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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Matematika 

 

Sumardyono (2004: 28) secara umum menjelaskan bahwa definisi matematika 

dapat dideskripsikan sebagai berikut, di antaranya: (a) matematika sebagai 

struktur yang terorganisir, artinya matematika terdiri atas beberapa komponen, 

yang meliputi aksioma/postulat, pengertian pangkal/primitif, dan dalil/teorema 

(termasuk di dalamnya lemma (teorema pengantar) dan corolly/sifat), (b) 

matematika sebagai tool (alat), artinya matematika digunakan untuk mencari 

solusi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari,  (c) matematika sebagai 

pola pikir deduktif, artinya suatu teori atau pernyataan dalam matematika dapat 

diterima kebenarannya apabila telah dibuktikan secara deduktif (umum), (d) 

matematika sebagai cara bernalar (the way of thinking), artinya matematika 

memuat cara pembuktian yang sahih (valid), rumus-rumus atau aturan yang 

umum, atau sifat penalaran matematika yang sistematis, (e) matematika sebagai 

bahasa artifisial, artinya bahasa matematika adalah bahasa simbol yang bersifat 

artifisial, yang baru memiliki arti bila dikenakan pada suatu konteks, dan (f) 

matematika sebagai seni yang kreatif, artinya penalaran matematika logis dan 

efisien serta memiliki perbendaharaan ide-ide dan pola-pola yang kreatif dan 

menakjubkan. 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa matematika dapat diartikan sebagai 

ilmu yang terorganisir yang dapat digunakan untuk mencari solusi berbagai 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, yang teori atau pernyataannya diterima 

kebenarannya apabila telah dibuktikan secara deduktif (umum) karena memuat 

cara pembuktian yang sahih (valid), rumus-rumus atau aturan yang umum, atau 

sifat penalaran matematika yang sistematis, logis dan efisien, serta bersifat 

artifisial. 

 

B. Model Pembelajaran 

 

Secara umum istilah  model dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan 

pembelajaran merupakan upaya untuk meningkatkan hasil belajar. 

 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

 

Zuleha (2005: 57) menyatakan sebagai berikut. 

Model pembelajaran adalah suatu deskripsi dari lingkungan belajar yang 

menggambarkan perencanaan kurikulum, desain pelajaran dan pembelajaran, 

perlengkapan belajar dengan bantuan program komputer, dengan kata lain 

adalah bantuan alat-alat yang mempermudah siswa dalam proses belajar. 

 

Winataputra (2006: 90) menyatakan sebagai berikut. 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran 

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mangajar. 
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Selanjutnya, Abbas (2010) menyatakan sebagai berikut. 

Model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam setting, 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

di dalamnya buku-buku. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

pola yang menerangkan bagaimana mempermudah cara belajar siswa di dalam 

kelas dengan menggunakan alat-alat bantu dalam rangka pencapaian tujuan 

belajar yang baik. Model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar, yang berfungsi sebagai pedoman guru 

dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengelola 

lingkungan pembelajaran dan mengelola kelas. Dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran diperlukan perangkat pembelajaran yang dapat 

disusun dan dikembangkan oleh guru. 

 

C. Model Pembelajaran PAKEM 

 

Muhibbin dan Rahayu (2009: 1), menyatakan bahwa PAKEM merupakan 

singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. 

Selanjutnya, PAKEM dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar (approach 

to teaching) yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media 

pengajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses 

pembelajaran menjadi aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan 

demikian, para siswa merasa tertarik dan mudah menyerap pengetahuan dan 

keterampilan yang diajarkan. 
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Menurut Setiawan (2004: 6), PAKEM bertujuan untuk menciptakan suatu 

lingkungan belajar yang lebih melengkapi peserta didik dengan ketrampilan-

keterampilan, pengetahuan dan sikap bagi kehidupan kelak. (a) Aktif diartikan 

peserta didik maupun berinteraksi untuk menunjang pembelajaran. Guru harus 

menciptakan suasana sehingga peserta didik aktif bertanya, memberikan 

tanggapan, mengungkapkan ide dan mendemonstrasikan gagasan atau idenya. 

