
BAB II

KAJIAN TEORI

a. Kerangka Teoretis

1. Pemahaman Konsep

a. Pengertian Pemahaman Konsep

Kemampuan pemahaman (comprehention) adalah kemampuan yang

menuntut siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta

yang diketahuinya.1 Dapat pula Pemahaman diartikan sebagai penyerapan

arti suatu materi bahan yang dipelajari. Untuk memahami suatu objek

secara mendalam seseorang harus mengetahui: 1) objek itu sendiri; 2)

relasinya dengan objek lain yang sejenis; 3) relasinya dengan objek lain

yang tidak sejenis; 4) relasi-dual dengan objek lainnya yang sejenis; 5)

relasi dengan objek dalam teori lainnya.2

Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi

atau suatu tindakan. Sedangkan konsep adalah suatu kelas stimulus yang

memiliki sifat-sifat (atribut-atribut) umum. Stimulus adalah objek-objek

1 Ngalim Purwanto. Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis. Bandung:PT remaja
Rosdakarya.2007. h.45

2 http://herdy07.wordpress.com/2010/05/27/kemampuan-pemahaman-matematis/ diambil
pada hari Rabu, 16 Maret 2012, jam 16.05
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untuk orang (person). 3 Jadi pemahaman konsep matematika adalah

kemampuan menagkap makna atau arti suatu ide atau pengertian-

pengertian pokok dalam matematika.

Pemahaman konsep merupakan dasar utama dalam pembelajaran

matematika. Herman menyatakan bahwa belajar matematika itu

memerlukan pemahaman terhadap konsep-konsep, konsep-konsep ini

melahirkan teorema atau rumus. 4 Agar konsep-konsep dan teorema-

teorema dapat diaplikasikan ke situasi yang lain, perlu adanya keterampilan

menggunakan konsep-konsep dan teorema-teorema tersebut. Oleh karena

itu, pembelajaran matematika harus ditekankan kearah pemehaman konsep.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa pemahaman konsep

merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika. Karena

pemahaman konsep merupakan salah satu faktor psikologis yang

diperlukan dalam kegiatan belajar karena dipandang sebagai salah satu cara

untuk berfungsinya pikiran siswa dalam hubungan pemahaman konsep

pelajaran, sehingga penguasaan terhadapa bahan yang disajikan lebih

mudah dan efektif.5

3 Omar Hamalik. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. Jakarta:
Bumi Aksara,2002 h.161

4 Herman Hudojo,Strategi Mengajar Belajar matematika, Malang:IKIP Malang.1990.
h.150
5 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.42
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Adapun indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain:6

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.

2. Pembelajaran Model Auditory Intellectually Repetition (AIR)

a. Pengertian

Model pembelajaran Auditory, Intellectualy, Repetition adalah strategi

pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan tiga hal yaitu :

a. Auditory, yang berarti indra telinga digunakan dalam belajar dengan

cara mendengarkan, menyimak, berbicara, mengemukakan pendapat,

menanggapi, presentasi, dan argumentasi.

b. Intellectualy, yang berarti kemampuan berfikir perlu dilatih melalui

latihan bernalar, mengkonstruksi, menerapkan gagasan, mengajukan

pertanyaan, dan memecahkan masalah.

6 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, (Jakarta:
Depdiknas, 2006), h. 59
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c. Repetition (pengulangan), yang berarti pemberian kuis, tugas PR agar

pemahaman siswa lebih luas dan mendalam.7

Model AIR ini mirip dengan Somatic Auditory Visualization

Intellectually (SAVI) dan Visualization Auditory Kinesthetic (VAK),

bedanya hanyalah pada repetisi yaitu pengulangan yang bermakna

pendalaman, perluasan, pemantapan, dengan cara siswa dilatih melalui

pemberian tugas atau kuis.8

Pembelajaran model AIR adalah pembelajaran yang menekankan

bahwa haruslah memenfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. Istilah

