
12

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman Konsep Matematika

1. 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, sedangkan suatu konsep menurut Oemar Hamalik adalah

suatu kelas atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum.2 Jadi

pemahaman konsep adalah menguasai sesuatu dengan pikiran yang

mengandung kelas atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum.

Pemahaman konsep merupakan dasar utama dalam pembelajaran

matematika. Herman menyatakan bahwa belajar matematika itu

memerlukan pemahaman terhadap konsep-konsep, konsep-konsep ini akan

melahirkan teorema atau rumus.3 Agar konsep-konsep dan teorema-

1Sardiman. Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. h. 43.
2Oemar Hamalik. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. Jakarta:

Bumi Aksara. 2008. h. 162.
3Herman Hudojo. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika.

Malang:IKIP. 2005.
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teorema dapat diaplikasikan ke situasi yang lain, perlu adanya

keterampilan menggunakan konsep-konsep dan teorema-teorema tersebut.

Oleh karena itu, pembelajaran matematika harus ditekankan ke arah

pemahaman konsep.

Suatu konsep yang dikuasai siswa semakin baik apabila disertai

dengan pengaplikasian. Effandi menyatakan tahap pemahaman suatu

konsep matematika yang abstrak akan dapat ditingkatkan dengan

mewujudkan konsep tersebut dalam amalan pengajaran.4 Siswa dikatakan

telah memahami konsep apabila ia telah mampu mengabstraksikan sifat

yang sama, yang merupakan ciri khas dari konsep yang dipelajari, dan

telah mampu membuat generalisasi terhadap konsep tersebut.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan

pemahaman konsep matematika menginginkan siswa mampu

memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang telah dipahaminya ke

dalam kegiatan belajar. Jika siswa telah memiliki pemahaman yang baik,

maka siswa tersebut siap memberi jawaban yang pasti atas pernyataan-

pernyataan atau masalah-masalah dalam belajar.

2. Indikator Pemahaman Konsep

Indikator-indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain:

1) Menyatakan ulang setiap konsep.
2) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu

(sesuai dengan konsepnya).
3) Memberikan contoh dan non contoh dari konsep.

4Effandi Zakaria, Dkk. Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Kuala
Lumpur:Utusan Publications dan Distributors SDN BHD. 2007. h. 86
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4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi
matematis.

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.
6) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau

operasi tertentu.
7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.5

Untuk menganalisis hasil tes pemahaman konsep matematika

siswa, maka setiap soal berdasarkan indikator tersebut diberi nilai atau

skor. Pemberian skor pemahaman konsep matematika dapat dilihat pada

tabel berikut:

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 substansial
benar, tetapi masih
terdapat kesalahan

4 Interpretasi soal
benar seluruhnya

Prosedur
penyelesaian tepat,
tanpa kesalahan

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

Sumber: Mas’ud Zein dan Darto

5Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Op. Cit. h. 59.
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Dapat simpulkan 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 suatu instrumen. pemberian skor pemahaman konsep

matematika siswa digunakan untuk mengukur setiap indikator soal

pemahaman konsep 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.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Konsep

Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika dipengaruhi

oleh beberapa faktor. Ngalim Purwanto mengungkapkan bahwa berhasil

atau tidaknya belajar itu tergantung pada bermacam-macam faktor.

Adapun faktor-faktor itu dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:6

1) Faktor yang ada pada organisme itu sendiri yang kita sebut
faktor individu, yang termasuk dalam faktor individu antara lain
kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan latihan, motivasi dan
faktor pribadi.

2) Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial,
yang termasuk faktor sosial ini antara lain keluarga atau keadaan
rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang
digunakan dalam belajar, lingkungan dan kesempatan yang
tersedia serta motivasi sosial.

Selain faktor tersebut, pemahaman konsep dipengaruhi oleh

psikologis siswa. Kurangnya pemahaman konsep terhadap materi

matematika yang dipelajari karena tidak adanya usaha yang dilakukan oleh

6Ngalim Purwanto. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007. h. 102
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siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru. Siswa lebih

mengharapkan kepada penyelesaian dari guru, hal ini memperlihatkan

bahwa pemahaman konsep siswa masih rendah.

4. Tingkat Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep merupakan tipe belajar yang lebih tinggi

dibanding tipe belajar pengetahuan. Nana Sudjana menyatakan bahwa

pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori, yaitu: Tingkat

terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam

arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip.

Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan

bagian-bagian dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan

beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan

yang tidak pokok. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemahaman

ekstrapolasi.7

Menurut W. Gulo kemampuan-kemampuan yang tergolong dalam

pemahaman suatu konsep mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi

adalah sebagai berikut:8

1) Translasi, yaitu kemampuan untuk mengubah simbol tertentu
menjadi simbol lain tanpa perubahan makna. Simbol berupa
kata-kata (verbal) diubah menjadi gambar atau bagan atau
grafik.

2) Interpretasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna yang
terdapat di dalam simbol, baik simbol verbal maupun yang
nonverbal. Dalam kemampuan ini, seseorang dapat
menginterpretasikan sesuatu konsep atau prinsip jika ia dapat
menjelaskan secara rinci makna atau konsep atau prinsip, atau

7Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
2009. h. 24

8W. Gulo. Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Grafindo. 2008. h. 59-60
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dapat membandingkan, membedakan, atau mempertentangkan
dengan sesuatu yang lain.

3) Ekstrapolasi, yaitu kemampuan untuk melihat kecenderungan
atau arah atau kelanjutan dari suatu temuan. Kalau kepada
siswa misalnya dihadapi rangkaian bilangan 2, 3, 5, 7, 11, maka
dengan kemampuan ekstrapolasi mampu menyatakan bilangan
pada urutan ke-6, ke-7 dan seterusnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka tingkatan pemahaman

konsep mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi dapat

dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: Tingkat pertama adalah

mengartikan sebuah konsep kedalam bentuk simbol. Tingkat kedua adalah

menjelaskan makna atau konsep yang terdapat dalam simbol dan

menghubungkannya dengan kejadian berikutnya. Tingkat ketiga adalah

kemampuan melihat arah atau kelanjutan dari suatu kejadian tersebut.

B. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Learning Start With A Question

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis- garis besar

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan9.

Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi dapat diartikan sebagai pola-

pola umum kegiatan guru untuk siswa dalam perwujudan kegiatan belajar

mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.

Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu karena

untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat tercapai hasil yang

optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara

9 Ibid. h. 5
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optimal, dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif

dan efisien.10

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa

untuk belajar secara aktif dengan mengoptimalkan semua potensi yang

dimiliki oleh siswa, sehingga mencapai belajar yang memuaskan.11 Dalam

pembelajaran aktif guru berperan sebagai pengolah proses belajar mengajar,

bertindak sebagai fasilitator  yang berusaha menciptakan kondisi belajar yang

efektif sehingga memungkinkan proses belajar mengajar, mengembangkan

bahan pelajaran yang baik dan meningkatkan kemampuan siswa untuk

menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus

dicapai.

Siberman yang dikutip oleh Trianto mengungkapkan bahwa dalam

aplikasi strategi pembelajaran aktif dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:12

a. Bagaimana membantu siswa aktif sejak awal, misalnya strategi tim
membangun, penilaian mendadak dan keterlibatan langsung.

b. Bagaimana membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan
kterampilan dan kemampuan yang aktif, misalnya strategi
pembelajaran pembelajaran dikelas, diskusi kelas atau kolaborasi.

c. Bagaimana membuat pelajaran yang tidak terlupakan misalnya
review, penilaian diri dan perencanaan masa depan.

Berdasarkan pendapat tersebut strategi pembelajaran aktif tipe Learning

Start With A Question merupakan salah satu intruksional dari pembelajaran

aktif yang mengikut sertakan siswa secara langsung dalam pembelajaaran.

10 Made Wena. 2010. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta: Bumi
Aksara. h. 2-3

11 Hartono. dkk. 2009. PAIKEM. Pekanbaru: Zanafa Publising. h. 39
12 Trianto. 2010. Mendesain Model Pembelajaran inovatif –Progresif. Jakarrta: Kencana.

h. 138
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Tipe ini membuat siswa belajar secara aktif dengan membuat mereka

bertanya tentang materi pelajaran sebelum ada penjelasan dari guru.13

Strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question

merupakan salah satu cara untuk mendapatkan partisipasi individu dari

seluruh siswa, dalam pembelajaran ini siswa dapat bertanya kepada guru,

mendengarkan secara aktif, berdiskusi, menanggapi pertanyaan dan

argumentasi. Semakin aktif siswa dalam belajar maka pemahaman siswa akan

semakin bertambah, sehingga tujuan pembelajaran akan mudah tercapai

secara optimal.