Guru aktif akan memantau kegiatan belajar peserta didik, memberi umpan balik, 

mengajukan pertanyaan menantang dan mempertanyakan gagasan anak didik. 

Dengan memberikan kesempatan peserta didik aktif akan mendorong kreativits 

peserta didik dalam belajar maupun memecahkan masalah, (b) Kreatif diartikan 

guru memberikan variasi dalam kegiatan belajar mengajar dan membuat alat 

bantu belajar, bahkan mencipta teknik-teknik mengajar tertentu sesuai dengan 

tingkat kemampuan peserta didik dan tujuan belajarnya. Peserta didik akan 

kreatif, bila diberi kesempatan merancang/membuat sesuatu, menuliskan ide atau 

gagasan. Kegiatan tersebut akan memuaskan rasa keingintahuan dan imajinasi 

mereka. Apabila suasana belajar yang aktif dan kreatif terjadi, maka akan 

mendorong peserta didik untuk menyenangi dan memotivasi mereka untuk terus 

belajar, (c) Efektifyang diartikan sebagai ketercapaian suatu tujuan (kompetensi) 

merupakan pijakan utama suatu rancangan pembelajaran. Pembelajaran yang 

tampaknya aktif dan menyenangkan, tetapi tidak efektif akan tampak hanya 

sekedar permainan belaka, (d) Menyenangkan diartikan sebagai suasana belajar 

mengajar yang ”hidup”, semarak, terkondisi untuk trus berlanjut, ekspresif, dan 

mendorong pemusatan perhatian peserta didik terhadap belajar. Agar 

menyenangkan dipelukan afirmasi (penguatan/penegasan), memberi pengakuan 
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dan merayakan kerja kerasnya dengan tepuk tangan, poster umum, catatan pribadi 

atau saling menghargai. Kegiatan belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan 

harus tetap bersandar pada tujuan atau kompetensi yang akan dicapai.  

 

Setiawan (2004: 10), menjelaskan bahwa secara garis besar PAKEM meng-

gambarkan kondisi-kondisi sebagai berikut:  

1. Perserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan (aktifitas) yang 

mengembangan keterampilan, kemampuan dan pemahamannya dengan 

menekankan pada belajar dengan berbuat (learning by doing).  

2. Guru menggunakan berbagai stimulus/motivasi dan alat peraga, termasuk 

lingkungan sebagai sumber belajar agar pengajaran lebih menarik, 

menyenangkan dan relevan bagi peserta didik.  

3. Guru mengatur kelas untuk memajang buku-buku dan materi-materi yang 

menarik. 

4. Guru menggunakan cara belajar yang lebih kooperatif dan interaktif, 

termasuk belajar kelompok.  

5. Guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam 

menyelesaikan suatu masalah, mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolahnya 

sendiri.  

 

 

Selanjutnya, Setiawan (2004: 11) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan PAKEM 

perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:  

1. Memahami sifat anak  

2. Mengenal peserta didik secara individu/perorangan  

3. Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar  

4. Mengembangkan kemampuan bepikir kritis, kreatif dam kemampuan 

memecahkan masalah  

5. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik 

6. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar  

7. Memberikan umpan balik yang bertanggung jawab untuk meningkatkan 

kegiatan belajar mengajar  

8. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental.  