AIR sendidri adalah kependekatan dari: yang bermakana gerakan tubuh di

mana belajar dengan mengamati dan melakukan; yang bermakana bahwa

belajar haruslah dengan melalui mendengar, menyimak, berbicara, prestasi,

argumentasi, mengemukakan pendapat, dan mengamati, dan Intellectualy

yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berfikir

(minds-on), belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih

menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi,

menemukan, menciptakan, mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan

menerapkan, dan repetisi yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman,

7 Erman Suherman, dkk., Strategi Pembelajaran Kontemporer, Bandung, FMIPA UPI,
2003, h.20

8 Suyatno.Menjelajah Pembelajaran Inovatif.Jawa Timur. Masmedia Buana Pustaka,
2009. h.65
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perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas

atau kuis.9

Teori yang mendukung antara lain Thorndike mengemukakan

bahwa Law of exercise (Hukum latihan) yaitu semakin sering suatu

tingkahlaku diulang/dilatih (digunakan) maka asosiasi tersebut akan

semakin kuat.10 Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wenger “kunci

belajar terletak pada artikulasi terperinci. Tindakan mendiskripsikan

sesuatu yang baru bagi kita akan mempertajam persepsi dan memori kita

tentangnya. Lebih terperinci jika kita menggunakannya, lebih banyak

asosiasi yang kita bentuk dan lebih mudah untuk diingat. Ketika kita

membaca sesutu yang baru kita harus menutup mata dan kemudian

mendeskripsikan dan mengucapkan apa yang sudah dibaca tadi.”

Belajar auditory yaitu belajar mengutamakan berbicara dan

mendengarkan. Belajar auditory sangat diajarkan terutama oleh bangsa

Yunani kuno, karena filosofis mereka adalah jika mau belajar lebih banyak

tentang apa saja , maka bicarakanlah tanpa henti. Menurut Deve Merier

bahwa Intellectually menunjukkan apa yang dilakukan pembelajar dalam

pemikiran suatu pengalaman dan menciptakan hubungan makna, rencana

9 Ibid
10 Qurotuuh Ainia dkk. Eksperimen Model Pembelajaran Auditory Intellectually

Repetition (AIR) Terhadap Prestasi belajar Matematika Ditinjau Dari karakter Belajar Siswa
Kelas VII SMP Negri Se-Kecamatan Kaligesing Thn 2011/2012. Purworwjo. Universitas
Muhammadiah .h.MP-711
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dan nilai dari pengalaman tersebut.11 Pengulangan dapat diberian secara

teratur ataupun setelah tiap unit yang diberikan, maupun disaat waktu yang

dianggap perlu pengulangan. Repetition merupakan pengulanggan dalam

kegiatan pembelajaran, pengulangan disini dimaksudkan agar pemahaman

siswa lebih mendalam, disertai pemberian soal dalam bentuk tugas atau

kuis. Dengan pemberian tugas diharapkan siswa dapat terlatih dalam

menggunakan pengetahuan yang didapat dalam penyelesaian soal dan

menginggat apa yang telah diterima.

Istilah AIR diambil dari kependekan unsur-unsurnya yaitu Auditory,

Intellectually dan Repetition. Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur

AIR adalah sebagai berikut

1) Auditory (A)

Auditory adalah belajar dengan berbicara dan

mendengarkan, menyimak, presentasi, argumentasi, mengemukakan

pendapat, dan menanggapi.

