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BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Teoretis

1. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika

Pemahaman diartikan dari kata understanding. Derajat

pemahaman ditentukan oleh banyak dan kuatnya keterkaitan. Suatu

gagasan, prosedur atau fakta matematika akan dipahami secara

menyeluruh jika hal-hal tersebut membentuk suatu jaringan (network)

dengan keterkaitan yang kuat dan banyak.1

Konsep adalah menggambarkan secara abstrak tentang sesuatu

keadaan, kejadian atau kelompok.2 Pembentukan konsep merupakan

proses induktif. Bila anak dihadapkan pada stimulus lingkungan, ia

mengabstraki sifat atau atribut tertentu yang sama dari berbagai

stimulus. Pembentukan konsep merupakan suatu bentuk belajar

penemuan, paling sedikit dalam bentuk primitif.3

Konsep matematika dapat diartikan sebagai suatu ide abstrak

tentang suatu objek atau kejadian yang dibentuk dengan memandang

sifat-sifat yang sama dari sekumpulan objek, sehingga seseorang dapat

mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek atau kejadian

sekaligus menerangkan apakah objek tersebut merupakan contoh atau

1 Jarnawi Afgani, Analisis Kurikulum Matematika,(Jakarta:Universitas Terbuka,
2011), h.4.3

2 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.63
3 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar & Pembelajaran, (Bandung: Erlangga,

2011), h.64
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bukan contoh dari pengertian tersebut. Sebuah konsep matematika

dapat dipelajari melalui pendengaran, penglihatan, penanganan dan

berdiskusi. Selain itu, belajar konsep dapat juga dipelajari dengan

menggunakan media pembelajaran untuk memperjelas siswa dalam

memahami suatu konsep.

Konsep-konsep dalam matematika terorganisir secara sistematis,

logis, dan hirarkis dari yang paling sederhana ke yang kompleks.

Dengan kata lain, pemahaman dan penguasaan suatu materi/konsep

merupakan prasyarat untuk menguasai materi/konsep selanjutnya. Oleh

sebab itu dapat dimengerti bahwa kemampuan pemahaman matematik

merupakan hal yang sangat fundamental  dalam pembelajaran

matematika agar belajar menjadi lebih bermakna.4

Kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep matematika

sangat menentukan dalam proses menyelesaikan persoalan matematika.

Pada umumnya, para ahli mengukur kemampuan pemahaman

matematis melalui indikator5:

a. Kemampuan menyatakan ulang 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;

4 Mimi Hariani, Pembelajaran Matematika dengan Metode Penemuan Terbimbing
untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep dan Kemampuan Penalaran Matematika
Siswa Sekolah Dasar, (Tesis PPS UPI Bandung : Tidak diterbitkan, 2010)

5 Jarnawi Afgani, Op.Cit, h.4.5
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f. Kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal dan
eksternal matematika);

g. Kemampuan mengembangkan syarat perlu dan atau syarat
cukup suatu konsep.

Sedangkan menurut Wardhani indikator yang menunjukkan

pemahaman konsep antara lain6:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep,
b. Mengklasifikasikan objek-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 konsep,
f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau

operasi tertentu
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan

masalah.

Berdasarkan uraian dari beberapa definisi yang tersebut

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep

matematika adalah kemampuan siswa dalam mengerti ide abstrak

tentang suatu objek atau kejadian yang dibentuk dengan memandang

sifat-sifat yang sama dari sekumpulan objek dalam hal menyatakan

ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat

tertentu sesuai dengan konsepnya, memilih contoh dan bukan contoh

dari konsep, menerapkan konsep secara algoritma, merumuskan strategi

penyelesaian, serta melakukan perhitungan sederhana.