 

Karakteristik pembelajaran PAKEM yang paling utama adalah pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (Depdiknas, 2005). Pembelajaran yang berpusat pada siswa 

memiliki cirri-ciri yaitu, (a) guru hanya sebagai fasilitator, bukan pemceramah, (b) 
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fokus pembelajaran terletak pada siswa, bukan pada guru, (c) siswa belajar secara 

aktif, (d) siswa mengontrol proses belajar dan menghasilkan karyanya sendiri, 

tidak hanya mengutip dari guru. 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAKEM adalah 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang bertujuan untuk menciptakan suatu 

lingkungan belajar yang lebih melengkapi peserta didik dengan ketrampilan-

keterampilan, pengetahuan dan sikap secara aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

 

D. Model Pembelajaran Question Student Have 

 

Menurut Hafidh (2010), model pembelajaran question student have adalah salah 

satu model pengembangan dari model pembelajaran PAKEM yang dikembangkan 

untuk melatih siswa agar memiliki kemampuan dan ketrampilan bertanya. Zaini 

(2006: 12) menjelaskan bahwa question students have merupakan suatu strategi 

yang menuntut siswa bertanya dalam bentuk tulisan. Pertanyaan adalah stimulus 

yang mendorong siswa untuk berpikir dan belajar. Tujuan siswa dalam membuat 

pertanyaan adalah mendorong siswa untuk berpikir dalam memecahkan masalah 

suatu soal, menyelediki dan menilai penguasaan siswa tentang bahan pelajaran, 

membangkitkan minat siswa untuk sesuatu sehingga akan menimbulkan keinginan 

untuk mempelajarinya dan juga menarik perhatian siswa dalam belajar.  

 

Selanjutnya Hartono (2008) menjelaskan bahwa sebagaimana pembelajaran 

PAKEM, pembelajaran question student have menekankan pada siswa untuk aktif 

dan menyatukan pendapat dan mengukur sejauh mana siswa memahami pelajaran 
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melalui pertanyaan tertulis. Tujuan siswa bertanya adalah untuk meningkatkan 

perhatian dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu topik, siswa lebih aktif, siswa 

harus belajar secara maksimal dan mengembangkan pola pikir sendiri. Model ini 

menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi siswa melalui tulisan. 

Hal ini sangat baik digunakan pada siswa yang kurang berani mengungkapkan 

pertanyaan, keinginan dan harapan-harapannya melalui percakapan. 

 

Hafidh (2010), membagi model pembelajaran question student have menjadi 

beberapa langkah-langkah pembelajaran, meliputi: (a) membagi kelas misalnya 

menjadi 4 kelompok, bergantung besar kelas, (b) membagi kartu kosong kepada 

tiap siswa dalam tiap kelompok, (c) meminta siswa menulis beberapa pertanyaan 

yang mereka miliki tentang hal-hal yang sedang dipelajari, (d) Dalam tiap 

kelompok, memutar kartu tersebut searah keliling jarum jam. Ketika setiap kartu 

diedarkan pada anggota kelompok, anggota tersebut harus membacanya dan 

memberikan tanda ceklis jika pertanyaan tersebut dianggap penting. Perputaran 

berhenti sampai kartu tersebut kembali pada pemiliknya masing-masing, (e) setiap 

pemilik kartu dalam kelompok harus memeriksa pertanyaan-pertanyaan mana 

yang mendapat suara terbanyak. Setelah itu jumlah perolehan suara atas 

pertanyaan itu dibandingkan dengan perolehan anggota lain dalam satu kelompok. 

Pertanyaan yang mendapat suara terbanyak kini menjadi milik kelompok, (f) 

Setiap kelompok melaporkan secara tertulis pertanyaan yang telah menjadi milik 

kelompok (mewakili kelompok), (g) guru melakukan pemeriksaan terhadap 

pertanyaan dari tiap-tiap kelompok,   mungkin ada pertanyaan yang substansinya 

sama, (h) pertanyaan-pertanyaan yang sudah diseleksi oleh guru dikembalikan 
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kepada siswa  untuk dijawab secara mandiri maupun kelompok. Jawaban lisan 

maupun tulisan. 

 

Menurut Zaini (2006: 17) langkah–langkah dalam model pembelajaran question 

students have  adalah sebagai berikut: 

1. Bagikan potongan-potongan kertas kepada siswa. 

2. Minta setiap siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang 

berkaitan dengan materi pelajaran. 