Menurut munadi dalam hidup kita lebih banyak

menghabiskan waktu untuk mendengar dari pada untuk melakukan

metode komunikasi lainya. Pada tahun 1926, ditemukan bahwa 70%

dari waktu bangun kita dipakai untuk berkomunikasi yaitu membaca,

menulis, berbicara, dan mendengarkan. Apa bila waktu yang

11 Ibid.
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digunakan untuk aktifitas tersebut dibagi –bagi hasil menunjukkan

bahwa 42% dilakukan untuk mendengar, 32% dilakukan untuk

bercakap-cakap, 15% dilakukan untuk membaca, dan 11% dilakukan

untuk menulis.12

Hal ini juga didukung oleh hasil sebuah riset yang dilakukan

oleh Barker dan rekan-rekannya (1981), yang menyatakan bahwa

rata-rata waktu bangun kita digunakan 53% untuk mendengar. Hasil

penelitian Hargie dan rekan-rekannya (1987) turut memperkuat

temuan Barker tersebut.13

Pembelajaran auditory mendengarkan pelajaran, contoh dan

cerita serta mengulang informasi adalah cara utama belajar. Selain itu

pembelajaran auditory mendapatkan manfaat dengan membicarakan

apa yang baru dibicarakan. Dorongan mereka untuk menjelaskan apa

yang mereka baca kepada siswa lain, atau berbicara kepada diri

sendiri mengenai bacaan mereka.14

Menyimak yaitu pada hakekatnya merupakan proses

mendengar dengah penuh pemahaman, apresiasi dan evaluasi untuk

12 Adi Prastowo. Pengembangan Sumber belajar.Yogyakarta:Pustaka Insan madani, 2012.
h.118

13 Ibid
14 Bobbi deporter dkk. Quantum Teaching. Bandung: Pt Mizan Pustaka h.185
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memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna

komunikasi yang hendak disampaikan. 15

Unsur pembelajaran menyimak terdapat tiga yaitu

kebahasan, pemahaman dan ingatan kebahasan berkaiatan dengan

dengan pengetahuan tentang gejala fonetik, kosakata, dan struktur.

Pemahaman adalah pemahaman terhadap bahan yang disimak.

Ingatan adalah bentuk penyimpanan suatu hal dalam jangka aktu

tertentu.16

Presentasi adalah penyajian   materi secara lisan oleh

pembicara menggunakan ide dan pemikiran yang teroganisasi.

Kelebihan presentasi adalah  pembicara dapat menjelaskan secara

sistyematis seluruh materi yang akan disampaikan, tidak memerlukan

banyak sarana pembelajaran sehingga dapat dikatakan relative

sederhana, dan pembicara bebas berekspresi karena kelas sepenuhnya

dikuasai oleh pembicara.17

Persoalan Auditory dalam belajar merupakan salah satu

proses penting untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang

diinginkan. Auditory berarti indra telinga digunakan dalam belajar

15 I Wayan Jatiyasa.pengajaran Ketrampilan menyimak di sekolah
Dasar.http://iwayanjatiyasatumingal.blogspot.con/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=1

16 Silka yuanti draditaswati. Penilaian Pembelajaran Menyimak. Malang: Universitas
negri Malang.

17 Mohamad jafar. Metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Blue Casave
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dengan cara menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi,

mengemukakan pendapat dan menanggapi.18

2) Intellectually (I)

Intellectually adalah belajar dengan berfikir untuk

menyelesaikan masalah, kemampuan berfikir perlu dilatih dengan

latihan bernalar, menciptakan, memecahkan masalah,

mengkonstruksi dan menerapakan. Aspek intelektual akan terlihat

jika siswa diajak terlibat dalam aktifitas seperti: memecahkan

masalah, menganalisis pengalaman, melahirkan gagasan kreatif,

mencari dan menyaring informasi, merumuskan pernyataan, dan

menerapkan gagasan baru dalam belajar. Intelaktual menunjukkan

kegiatan pikiran siswa secara internal ketika mereka menggunakan

kecerdasan untuk merenungkan pengalama.

Intellectually berarti kemampuan berfikir perlu dilatih

melalui latihan bernalar, menciptakan, memecahkan masalah,

mengkonstruksi dan menerapkan. 19 Guru harus berusaha untuk

merangsang, mengarahkan, memelihara dan menigkatkan intensitas

pada siswa. Guru harus mendorong siswa agar belajar secara berhasil.