Langkah-langkah strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A

Question adalah sebagai berikut:14

a. Pilih bahan bacaan yang sesuai kemudian bagikan kepada siswa
b. Minta siswa untuk mempelajari bacaan sendirian atau dengan teman.
c. Minta siswa untuk memberi tanda pada bagian bacaan yang tidak

dipahami.
d. Didalam pasangan atau kelompok kecil, minta siswa untuk

menuliskan pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca.
e. Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis oleh siswa.
f. Sampaikan pelajaran dengan menjawab pertanyaan tersebut.

Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start

With A Question ini adalah:

a. Strategi ini dapat meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya.

b. Dapat meningkatkan minat dan keingintahuan mengenai suatu pokok

bahasan.

13Hisyam Zaini. dkk. 2011. Strategi Pembelajaran Aktif. CTSD (Center for Teaching
Staff Development). h. 46-47

14 ibid
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c. Dalam strategi ini guru dapat lebih mudah mengetahui sejauh mana

kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran.

Sedangkan kelemahan dari strategi pembelajaran aktif tipe Learning

Start With A Question adalah guru tidak menjelaskan pelajaran secara

mendetail, karena guru hanya menjelaskan berdasarkan pertanyaan siswa

saja.

Meskipun banyak strategi-strategi yang diterapkan dalam pembelajaran,

akan tetapi tidak ada strategi  yang terbaik, karena setiap strategi  ada

kelebihan dan kelemahannya. Dan tidak ada salahnya mempertimbangkan

strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question ini untuk

diterapkan dalam pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan penerapan pembelajaran

aktif tipe Learning Start With A Question akan  memberikan kesempatan bagi

siswa untuk berbicara secara aktif dan tidak ada siswa yang diam sama sekali,

sehingga siswa dapat mempersiapkan diri masing-masing tanpa harus siswa

yang mahir berbicara saja yang boleh bersuara.

C. Hubungan Pemahaman  Konsep Matematika dengan strategi

pembelajaran akitf tipe Learning Start With A Question

Strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question

apabila diterapkan dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaran

matematika akan mendorong siswa lebih memaksimalkan potensi yang

mereka miliki. Sebagaimana yang telah dijelaskan matematika memiliki

konsep-konsep yang harus dipahami oleh siswa, maka Strategi ini
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menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi siswa melalui

tulisan. Hal ini sangat baik digunakan pada siswa yang kurang berani

mengungkapkan pertanyaan, keinginan, dan harapan melalui percakapan.15

Strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question

mendorong siswa untuk ikut berpartisipasi secara aktif dan melatih

kemampuan siswa agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam

bertanya, karena  dengan bertanya  maka: 16

a. Dapat menggali informasi, baik administrasi maupun akademis

b. Mengecek pemahaman siswa

a. Membangkitkan respon siswa

c. Mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa

d. Mengetahui hal-hal yang diketahui siswa

e. Memfokuskan perhatian siswa

f. Meyegarkan kembali pengetahuan yang dimiliki siswa

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat

hubungan antara strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A

Question dengan pemahaman konsep matematika siswa, karena dengan

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A

Question ini guru dapat mengetahui hal yang tidak dipahami siswa dan dapat

menimbulkan partisipasi siswa untuk mengungkapkan pertanyaan dalam

pembelajaran matematika. Kemudian guru menjelaskan jawaban atas

15Risnawati. 2008. Strategi Pembelajaran Matematika. h.12
16 Rusman. 2011. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru.

Jakarta: PT. Raja Grafindo. h. 195
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pertanyaan tersebut sehingga pemahaman siswa terhadap materi pelajaran

menjadi lebih baik.

D. Penelitian yang Relevan

Strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question telah

diteliti pada berbagai karya tulis, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh

Idris Ansari dengan judul “strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start

With A Question terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTs Al-

Usmaniyah Bagan Batu,” dimana hasil analisis menunjukkan bahwa

penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa dengan taraf 5%

didapatkan harga thitung > ttabel yaitu 3,1> 2,00. Dan penelitian yang dilakukan

oleh Yandris Saputra Can, dkk. “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran

Aktif Tipe Learning Start With A Question Terhadap Pemahaman Konsep

Matematika SiswaKelas VIII Smp Negeri 16 Sijunjung yang menyimpulkan

bahwa pemahaman konsep matematika siswa kelas eksperimen lebih baik

dari pada kelas kontrol dapat dilihat  dari harga thitung > ttabel yaitu 4,28 >

1,677. Berdasarkan penelitian tersebut, strategi pembelajaran aktif tipe

Learning Start With A Question telah diterapkan untuk meningkatkan hasil

belajar dan pemahaman konsep matematika siswa. Sedangkan pada penelitian

ini akan dilakukan penelitian terhadap pemahaman konsep matematika siswa

MTs Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar.
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E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini konsep yang dioperasionalkan adalah strategi

pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question yang diterapkan pada

pembelajaran matematika MTs Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang dan

pemahaman konsep matematika siswa.