3. Setelah semua selesai membuat pertanyaan, masing-masing diminta 

untuk memberikan kertas yang berisi pertanyaan kepada teman disamping 

kirinya. 

4. Pada saat menerima kertas dari teman di sampingnya, siswa diminta 

untuk membaca pertanyaan yang ada. 

5. Ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada pemiliknya, siswa diminta 

untuk menghitung tanda centang yang ada pada kertasnya. 

6. Beri respon kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban 

langsung secara singkat,  

7. Menunda jawaban sampai pada waktu yang tepat atau waktu membahas 

topik tersebut. 

8. Jika waktu cukup, minta beberapa orang siswa untuk membacakan 

pertanyaan yang dia tulis meskipun tidak mendapatkan tanda centang 

yang banyak kemudian beri jawaban. 

9. Kumpulkan semua kertas. Besar kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan 

yang akan anda jawab pada pertemuan berikutnya. 

 

 

Sedangkan menurut Hartono (2008), langkah-langkah dalam model pembelajaran 

question students have  yaitu: 

1. Bagikan kartu kosong kepada siswa 

2. Meminta setiap siswa menulis beberapa pertanyaan tentang mata 

pelajaran yang sedang dipelajari 

3. Putarlah kartu tersebut searah keliling jarum jam. Ketika setiap kartu 

diedarkan pada siswa berikutnya, peserta tersebut harus membacanya dan 

memberikan tanda cek jika pertanyaan ingin mereka ajukan. 

4. Saat kartu kembali pada penulisnya, setiap siswa telah memeriksa semua 

pertanyaan yang diajukan oleh kelompok tersebut. Langkah ini akan 

mengidentifikasi pertanyaan mana yang banyak dipertanyakan. Jawab 

masing-masing pertanyaan tersebut dengan : 

a). Jawaban langsung atau memberikan jawaban kepada siswa yang berani 

menjawab pertanyaan. 

b). Menunda jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai waktu 

yang tepat. 
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c). Meluruskan pertanyaan yang tidak menunjukkan suatu pertanyaan. 

5. Panggil beberapa siswa berbagi pertanyaan secara sukarela, sekalipun 

pertanyaan mereka tidak memperoleh suara terbanyak. 

6. Kumpulkan semua kartu. Kartu tersebut mungkin berisi pertanyaan-

pertanyaan yang mungkin dijawab pada pertemuan berikutnya. 

 

 

Dari langkah-langkah tersebut di atas, guru harus bisa membuat beberapa catatan 

dalam proses pembelajaran seperti membuat sub kelompok dalam kelas yang 

disesuaikan dengan banyaknya jumlah siswa, kemudian guru memberi 

kesempatan kepada tiap kelompok untuk menuliskan sebanyak-banyaknya 

pertanyaan, guru mengawasi jalannya perputaran kartu tiap kelompok, dan 

jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dengan ceklis terbanyak akan 

didiskusikan bersama oleh guru dan siswa. Semakin banyak siswa yang bertanya 

akan menjadikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, karena dapat dilihat 

bahwa siswa yang tidak pernah mengajukan pertanyaaan menjadi berani 

mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini, guru akan dapat melihat bagaimana 

keinginan siswa yang sebenarnya dalam mengikuti proses belajar mengajar, yang 

pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan belajar mengajar yang aktif dan 

terbuka. 