18 Yennita dkk. Peningkatan Keterampilan Sosial Siswa Melalui Penerapan Pendekatan
Auditory Intellectualy repetition Dalam Pembelajaran Fisika. Pekanbaru: Universitas Riau  h.03

19 Ibid
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3) Repetition (R)

Repetition merupakan pengulangan dengan tujuan

memperdalam den memperluas pemahaman siswa yang perlu dilatih

melalui pengerjaan soal dalam bentuk latihan atau kuis.20 Dengan

adanya pengulangan akan memperkuat pemahaman atau penalaran

siswa.

Pengulangan ini dapat dilakukan dengan pemberiak kuis

atau latihan. Pengulangan disini adalah pemberian kuis yang

dilakukan setiap akhir kegiatan belajar mengajar, dapat juga disebut

evaluasi sumatif.

Evaluasi sumatif adalah model pelaksanaan evaluasi yang

dilakukan setelah berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Pola

evaliuasi ini dilakukan untuk mengetahui tahap perkembangan

terakhir dari tingkat pengetahuan atau penguasaan belajar yang telah

dicapai oleh siswa.

20 Qurotuuh Ainia Opcit. h. MP711
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b. Langkah-langkah Pembelajaran AIR

Langkah-langkah Metode Pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition

(AIR), yaitu :

Tabel. II. 1
Langkah-langkah model Auditory Intellectualy dan Repetition

No Tahap Kegiatan AIR
1. Pendahuluan Menjelaskan model

pembelajaran AIR pada siswa
agar mengerti maksud dan

tujuan moel pembelajaran ini

Auditory

2 Kegiatan Inti Menjelaskan garis besar materi
yang akan disampaikan

Auditory

Memberikan tugas kepada
siswa untuk mempelajari
materi lebih lanjut secara

individu maupun kelompok.

Intelectually

Siswa membuat ringkasan dan
menemukan ide-ide pokok

materi di dalam kelas

Intellectually

Siswa menghubungkan ide-ide
pokok dengan kehidupan nyata
atau pun pelajaran yang pernah

diajari sebelumnya

Intellectually

Secara bergantian siswa
mempresentasikan tentang
materi yang telah mereka

pelajari dan siswa yang lain
menanggapinya

Auditory

3. Penutup Guru dan siswa menyimpulkan Auditory dan
Intellectually

Memberikan tugas atau kuis Repetition
Mengakhiri pembelajaran Auditory

Sumber: Suherman dalam Trisna Mardina21

21 Trisna Mardina, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Model
Pembelajaran Auditory Intelectually Repetition (AIR) Pada Materi Operasi Pecahan di Kelas V SD
Negeri No.115479 Aek Tapa Kab. Labuhan Batu Utara T.A. 2011/2012, tersedia dalam:
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c. Keunggulan dan Kekurangan Auditory Intellectually Repetition (AIR)

1. Kelebihan model Auditory Intellectually Repetition adalah :

Dalam model pembelajaran AIR memiliki beberapa kelebihan

antara lain; melatih pendengaran dan keberanian siswa untuk

mengungkapkan pendapat (Auditory), melatih siswa untuk bisa

memecahkan masalah secara kreatif (Intellectually), melatih siswa

untuk mengingat kembali tentang materi yang telah dipelajari

(Repetition) dan siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. 22

(1).Kekurangan model Auditory Intellectually Repetition (AIR) adalah:

Dalam model pembelajaran AIR terdapat aspek yang harus

diintegrasikan, yakni Auditory, Intellectually dan Repetition sehingga

secara sekilas pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lama.

Tetapi hal ini dapat diminimalisir dengan cara pembentukan kelompok

pada aspek Auditory dan Intellectually. 23

3. Hubungan antara Pemahaman Konsep Matematika dengan Model

Auditory Intellectually Repetition (AIR).

