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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pemahaman Konsep Matematika 

a. Pengertian Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat 

penting dalam pembelajaran, karena dengan memahami konsep siswa 

dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi pelajaran. 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu pemahaman dan konsep. 

Menurut Sardiman, pemahaman (Understanding) dapat diartikan 

menguasai sesuatu dengan pikiran.
1
 Pemahaman merupakan perangkat 

standar program pendidikan yang merefleksikan kompetensi sehingga 

dapat mengantarkan siswa untuk menjadi kompeten dalam berbagai 

ilmu pengetahuan. 

Menurut Oemar Hamalik, suatu konsep adalah suatu kelas atau 

kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. Stimuli adalah objek-

objek atau orang (person).
2
 Lebih lanjut Agus mendefinisikan konsep 

adalah ide atau pengertian umum yang disusun dengan kata, simbol, 

dan tanda.
3
 Hal ini dapat kita jumpai dalam pembelajaran matematika, 

sebab dalam pembelajaran matematika suatu pernyataan dapat 

                                                           
1
 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016), hlm. 43 
2
 Oemar Hamalik,  Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), hlm. 162 
3
 Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2015),  hlm. 9 
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dinyatakan dengan bahasa simbol ataupun tanda. Menurut Risnawati, 

suatu konsep dalam matematika merupakan pengertian-pengertian 

pokok yang mendasari pengertian-pengertian selanjutnya.
4
 Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematika adalah 

kemampuan menangkap makna atau arti suatu ide atau pengertian-

pengertian pokok dalam matematika.  

b. Indikator Pemahaman Konsep 

Adapun indikator pemahaman konsep matematika yang 

digunakan dalam penelitian ini, mengacu pada indikator yang 

dinyatakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tentang indikator-

indikator pemahaman konsep, yaitu:  

1) Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. 

2) Mengkralifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

3) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika. 

5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 

6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.
5
 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),  hlm. 63 

5
 Departemen Pendidikan Nasional, Model Penilaian Kelas, (Badan Standar Nasional 

Pendidikan, 2006), hlm. 59 
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Adapun pemberian skor pemahaman konsep matematika dapat 

dilihat pada tabel II.1:
6 

TABEL II.1 

PEMBERIAN SKOR PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 

 

SKOR Pemahaman Soal Penyelesaian Soal Menjawab Soal 

0 
Tidak ada usaha 

memahami soal 
Tidak ada usaha 

Tanpa jawab atau 

jawaban salah yang 

diakibatkan 

prosedur 

penyelesaian tidak 

tepat 

1 

Salah interpretasi 

soal secara 

keseluruhan 

Perencanaan 

penyelesaian yang 

tidak sesuai 

Salah komputasi, 

tiada pernyataan 

jawab pelabelan 

salah 

2 

Salah interpretasi 

pada sebagian besar 

soal 

Sebagian prosedur 

benar tetapi masih 

terdapat kesalahan 

Penyelesaian benar 

3 

Salah interpretasi 

pada sebagian kecil 

soal 

Prosedur substansi 

benar, tetapi masih 

terdapat kesalahan 

 

4 
Interpretasi soal 

benar seluruhnya 

Prosedur 

penyelesaian tepat, 

tanpa kesalahan 

aritmatika 

 

 Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal = 2 

Sumber Mas’ud Zein dan Darto (2012: 40) 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan 

indikator pemahaman konsep siswa dengan pemberian skor 

pemahaman konsep matematika sangat erat, terutama dalam 

mewujudkan suatu tujuan yaitu dalam menganalisis hasil pengukuran 

dari instrumen. Pemberian skor pemahaman konsep matematika siswa 

digunakan untuk mengukur setiap indikator soal pemahaman konsep 

                                                           
6
  Mas’ud Zein & Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Daulat Riau, 

2012), hlm. 40 
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matematika siswa. Dari tabel dapat dijelaskan bahwa, terdapat tiga 

kategori yang dinilai untuk setiap indikator soal yaitu pemahaman soal, 

penyelesaian soal dan menjawab soal dengan skor maksimal untuk 

masing-masing indikator adalah 10. 

2. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

a. Model Pembelajaran Inkuiri 

Inkuiri adalah strategi pembelajaran yang merangsang, 

mengajarkan, dan mengajak siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan 

sistematis dalam rangka menemukan jawaban secara mandiri dari 

berbagai permasalahan yang diutarakan.
7
 Pembelajaran inkuiri adalah 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses 

berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.
8
 Model 

pembelajaran inkuiri terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan besarnya 

intervensi guru terhadap siswa atau besarnya bimbingan yang 

diberikan oleh guru kepada siswanya. Ketiga jenis model pembelajaran 

inkuiri tersebut adalah: 

1) Model Inkuiri Terbimbing  

Model pembelajaran inkuiri yang dalam praktiknya guru 

menyediakan bimbingan dan petunjuk bagi siswa. Guru membuat 

rumusan masalah, lalu menyerahkan kepada siswa. 

                                                           
7
 Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar yang Mudah Diterima Murid, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2013), hlm. 61 
8
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2006), hlm. 196 
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2) Inkuiri yang Dimodifikasi  

Inkuiri yang dimodifikasi adalah model pembelajaran 

dimana guru hanya memberikan permasalahan pada siswa dan 

siswa diminta untuk memecahkannya melalui pengamatan, 

eksplorasi, atau melalui prosedur penelitian. Guru berperan sebagai 

pendorong, narasumber, dan bertugas memberi bantuan apabila 

siswa membutuhkan. 

3) Inkuiri Bebas  

Inkuiri bebas adalah model pembelajaran yang memberi 

kemandirian penuh terhadap siswa. Siswa merumuskan masalah, 

memecahkan masalah, dan mencari data secara mandiri. 

Kemampuan siswa untuk berpikir, ketekunan, dan ketelitian siswa 

benar-benar dipertaruhkan dalam model ini. Siswa dengan model 

ini seakan diarahkan untuk menjadi sosok ilmuwan.
9
 

b. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Inkuiri terbimbing adalah suatu model pembelajaran inkuiri 

yang dalam praktiknya guru menyediakan bimbingan dan petunjuk 

bagi siswa.
10 Model inkuiri terbimbing (guided inquiry approach) 

dapat diartikan juga sebagai suatu model pembelajaran inquiry yang 

dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan/petunjuk yang 

cukup luas untuk siswa. Guru harus memberikan bimbingan kepada 

siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehingga siswa yang 

                                                           
9
 Rudi Hartono, Op.Cit, hlm. 72-74 

10
 Ibid, hlm. 72 
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mempunyai intelegent rendah tetap mampu mengikuti kegiatan-

kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap-tahap awal pengajaran 

diberikan bimbingan lebih banyak yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan 

pengarah agar siswa mampu menemukan sendiri arah dan tindakan-

tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang 

diberikan oleh guru. Selain dikemukakan oleh guru secara langsung, 

pertanyaan-pertanyaan pengarah juga diberikan melalui pertanyaan 

yang dibuat dalam LKS.
11

 

Tahap-tahap pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry 

approach) adalah sebagai berikut:
12

 

1. Menjelaskan tujuan/ mempersiapkan siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

siswa dengan mendorong siswa terlibat dalam kegiatan. 

2. Orientasi siswa pada masalah 

Guru memberikan masalah sederhana yang berkenaan 

dengan materi pembelajaran. 

3. Merumuskan hipotesis 

Guru membimbing siswa merumuskan hipotesis sesuai 

dengan masalah yang ada. 

 

                                                           
11

 Novie Damayanti Rachman, Sudarti, Bambang Supriadi. Penerapan Model Inkuiri 

Terbimbing (Guided Inquiry Approach) pada Pembelajaran Fisika Siswa Kelas VIII-B SMP 

Negeri 3 Rogojampi Tahun Ajaran 2012/2013. Jurnal Pembelajaran Fisika, Vol. 1 No. 3, 2012. 
12

 Made Partha Kesuma, Dewa Nyoman Sudana, I Gusti Ngurah Japa. Penerapan Model 

Pembelajaran Penemuan Terbimbing untuk Meningkatkan Keterampilan Proses dan Prestasi 

Belajar IPA Kelas V. e-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 1, 2016 
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4. Melakukan kegiatan penemuan 

Guru membimbing siswa melakukan kegiatan penemuan 

dengan mengarahkan siswa untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan. 