 

Menurut Hartono (2008) model pembelajaran question students have memiliki 

kelebihan dan kelemahan sebagai berikut: 

 

1. Kelebihan Model Pembelajaran Question Students Have 

Kelebihan model pembelajaran question students have yaitu: (a) pelaksanaan 

proses pembelajaran ditekankan pada keaktifan belajar siswa dan keaktifan guru 

dalam menciptakan lingkungan belajar yang serasi dan menantang pola interaksi 

siswa, (b) siswa termotivasi dalam belajar dan siswa akan mendapat kemudahan 
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dalam menerima dan memahami materi yang diajarkan karena terjadi timbal balik 

antara guru dan siswa, (c) mendapat partisipasi siswa melalui tulisan, sehingga 

sangat baik bagi siswa yang kurang berani mengungkapkan pertanyaan, 

keinginan, dan harapan-harapan melalui percakapan, (d) siswa tidak hanya 

mendengarkan tetapi perlu membaca, menulis, berdiskusi dan mendorong siswa 

untuk berfikir dalam memecahkan suatu soal dan menilai penguasaan siswa 

tentang bahan pelajaran, membangkitkan minat siswa sehingga akan 

menimbulkan keinginan untuk mempelajarinya juga menarik perhatian siswa 

dalam belajar, (e) dapat menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses 

pembelajaran, memperkuat dan memperlancar stimulus respon siswa, sehingga 

pembelajaran lebih menyenangkan dan mampu memberi kesan yang mendalam 

pada diri siswa, dan (f) guru lebih mengetahui dimana letak ketidakpahaman 

siswa, karena semua siswa sudah mengajukan pertanyaan dan akan didiskusikan. 

 

2. Kelemahan Model Pembelajaran Question Students Have 

Kelemahan Model pembelajaran question students have yaitu: (a) memakan waktu 

yang banyak, dan (b) tidak semua materi pelajaran bisa digunakan model 

pembelajaran question students have, misalnya: pada materi pelajaran singkat 

karena tidak terlalu banyak pertanyaan yang akan diajukan siswa. 

 

Bersadarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

question student have adalah suatu strategi dalam mengajar yang menuntut siswa 

aktif bertanya dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

perhatian dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu topik, siswa lebih aktif, siswa 

harus belajar secara maksimal dan mengembangkan pola pikir sendiri. 
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E. Pembelajaran Konvensional 

 

Burrowes dalam Juliantara (2009: 7) menyampaikan bahwa pembelajaran konven-

sional menekankan pada resitasi konten, tanpa memberikan waktu yang cukup 

kepada siswa untuk merefleksi materi-materi yang dipresentasikan, 

menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, atau mengaplikasikannya 

kepada situasi kehidupan nyata. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembelajaran 

konvensional memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) pembelajaran berpusat pada guru, (2) 

terjadi passive learning, (3) interaksi di antara siswa kurang, (4) tidak ada 

kelompok-kelompok kooperatif, dan (5) penilaian bersifat sporadis. 

 

Menurut Hannafin dalam Juliantara (2009), model pembelajaran konvensional 

merupakan model pembelajaran yang  biasa dipergunakan guru dalam mengajar. 

Guru dianggap sebagai sentral pendidikan, sedangkan siswa hanya pasif 

menerimanya tanpa berperan aktif mencari informasi sehingga perbandingan apa 

yang disampaikan guru dan juga bahan melengkapi referensi guru. Pada model 

konvensonal ini siswa belajar dengan lebih banyak mendengarkan penjelasan guru 

didepan kelas dan melaksanakan tugas ketika guru memberikan latihan soal-soal 

atau pekerjaan rumah kepada siswa. Guru akan lebih banyak memberikan 

informasi-informasi sedangkan siswa sebagai pendengar yang secara seksama 

akan merekam dan menyimak penjelasan yang diberikan guru. 

 

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sunarto (2009: 40) bahwa dalam 

pembelajaran konvensional siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang 

berperan sebagai penerima informasi secara pasif.  
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Kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru menekankan pentingnya aktivitas 

guru dalam membelajarkan peserta didik. Peserta didik berperan sebagai pengikut 

dan penerima pasif dari pembelajaran berlangsung satu arah. Peran guru tidak lagi 

sebagai fasilitator dan mediator yang baik melainkan guru memegang otoritas 

pembelajaran. 