Berdasarkan teori-teori yang ada dapat kita ringkas sebuah kaitan

antara model AIR dan pemahaman konsep. Model AIR dimaksudkan untuk

memberikan pemahaman kepada siswa dalam suatu materi.  Dalam

http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22176-BAB%20II.pdf, diakses tanggal: 4
Juli 2013

22 Silberman, Active Learning, Bandung, Nusamedia, 2004, h. 17.
23 Ibid
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pembelajaran menggunakan model AIR adanya kondisi aktif dan tidak

membosankan maka siswa akan belajar dengan baik, siswa akan lebih

bersemangat untuk meyelesaikan materi dan memahami konsep matematika.

Salah satu keunggulan pembelajaran model AIR adalah bahwa AIR

merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan

aspek auditory, intellectually, dan repetition secara seimbang, sehingga

pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna. Disamping itu,

keunggulan lainnya adalah dapat memberikan ruang kepada siswa untuk

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Siswa juga dilatih untuk menjadi

seorang yang berinteraksi aktif dengan yang lainnya.

Dalam pembelajaran model AIR yang lebih ditekan kan ialah aktivitas

siswa , sementara guru hanya sebagai fasilitator.  Dengan adanya sebuah

kegiatan yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan

dalam pembelajaran , ini akan menjadi sarana siswa untuk meningkatkan

kemampuan pemahaman konsep matematika yang dimilikinya. Pembelajaran

model AIR ini juga menekankan kepada intelectual siswa dalam belajar,

sehingga siswa dilatih untuk Menganalisis, memecahkan masalah, fokus,

perhatian sehingga siswa dapat mementapkan pemahamn konsep yang ia

miliki.
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B. Penelitian yang relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zainuri yang berjudul

Meningkatkan kreativitas belajar matematika dengan menggunakan model

pembelajaran auditory intellectually repetition (AIR) 24 . Hasilnya Penerapan

model pembelajaran Auditory Intelectually Repetition (AIR) dapat meningkatkan

kreativitas belajar matematika. Hal ini dapat dilihat dari tes hasil belajar II siswa,

diperoleh hasil sebanyak 30 siswa (85,69%) mendapat nilai tuntas dan 7 siswa

(14,31%) tidak tuntas, dengan peningkatan sebasar22,22% dari hasil tes hasil

belajar siklus I .

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Achmad

Zainuri yakni penliti ingin menelaah model pembelajaran AIR terhadap

pemahaman konsep matematika siswa. Sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Achmad Zainuri berfokus pada model pembelajaran AIR yang bertujuan

untuk kreativitas belajar siswa. Penelitian yang penbeliti lakukan berkaitan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainuri karena tingkat penguasaan

konsep matematika yang rendah akan menghambat proses berfikir matematika

dan proses kreatif.

24 Achmad zainuri. Meningkatkan Kreativitas Beljar Matematika Dengan Menggunakan
Model Auditori Intelectually Repetition (AIR). 2010. Prodi Pendidikan Matematika. UNIPA
Surabaya.
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Berdasarkan pada penelitian yang disebutkan sebelumnya, maka

penelitian tersebut relevan dengan apa yang akan peneliti teliti pada kesempatan

ini. Karena pemahaman konsep siswa akan mempengaruhi berfikir kreativ.

C. Konsep Operasional.

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah penerapan

model AIR dan pemahaman konsep yang langkah-langkah pelaksanaannya

sebagai berikut

1. Penerapan model Auditory, Intellectually dan Repetition

Penerapan model pembelajaran Auditory, Intellectually dan Repetition

merupakan variabel bebas yang mempengaruhi kemampuan pemahaman

konsep matematika. Adapun konsep operasional yang akan dilakukan dalam

penggunaan model Auditory, Intellectually dan Repetition akan dijelaskan

melalui langkah-langkah berikut:

a. Tahap Persiapan.

Sebelum turun ke lapangan, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan

RPP, bahan ajar dan soal tes.

b. Tahap Pelaksanaan.

