi, beragumentasi, 

membantu, dan mengasah kemampuan yang dimiliki. 

 

B.  Pembelajaran Kooperatif NHT 

Dalam pembelajaran kooperatif terhadap sejumlah model yang salah satu 

diantaranya dapat digunakan dalam pembelajaran. Salah satu dari model 

pembelajaran kooperatif itu adalah NHT. Model ini merupakan salah satu dari 

banyak tipe atau variasi pembelajaran kooperatif. Menurut Lie (2007:59) model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan model yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide–ide dan mem-

pertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu model ini juga mendorong 

siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Sejalan dengan pendapat 

di atas, Trianto (2007:62) menjelaskan bahwa NHT adalah jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa  

dan sebagai alternative terhadap struktur kelas tradisional. 
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Inti dari kedua pendapat di atas NHT adalah variasi pembelajaran kooperatif 

dengan cara memberi nomor pada setiap siswa yang ada dalam setiap kelompok. 

 

Ada empat langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT, yaitu: 

1. Langkah 1-Penomoran 

Guru membagi siswa dalam beberapa tim beranggotakan tiga sampai lima 

orang dan memberi nomor sehingga setiap siswa pada masing- masing 

kelompok memiliki nomor 1 sampai 4 ataupun 5. 

2. Langkah 2- Mengajukan Pertanyaan  

Guru memberikan tugas atau pertanyaan kepada siswa untuk dipecahkan, 

tugas atau pertanyaan dapat bervariasi. 

3. Langkah 3- Berfikir Bersama   

Siswa menyatukan pendapat atau solusi untuk menemukan jawaban dan 

memastikan bahwa semua anggota kelompok mengetahui jawabannya.  

4. Langkah 4- Menjawab   

Guru memanggil sebuah nomor siswa dari masing masing kelompok yang 

memiliki nomor itu mengajukan tangan dan melaporkan jawaban dari tugas 

yang telah diberikan (Trianto, 2007: 63) 

Selain itu ada beberapa kelebihan dari NHT sebagaimana diungkapkan Candler 

(Meliyani, 2005: 19) yaitu : 

a.   NHT mudah dilakukan karena langkah- langkahnya cukup sederhana; 

b.   Siswa termotivasi untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok agar dapat     

menjawab dengan baik ketika nomornya dipanggil. 

c.   Siswa saling belajar dan menjadi partisipan yang aktif. 
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C.  Pemahaman Konsep Matematis 

 

Menurut Rosser (Willis, 1996: 80) menyatakan bahwa: 

 

        Konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek, 

kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan, yang 

mempunyai atribut-atribut yang sama. Oleh karena orang mengalami 

stimulus-stimulus yang berbeda-beda, orang membentuk konsep sesuai 

dengan pengelompokan stimulus-stimulus dengan cara tertentu. 

Konsepkonsep itu adalah abstraksi-abstraksi yang berdasarkan pengalaman, 

dan karena tidak ada dua orang yang mempunyai pengalaman yang persis 

sama, maka konsep-konsep yang dibentuk orang mungkin berbeda juga. 

Walaupun konsep-konsep kita berbeda, konsep-konsep itu cukup serupa 

bagi kita untuk dapat berkomunikasi dengan menggunakan nama-nama yang 

kita berikan pada konsep-konsep itu, yang telah kita terima bersama. 

 

 

Wardhani (2008: 8) mengemukakan bahwa konsep adalah ide (abstrak) yang 

dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk  mengelompokkan/ 

menggolongkan sesuatu objek. Suatu konsep biasa dibatasi dalam suatu ungkapan 

yang disebut definisi.  Dengan adanya definisi, menurut Soedjadi (2000: 14), 

orang dapat membuat ilustrasi atau gambaran atau lambang dari konsep yang 

didefinisikan, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksud konsep tertentu. 

 

Menurut Sardiman (2007: 42), pemahaman atau comprehension dapat diartikan 

menguasai sesuatu dengan pikiran, belajar harus mengerti secara mental makna 

dan filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga 

menyebabkan siswa memahami suatu situasi. Pemahaman tidak sebatas sekedar 

tahu, tetapi juga menghendaki agar subjek belajar dapat memanfaatkan bahan-

bahan yang telah dipahami.  Apabila siswa benar-benar memahami sesuatu, maka 

akan siap memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan-pertanyaan atau 

berbagai masalah dalam belajar. Oleh karena itu, pemahaman suatu konsep 
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matematika menjadi hal yang sangat diperlukan siswa agar dapat memahami 

konsep pada materi ajar berikutnya. 