 

Jadi, pembelajaran konvensional cenderung berasumsi bahwa siswa memiliki 

kebutuhan yang sama, belajar dengan perlakuan yang sama, pada waktu yang 

sama dengan materi pelajaran yang terstruktur dan didominasi oleh guru sehingga 

siswa berperan sebagai pengikut dan penerima dari kegiatan yang dilaksanakan. 

 

Dalam pembelajaran konvensional, model yang sering digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar adalah model ceramah, diskusi, tanya jawab dan tugas. Menurut 

Sunarto (2009: 50) : 

Model ceramah adalah model yang dilakukan guru dalam menyampaikan 

bahan pelajaran di dalam kelas secara lisan. Model tanya jawab adalah 

metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang 

bersifat dua arah sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan 

siswa. Model pemberian tugas adalah metode penyajian bahan di mana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar, kemudian 

harus dipertanggungjawabkan.  

 

Dalam model ini guru cenderung kurang memahami sampai dimana siswa 

mengerti bahan ajar yang disampaikan. Guru menjadi peran utama dalam 

pembelajaran ini, sehingga peran siswa disini sebagai penerima pesan, 

mendengarkan, memperhatikan dan mencatat keterangan-keterangan guru bila 

mana perlu. 
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Djamarah dan Zain (2006: 148) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

konvensional memiliki kelebihan dan kelemahan: 

 

1. Kelebihan model pembelajaran konvensional yaitu: 

a). Tidak memerlukan waktu yang lama karena hanya menjelaskan materi dan 

dapat diikuti oleh siswa yang banyak sehingga waktu yang diperlukan lebih 

efesien dari pada belajar kelompok. 

b). Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya 

c). Guru mudah menguasai kelas 

 

2. Kelemahan model pembelajaran konvensional yaitu: 

a). Siswa menjadi pasif. 

b). Pembelajaran didominasi oleh guru dan tidak banyak mendapat umpan balik 

atau cenderung searah. 

c). Siswa kurang mengerti apa yang disampaikan guru. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, dalam model pembelajaran 

konvensional guru hanya berperan sebagai pemindah informasi secara langsung 

kepada siswa dan siswa sebagai pendengar yang bersifat pasif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Penyelenggaraan pembelajaran konvensional lebih 

menekankan kepada tujuan pembelajaran berupa penambahan pengetahuan, 

sehingga belajar dilihat sebagai proses “meniru” dan siswa dituntut untuk dapat 

mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari melalui kuis atau tes. 
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F. Perbedaan Model Pembelajaran Question Students Have dengan Model 

Pembelajaran Konvensional. 

 

Dengan menggunakan model pembelajaran pada umumnya guru masih 

menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan pemberian tugas 

sehingga proses pembelajaran berpusat pada guru sedangkan siswa sebagai 

pendengar, dan penerima pesan. Sehingga siswa cenderung pasif dalam menerima 

dan mendengarkan pembelajaran yang diberikan guru. Berbeda halnya dengan 

model pembelajaran question students have, siswa dituntut lebih aktif (berpusat 

kepada siswa) dalam proses pembelajaran, sedangkan guru mengawasi dan 

melihat bagaimana perkembangan siswa dalam mengikuti pelajaran.  

Tabel 2.1 Perbedaan Model Pembelajaran Question Students Have dengan 

Model Pembelajaran Konvensional 

Model Pembelajaran Question Student 

Have 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

1. Dalam pembelajaran bersifat 

terbuka 

2. Siswa menjadi aktif 

3. Menyampaikan harapan dan 

keinginan siswa melalui proses 

pembelajaran 

4. Penilaian atas hasil belajar 

meningkat 

1. Menjelaskan pembelajaran 

cenderung tertutup 

2. Siswa menjadi pasif 

3. Guru memberi pertanyaan dan 

menyediakan jawabannya 

 

4. Penilaian hasil belajar rendah 

(Novak & Gowin, 2006) 

 

G. Pemahaman Konsep Matematis 

 

Salah satu indikator dalam matematika yang terrpenting dimiliki oleh siswa 

adalah pemahaman konsep (conceptual understanding). Mempelajari matematika 

berarti belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam 

bahasan yang dipelajari sertamencari hubungan-hubungannya. Menurut Schwartz 

dan Bransford, Smith dalam Mustika (2010) menyatakan bahwa penelitian tentang 
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mengajar menyarankan pembelajaran dengan berusaha untuk pemahaman konsep 

terlebih dahulu memungkinkan siswa memperoleh manfaat dari sebuah 

pemaparan yang membawa serta sebuah gagasan. 