Adapun langkah-langkah sesuai dengan rencana pelaksanaan

pembelajaran yang telah disusun, yaitu sebagai berikut:

1) Pelaksanaan kelas eksperimen
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Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kegiatan

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.

a) Kegiatan pendahulluan.

(1) Apresepsi

(2) Motivasi

(3) Guru menjelaskan model pembelajaran AIR dan

menyampaikan  menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa

memdengarkan dan memperhatikan penjelasan guru

(Auditory)

Kegiatan Inti.

b) Kegiatan Inti.

(1). Guru menjelaskan garis besar materi pelajaran yang akan

dipelajari. Siswa memperhatikan dan mendengarkan

penjelasan dari guru. ( Auditory)

(2). Guru membagi siswa menjadi empat kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Guru

menyuruh siswa duduk dalam kelompok yang telah

ditentukan guru.

(3). Guru memberikan LKS kepada setiap ketua kelompok

untuk dibagikan kepada anggotanya.

(4). Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari

materi lebih lanjut secara kelompok. Guru membantu dan



26

mengkordinasikan berjalannya diskusi dalam masing-

masing kelompok. (Intellectually).

(5). Setiap siswa membuat ringkasan dan menemukan ide-ide

pokok materi yang dipelajari. (Intellectually).

(6). Siswa menghubungkan ide-ide pokok dengan kehidupan

nyata atau pun pelajaran yang pernah diajari sebelumnya.

(Intellectually)

(7). Secara bergantian setiap kelompok mempresentasikan

tentang materi yang telah mereka pelajari dan siswa yang

lain menanggapinya dengan pengawasan guru. (Auditory

dan Intellectually)

c) Penutup

(1). Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang

telah berlangsung. (Auditory dan Intellectually)

(2). Guru memberikan kuis kepada siswa untuk dikerjakan

secara individu. Guru mengawasi berlangsungnya kuis.

(Repetition)

(3). Guru mengakhiri pembelajaran dan menminta siswa untuk

belajar asrama.
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2. Pemahaman Konsep Matematika.

Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep matematika antara lain:25

a. Menyatakan ulang sebuah konsep.

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan

konsepnya.

c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep.

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep.

f. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu.

g. Mengaplikasikan konsep atau alogaritma ke pemecahan masalah.

Tabel . II. 2
PENSEKORAN INDIKATOR PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA

Penskoran Indikator Pemahaman Konsep Matematika

Indikator c dan e
(0%-10%)

0        = tidak ada jawaban
2,5     = ada jawaban tetapi salah
5       = ada jawaban tetapi benar  sebagian kecil
7,5     = ada jawaban, benar sebagian  besar
10      = ada jawaban, benar semua

Indikator a,b,d dan f
(0%-15%)

0        = tidak ada jawaban
3,75   = ada jawaban, tetapi salah
7,5     = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil
12,5    = ada jawaban, benar sebagian besar
15      = ada jawaban, benar semua

Indikator g
(0%-20%)

0        = tidak ada jawaban
5        = ada jawaban, tetapi salah
10      = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil
15      = ada jawaban, benar sebagian besar
20 = ada jawaban, benar semua

Sumber: Diadaptasi dari Cai, Lane dan Jacabsin dalam Gusni Satriawati

25 Badan standar Nasional Pendidikan (BSNP).Op.Cit, h.59
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H. Hipotesis Tindakan

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian26. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan

menjadi hipotesis alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut:

Ha : Adanya perbedaan yang signifikan antara pemahaman konsep matematika

siswa menggunakan Metode Auditory Intellectually Repetition (AIR) dengan

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada pokok

pembahasan Persamaan Linear siswa MA Ummatan Wasathan Pesantren

teknologi Riau.

Ho:Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara pemahaman konsep

matematika siswa menggunakan Metode Auditory Intellectually Repetition

(AIR) dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada

pokok pembahasan Persamaan Linear siswa MA Ummatan Wasathan

Pesantren teknologi Riau.

26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  (Bandung : Alfabeta, 2010),
h. 64