1. Strategi Pembelajaran Aktif tipe Learning Start With A Question

Untuk mengoperasionalkan strategi pembelajaran aktif tipe

Learning Start With A Question, perlu disusun indikator yang merujuk

pada langkah-langkah strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start

With A Question tersebut. Adapun langkah-langkah penerapan strategi

pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question adalah sebagai

berikut:

a. Tahap Persiapan

1) Penyusunan perangkat penelitian yang meliputi perangkat

pembelajaran berupa silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP), Bacaan dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan diisi

siswa setiap kali pertemuan.

2) Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaitu soal

pretest/posttest. Melaksanakan uji homogenitas untuk kedua kelas

dengan mengolah nilai dari materi prasyarat.

b. Tahap Pelaksanaan

Adapun tahap  pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan pendahuluan



24

a) Guru membuka pelajaran

b) Guru menyampaikan judul materi ajar, tujuan pembelajaran

dan kompetensi yang akan dicapai.

c) Guru menjelaskan metode yang akan diterapkan

2) Kegiatan Inti

a) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok

b) Guru membagikan bacaan dan LKS

c) Guru meminta siswa membaca bacaan

d) Guru meminta siswa memberi tanda pada bacaan yang

kurang dipahami

e) Guru meminta siswa menuliskan pertanyaan

f) Guru meminta siswa mengumpulkan pertanyaan yang telah

ditulis

g) Guru menyajikan materi dengan cara membahas dan

menjelaskan materi pelajaran yang berkaitan dengan

pertanyaan siswa

h) Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran

3) Penutup

a) Guru meminta siswa mengerjakan soal yang ada di LKS

2. Pemahaman Konsep Matematika Siswa

Pemahaman konsep siswa menggunakan strategi pembelajaran

aktif tipe Learning Start With A Question tersebut dapat dilihat dari tes

yang dilaksanakan pada akhir pertemuan yang dilakukan setelah
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menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A

Question, sedangkan pemahaman konsep matematika siswa yang tidak

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A

Question juga dapat dilihat dari tes akhir pertemuan.

Soal tes untuk menentukan pemahaman konsep matematika siswa

yang menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With

A Question sama dengan soal tes untuk menentukan pemahaman konsep

matematika siswa yang tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif

tipe Learning Start With A Question. Tes ini dilakukan pada waktu yang

bersamaan. Siswa diberi waktu selama 2 jam pelajaran. Setelah tes

selesai dan dikumpulkan, selanjutnya hasil tes dianalisis apakah

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe

Learning Start With A Question ini berpengaruh terhadap pemahaman

konsep matematika siswa MTs Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang

Kabupaten Kampar.

Adapun indikator yang menunjukkan pemahaman konsep adalah

sebagai berikut: 17

1. Menyatakan ulang setiap konsep.
2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu

(sesuai dengan konsepnya).
3. Memberikan contoh dan non contoh dari konsep.
4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi

matematis.
5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.
6. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau

operasi tertentu.
7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

17Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Op. Cit. h. 59.
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F. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : µeksperimen ≠ µkontrol

Terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa

yang belajar menggunakan Strategi pembelajaran aktif tipe Learning

Start With A Question dan siswa yang tidak menggunakan Strategi

pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question, yang berarti

bahwa ada pengaruh penerapan Strategi pembelajaran aktif tipe Learning

Start With A Question terhadap pemahaman konsep matematika siswa

MTs Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar.

Ho : µeksperimen = µkontrol

Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara

siswa yang belajar menggunakan Strategi pembelajaran aktif tipe

Learning Start With A Question dan siswa yang tidak menggunakan

Strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question, yang

berarti bahwa tidak ada pengaruh penerapan Strategi pembelajaran aktif

tipe Learning Start With A Question terhadap pemahaman konsep

matematika siswa MTs Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang

Kabupaten Kampar.