 

Dengan kata lain, pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa yang berupa 

penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana siswa tidak hanya mengetahui atau 

mengingat sebuah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali 

dalam bentuk  lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi dan mampu 

mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan unsur kognitif yang dimilikinya 

(Dahar, 1989).  

 

Menurut Kilpatrick (2001: 118) siswa dengan pemahaman konsep akan tahu lebih 

dari sekedar fakta dan rumus yang ada. Mereka mengerti mengapa ide matematika 

itu penting dan konteks mana yang berguna dalam menyelesaikan permasalahan. 

Selanjutnya, Kilpatrick mengemukakan indikator pemahaman konsep antara lain: 

a). Kemampuan menyatakan ulang secara verbal konsep yang telah dipelajari. 

b). Kemampuan mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau 

tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. 

c). Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma. 

d). Kemampuan memberikan contoh dan counter example dari konsep yang telah 

dipelajari. 

e). Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi 

matematika. 

f). Kemampuan mengaitkan berbagai konsep. 

g). Kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 
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Menurut Zulaiha (2006: 19), hasil belajar yang dinilai dalam mata pelajaran 

matematika ada tiga aspek. Ketiga aspek itu adalah pemahaman konsep, penalaran 

dan komunikasi, serta pemecahan masalah.  Ketiga aspek tersebut bisa dinilai 

dengan menggunakan penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian produk, 

penilaian proyek, maupun penilaian portofolio. Menurut Zulaiha (2006: 19)  

kriteria pemahaman konsep yaitu:  

a) Menyatakan ulang sebuah konsep.  

b) Mengklasifikasian 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 atau syarat cukup suatu konsep. 

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

g) Mengaplikasikan konsep dan algoritma pemecahan masalah. 

 

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan 

sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat, sedangkan konsep berarti suatu 

rancangan.  Sedangkan dalam matematika, konsep adalah suatu ide abstrak yang 

memungkinkan seseorang untuk menggolongkan suatu objek atau kejadian. Jadi 

pemahaman konsep adalah pengertian yang benar tentang suatu rancangan atau 

ide abstrak. 

 

Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam 

pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan 

kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu. Dengan 

http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html
http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html
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pemahaman siswa dapat lebih mengerti akankonsep materi pelajaran itu sendiri. 

Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang 

disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai 

konsep yang diharapkan. Dalam penelitian ini, hasil belajar diperoleh siswa 

berdasarkan hasil tes pemahaman konsep. 

 

H. Kerangka Pikir 

 

Proses belajar mengajar merupakan peran penting dalam pencapaian pemahaman 

konsep. Guru mempunyai tugas utama dalam penyelenggara pembelajaran, karena 

pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memberi pengajaran kepada 

siswanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan menggunakan 

model belajar yang tepat. Model belajar yang tepat akan mempengaruhi dan 

membangkitkan rasa keingintahuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

sehingga berpengaruh pada pemahaman konsep siswa terhadap suatu materi 

pembelajaran. Rasa ingin tahu siswa yang besar dan semakin banyak guru 

memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengembangkan sendiri 

kreatifitasnya dalam bertanya, maka pemahaman konsep terhadap suatu materi 

pembelajaran semakin baik. Semakin baik pemahaman konsep siswa, maka akan 

semakin tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 

Tujuan tersebut dapat tercapai dengan model pembelajaran yang dapat membuat 

siswa lebih aktif dalam bertanya sehingga tercapailah pemahaman konsep yang 

diharapkan. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi tersebut 

adalah model pembelajaran question students have. 

http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html
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Pembelajaran question students have menyediakan kesempatan siswa berlatih 

keterampilan berfikir dan keterampilan bertanya, serta mampu memunculkan 

gagasan-gagasan yang selama ini tidak terlihat dalam kegiatan belajar mengajar. 