5. Mempresentasikan hasil kegiatan penemuan 

Guru membimbing siswa dalam menyajikan hasil kegiatan, 

merumuskan kesimpulan/ menemukan konsep. 

6. Mengevaluasi kegiatan penemuan 

Guru mengevaluasi langkah-langkah kegiatan yang telah 

dilakukan. 

Pembelajaran inkuiri terbimbing ini dapat disimpulkan bahwa 

siswa dibimbing untuk dapat mempergunakan atau 

mengkomunikasikan ide-ide matematikanya, konsep, dan keterampilan 

yang sudah mereka pelajari untuk menemukan suatu pengetahuan baru. 

Setiap siswa berkesempatan untuk memikirkan permasalahan yang 

telah disajikan oleh guru sehingga siswa akan mampu mengkaji 

permasalahan tersebut dan mampu untuk menemukan konsep atau 

prinsip matematika melalui beberapa proses serta bimbingan guru 

sebatas yang diperlukan saja.  

Model pembelajaran inkuiri memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan pembelajaran inkuiri diantaranya:
13

 

1) Siswa akan memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 

                                                           
13

 Miterianifa, Strategi Pembelajaran Kimia, (Pekanbaru: Pustaka Mulya, 2013), hlm. 87-88 
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2) Membantu dan menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-

situasi proses belajar yang baru. 

3) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya 

sendiri. 

4) Mendorong siswa untuk merumuskan hipotesisnya sendiri. 

5) Pembelajaran menjadi “student centered”. 

6) Mengembangkan bakat dan kemampuan individu. 

7) Menghindarkan siswa dari cara belajar tradisional (menghapal). 

8) Dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri. 

Kekurangan model pembelajaran inkuiri diantaranya:
14

 

1) Model pembelajaran inkuiri mengandalkan kesiapan berpikir, 

sehingga siswa yang mempunyai kemampuan berpikir lambat bisa 

kebingungan dalam berpikir secara luas, membuat abstraksi, 

menemukan hubungan antarkonsep dalam suatu mata pelajaran. 

2) Kurang berhasil bila jumlah siswa terlalu banyak di dalam satu 

kelas. 

3) Lebih menekankan pada penguasaan kognitif serta mengabaikan 

aspek keterampilan, nilai, dan sikap. 

Berdasarkan uraian di atas model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dapat membuat suasana belajar lebih aktif dan berpusat 

pada siswa.  Namun, agar model pembelajaran berjalan dengan baik 

maka sebaiknya guru harus kreatif dan dinamis serta harus 

                                                           
14

 Sitiatava Rizema Putra, Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2013), hlm. 107-108 
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mempersiapkan materi dan model pembelajaran dengan matang dan 

guru harus bisa mengelola kelas dengan baik agar model pembelajaran 

ini dapat berjalan dengan baik. 

3. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa karena kemampuan awal dapat 

menggambarkan kesiapan siswa dalam mengikuti suatu pelajaran. 

Kemampuan awal juga dipandang sebagai keterampilan yang relevan yang 

dimiliki pada saat akan mulai mengikuti suatu pembelajaran sehingga 

dapat dikatakan bahwa kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus 

dikuasai siswa sebelum mengikuti suatu kegiatan pembelajaran.
15

 

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum 

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal peserta didik 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang 

yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya, dan apa yang diperoleh 

dari pelatihan sebelumnya, dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu 

pengalaman baru.
16

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

awal adalah suatu kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelum 

                                                           
15

 Rosita Fitri Herawati, Sri Mulyani, Tri Redjeki. Pembelajaran Kimia Berbasis Multiple 

Representasi ditinjau dari Kemampuan Awal terhadap Prestasi Belajar Laju Reaksi Siswa SMA 

Negeri I Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. Jurnal Pendidikan Kimia (JPK), Vol. 2 No. 2, 

2013. 
16

 Siwi Puji Astuti. Pengaruh Kemampuan Awal dan minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Fisika. Jurnal formatif , Vol.1 No.5, 2015. 
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pembelajaran berlangsung dan merupakan prasyarat yang harus dimiliki 

siswa sebelum mengikuti suatu kegiatan pembelajaran.  