 

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

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

diuraikan indikator siswa memahami konsep matematis, yaitu (a) mampu menyatakan 

ulang suatu konsep, (b) mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat ter-

tentu sesuai dengan konsepnya, (c) memberi contoh dan noncontoh dari konsep, 

(d) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, (e) me-

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

memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, dan (g) mengaplikasi-

kan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep 

matematis merupakan kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep materi 

ajar matematika yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa setelah diadakan tes. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator pemahaman konsep, yaitu 

menyatakan ulang suatu konsep, mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan non-contoh, menggunakan, 

memanfaatkan, memilih prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan 

konsep.  

 

D. Kerangka Pikir 

 

Pemahaman konsep matematis merupakan salah satu bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari pembelajaran matematika. Memahami konsep merupakan salah 
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satu syarat untuk dapat menguasai materi. Pada setiap pembahasan materi baru, 

selalu diawali dengan pengenalan konsep, baik pengenalan konsep secara induktif 

maupun secara deduktif. Pengenalan konsep secara induktif yaitu berupa konsep-

konsep yang menyangkut kehidupan sehari-hari, sedangkan pengenalan konsep 

secara deduktif yaitu berupa pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah. 

Sehingga untuk meningkatkan keberhasilan belajar  pemahaman konsep harus 

diperhatikan. Rendahnya pemahaman konsep yang terjadi pada siswa merupakan 

permasalahan yang harus mendapatkan perhatian serius dari guru.   

Pemahaman konsep siswa yang rendah dapat terjadi karena proses pembelajaran 

yang berlangsung selama ini yaitu pembelajaran konvensional. Pembelajaran 

konvensional merupakan pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru dengan 

cara ceramah, tanya jawab, dan latihan soal pada LKS.  Ceramah merupakan 

model pembelajaran yang lebih didominasi oleh guru yang aktif dalam 

menyampaikan informasi sedangkan siswa hanya bertugas untuk menerima 

informasi, yang akibatnya siswa menjadi pasif.  Pada pembelajaran ini memang 

guru dapat menguasai kelas, tetapi guru tidak mampu untuk mengontrol sejauh 

mana siswa telah memahami uraian yang telah disampaikan oleh guru.  Jadi, 

pembelajaran seperti ini akan membuat pemahaman konsep siswa menjadi rendah.  

 

Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa adalah memilih 

model pembelajaran yang efektif.  Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

model Number Head Together (NHT). Model pembelajaran NHT ini melibatkan 

siswa aktif untuk saling membagi ide-ide dan mempertimbangkan jawaban dari  

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu siswa dituntut untuk dapat be- 
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kerja sama didalam kelompoknya. Kegiatan awal dari pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran NHT ini adalah penomoran, yaitu guru membagi siswa dalam 

setiap kelompok 4-5 orang dan memberikan nomor sehingga setiap siswa pada 

masing-masing kelompok memiliki nomor, selanjutnya guru meberikan tugas 

kepada siswa untuk dapatkan diselesaikan, siswa menyatukan pendapat untuk 

menemukan jawaban, dan guru akan memanggil sebuah nomor dari masing-

masing kelompok yang memiliki nomor itu mengajukan tangan dan melaporkan 

jawaban dari tugas yang diberikan. Pembelajaran menggunakan model NHT ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk termotivasi dalam diskusi kelompok 

agar siswa dapat menjawab dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Pembelajaran NHT melibatkan siswa dalam mengembangkan pemahaman 

pembelajaran atau mengecek pemahaman konsep matematis siswa terhadap 

materi pembelajaran yang diberikan. Dengan demikian, model pembelajaran NHT 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. 

 

E. Anggapan Dasar 

 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut: 

1. Semua siswa kelas VIII semester ganjil SMP Muhammadiyah 3 

Bandarlampung tahun pelajaran 2012/2013 memperoleh materi yang sama dan 

sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.  

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep siswa selain 

model pembelajaran tidak diperhatikan. 

F.  Hipotesis Penelitian 
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Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan suatu hipotesis, 

yaitu: 

1. Rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan model  NHT  lebih tinggi daripada rata-rata pemahaman konsep 

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