Situasi proses pembelajaran yang sebenarnya adalah dapat mengembangkan 

kebebasan mengeluarkan aspirasi, pendapat, berupa pertanyaan atau jawaban, baik 

siswa maupun guru, bahkan menguji suatu ide atau teori maupun praktek 

penyelenggaraan, sesuai fakta atau penalaran. Artinya, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif bertanya dengan cara mengungkapkan 

permasalahannya secara tertulis. Bertanya dalam hal ini dapat diajukan oleh siswa 

kepada guru dan guru dapat melempar pertanyaan tersebut kepada siswa, sehingga 

siswa menjadi aktif dan terjadi interaksi timbal balik antar siswa dan antara siswa 

dengan guru. 

 

Pembelajaran aktif question student have merupakan cara yang digunakan untuk 

mempelajari tentang keinginan dan harapan siswa sebagai dasar untuk 

memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Penerapan model pembelajaran 

question student have menunjukkan cara belajar yang tidak membosankan, 

menyediakan situasi belajar yang mudah dan menyenangkan. Question student 

have menunjukkan cara baru pembelajaran yang praktis, mudah diterapkan, 

menerapkan hal-hal yang selama ini dicari, yaitu cara baru untuk mengoptimalkan 

usaha pengajaran melalui pengembangan hubungan, pengubahan belajar, siswa 

yang tidak paham dengan materi pelajaran menjadi aktif mengajukan pertanyaan 

tertulis tanpa ada keraguan, sehingga permasalahan yang dihadapi siswa pada 

akhirnya menghasilkan pemahaman konsep matematis yang lebih baik. 
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Berbeda dengan model pembelajaran question student have, model pembelajaran 

konvensional berpusat pada guru, tidak ada peluang siswa untuk mendapatkan 

kebebasan berfikir sehingga siswa cenderung pasif dan hanya mampu menerima 

pelajaran tanpa bisa memahaminya. Pembelajaran berlangsung individualistis 

yaitu kemajuan siswa dalam belajar mengikuti jalannya sendiri, tidak ada interkasi 

antara siswa maupun siswa dan guru. Oleh karena itu, bagi siswa yang mengalami 

kesulitan atau tidak memahami materi yang sedang dipelajari akan memerlukan 

waktu yang relatif lama untuk lepas dari kesulitan. Kondisi seperti ini akan 

menciptakan kemungkinan siswa tersebut tidak akan memiliki solusi selama 

pembelajaran. Siswa yang mengalami hal tersebut tentunya akan masuk kedalam 

suasana yang tidak nyaman dalam belajar. Dengan demikian, pembelajaran 

konvensional cenderung menghasilkan kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa yang lemah. 

 

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran question 

student have akan menghasilkan pemahaman konsep yang lebih baik daripada 

model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran question student have 

yang menuntut siswanya aktif bertanya akan mampu meningkatkan pemahaman 

konsep matematis sehingga siswa akan lebih memahami materi pelajaran 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 
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I.  Anggapan Dasar dan Hipotesis 

 

1. Anggapan Dasar 

 

Penelitian ini, bertolak pada anggapan dasar sabagai berikut : 

a. Setiap siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukoharjo Kab. Pringsewu tahun 

pelajaran 2012/2013 memperoleh materi pelajaran sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku di sekolah. 

b. Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dianggap 

memberikan kontribusi yang sama. 

 

2. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pikir, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

question student have lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa 

yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. 

 

 

 

 

 

 

 