Kemampuan awal dalam penelitian ini berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuannya adalah untuk melihat model pembelajaran inkuiri 

terbimbing baik digunakan pada kelompok siswa yang berkemampuan 

awal  tinggi, sedang atau rendah. Untuk mengambil kriteria sebagai 

penentu tingkat kemampuan awal siswa bisa dilihat pada tabel II.2. berikut 

ini :
17

 

TABEL II.2 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

𝑥 ≥  𝑥 + 𝑆𝐷  Tinggi 

 𝑥 − 𝑆𝐷 < 𝑥 <  𝑥 + 𝑆𝐷  Sedang 

𝑥 ≤  𝑥 + 𝑆𝐷  Rendah 

 Diadopsi dari tesis Ramon Muhandaz 

4. Hubungan antara Model Pembelajaran Inkiuiri Terbimbing dengan 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa dan Kemampuan Awal Siswa 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing akan baik apabila 

diterapkan dalam pembelajaran matematika. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing akan membuat 

siswa lebih aktif dan siswa akan memahami konsep-konsep dasar serta 

menghindarkan siswa dari cara belajar tradisional (menghapal). 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing ini mendorong siswa untuk 

melakukan sebuah penyelidikan yang melibatkan proses penggunaan 

                                                           
17

 Ramon Muhandaz. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok 

terhadap Kemampuan Representasi Dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VIII MTsN 

Kota Padang. (Padang: Universitas Negeri Padang).  
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intelektual siswa dalam memperoleh pengetahuan dengan cara 

menemukan dan mengorganisasikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ke 

dalam sebuah tatanan penting menurut siswa.  

Oleh karena itu, agar tujuan pembelajaran tercapai dan semua 

siswa mampu memahami suatu konsep matematis, guru sebaiknya terlebih 

dahulu melihat kemampuan awal siswa. Kemampuan awal merupakan 

prasyarat yang harus dikuasai siswa sebelum mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran dan merupakan bekal siswa dalam menerima materi 

pelajaran selanjutnya. Kesiapan dan kesanggupan dalam mengikuti 

pelajaran banyak ditentukan oleh kemampuan awal yang dimiliki oleh 

siswa sehingga kemampuan awal merupakan pendukung keberhasilan 

belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran inkuiri terbimbing ini sangat cocok digunakan terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa dan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran pada siswa maka kita bisa meninjaunya dari kemampuan 

awal siswa. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti adalah: 

1. Penelitian dalam jurnal pendidikan matematika yang dilakukan oleh Ratni 

Purwasih, M.Pd dengan judul Peningkatan Kemampuan Pemahaman 

Matematis dan Self Confidence Siswa MTs di Kota Cimahi Melalui Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 
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peningkatan kemampuan pemahaman matematis kelas eksperimen lebih 

baik secara signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol.
18

 

2. Penelitian dalam jurnal pendidikan matematika yang dilakukan oleh 

Aprilia Fitriningsih, Caswita, dan Rini Asnawati dengan judul Efektivitas 

Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing ditinjau dari Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa. Penulis menyimpulkan bahwa pemahaman konsep 

matematis siswa dengan pembelajaran inkuiri terbimbing lebih tinggi dari 

pembelajaran konvensional.
19

  

3. Penelitian dalam jurnal yang dilakukan oleh I Made Tangkas dengan judul 

Pengaruh Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap 

Kemampuan Pemahaman Konsep dan Keterampilan Proses Sains Siswa 

Kelas X SMAN 3 Amlapura. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil pemahaman konsep dan keterampilan 

proses sains antara kelompok siswa dengan model inkuiri terbimbing dan 

kelompok siswa dengan model pembelajaran langsung.
20

 

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dengan penelitian yang relevan adalah variabel moderatnya, penulis ingin 

menelaah adakah pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing  

terhadap pemahaman konsep siswa ditinjau dari kemampuan awal siswa. Oleh 

                                                           
18

 Rani Purwasih. Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis dan Self Confidence 

Siswa MTs di Kota Cimahi Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing. Jurnal Pendidikan 

Matematika, Vol. 9 No. 1, Maret 2015 
19

 Aprilia Fitriningsih, Caswita, Rini Asnawati. Efektifitas Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing ditinjau dari Pemahaman Konsep Matematis Siswa. Jurnal Pendidikan Matematika 

Unila. Vol. 02 No.04, 2014. 
20

 I Made Tangkas. Pengaruh Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMAN 

3 Amlapura. Vol 2 No. 1, 2012 
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karena itu penulis melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap pemahaman konsep matematis 

ditinjau dari kemampuan awal siswa SMP Negeri 3 Rumbio Jaya Kecamatan 

Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara berdo’a dan mengecek kehadiran siswa. 

2) Guru memberikan motivasi kepada siswa berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari. 

3) Guru memberikan apersepsi. 

4) Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menginformasikan tentang model pembelajaran yang akan 

digunakan, yaitu model pembelajaran inkuiri terbimbing serta 

proses pelaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

2) Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri dari 4-6 

orang.  

3) Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 
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4) Guru menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan siswa dengan 

bantuan LKS. 

5) Guru memerintahkan siswa mendiskusikan LKS dan 

mengumpulkan informasi yang diketahui serta memecahkan 

masalah yang terdapat pada LKS. 

6) Guru berkeliling dan memonitoring kegiatan siswa serta 

memberikan bantuan seperlunya jika ada yang tidak dimengerti 

oleh siswa. 

7) Guru memerintahkan perwakilan tiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

8) Guru memberikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi 

presentasi temannya. 

9) Guru memberikan tanggapan dan membimbing siswa menemukan 

solusi dari permasalahan melalui tanya jawab. 

10) Guru memberikan soal evaluasi yang dikerjakan siswa secara 

mandiri dan teliti. 

c. Kegiatan Akhir 

1) Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari. 

2) Guru menginformasikan materi untuk pertemuan berikutnya.  

3) Guru memberikan pekerjaan rumah (PR). 

4) Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam. 
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2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Pemahaman konsep matematis siswa akan dilihat dari hasil tes  

yang dilakukan setelah menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. Penelitian ini dilakukan di dua kelas yang salah satu kelas 

digunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Soal tes 

kemampuan pemahaman konsep matematis yang menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing sama dengan soal tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

3. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan prasyarat 

yang harus dimiliki siswa dengan cara melakukan tes materi yang 

berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Hasilnya berupa nilai 

0-100 dan membagi kemampuan awal siswa yang terdiri dari tiga 

kelompok yaitu kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. 𝐻𝑎  :  

 

 

 

 

Terdapat  perbedaan pemahaman konsep matematis  siswa yang 

diajar menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional. 
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𝐻0 : 

 

 

2. 𝐻𝑎 :  

 

 

𝐻0 :  

 

 

3. 𝐻𝑎 :  

 

𝐻0 :  

 

4. 𝐻𝑎 :  

 

 

𝐻0 :  

 

 

 

 

Tidak terdapat  perbedaan pemahaman konsep matematis siswa yang 

diajar menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

 Terdapat perbedaan kemampuan awal siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan siswa 

yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan siswa 

yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

Kemampuan awal siswa berkontribusi terhadap pemahaman konsep 

matematis siswa. 

Kemampuan awal siswa tidak berkontribusi terhadap pemahaman 

konsep matematis siswa. 

Terdapat interaksi antara model pembelajaran inkuiri terbimbing 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa ditinjau 

dari 

Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran inkuiri 

terbimbing terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa ditinjau dari kemampuan awal. 

dari kemampuan awal. 