6 Sri Wardhani, Teknik Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Matematika
di SMP/Mts, (Widyaiswara PPPPTK Matematika Yogyakarta, 2010), h. 20. Tersedia pada
http://mgmpmatsatapmalang.files.wordpress.com/2011/11/instrumen-penilaian-mat-smp.pdf (14
April 2013)
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2. Kemampuan Penalaran Matematika

Penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu

aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu

pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan

yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya.7

Sedangkan penalaran atau reasoning dijelaskan oleh Copi sebagai

berikut: “Reasoning is a special kind of thinking in which inference

takes place, in which conclusions are drawn from premises”. Dengan

demikian jelaslah bahwa penalaran merupakan kegiatan, proses atau

aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu

pernyataan baru berdasar pada beberapa pernyataan yang diketahui

benar ataupun yang dianggap benar yang disebut premis.8

Secara garis besar penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran

induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah suatu proses

atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau

membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum (general) berdasar

pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar.9 Sedangkan

penalaran deduktif adalah suatu proses atau aktivitas berpikir untuk

menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal atau kasus-kasus

yang bersifat umum (general).

7 Fajar Shadiq, Pemecahan Masalah, Penalaran dan Komunikasi, (Widyaiswara
PPPG Matematika Yogyakarta, 2004), h. 2. Tersedia Pada http://p4tkmatematika.org/downloads
/sma/pemecahanmasalah.pdf. (14 April 2013).

8F. Shadiq, Penalaran atau Reasoning: Mengapa Perlu Dipelajari Para Siswa di
Sekolah?, (Yogyakarta, 2007), Tersedia Pada http://fadjarp3g.files.wordpress.com /2007/09/ok-
penalaran_gerbang_.pdf. ( 14 April 2013)

9 Fajar Shadiq, Op.Cit. h.4
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NCTM menyatakan bahwa pada siswa kelas 5-8, kurikulum

matematika sebaiknya mencakup banyak pengalaman yang beragam

yang dapat memperkuat dan memperluas keterampilan-keterampilan

penalaran logis sehingga dengan demikian siswa dapat: (1) mengenal

dan mengaplikasikan penalaran deduktif dan induktif; (2) memahami

dan menerapkan proses penalaran dengan perhatian yang khusus

terhadap penalaran dengan proporsi-proporsi dan grafik-grafik; (3)

membuat dan mengevaluasi konjektur-kunjektur dan argumen-argumen

secara logis; (4) menilai daya serap dan kekuatan penalaran sebagai

bagian dari matematika.10

Indikator yang menunjukkan pencapaian penalaran dan

komunikasi Matematika antara lain11:

a. Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis,
gambar dan diagram. (untuk komunikasi)

b. Mengajukan dugaan (conjegtures)
c. Melakukan manipulasi matematika
d. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan

atau bukti terhadap beberapa solusi
e. Menarik kesimpulan dari pernyataan
f. Memeriksa kesahihan suatu argumen
g. Menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk

membuat generalisasi.

Berdasarkan uraian dan beberapa definisi sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematika adalah

kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan kegiatan, suatu proses

10 Yani Ramdani, Pengembangan Instrumen dan Bahan Ajar untuk Meningkatkan
Kemampuan Komunikasi, Penalaran dan Koneksi Matematis dalam Konsep Integral, (Jurnal
Penelitian Pendidikan Unisba, 2012) Tersedia pada http://jurnal.upi.edu/file/6-yani_ramdhani.pdf
(14 April 2013)

11 Sri Wardhani, Op.Cit., h.21
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atau suatu aktivitas berpikir secara sistematik untuk menarik

kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang berdasarkan pada

beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau

diasumsikan sebelumnya.

3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan suatu strategi yang

dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata atau masalah

yang disimulasikan.12 Sedangkan Ibrahim dan Nur mengemukakan

bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan salah satu

pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir

tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia

nyata, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar.13 Selain itu

Pembelajaran berbasis masalah juga diartikan sebagai seperangkat

model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi dan

pengaturan diri.14 Guru berperan mengajukan permasalahan nyata,

memberikan dorongan, memotivasi dan menyediakan bahan ajar, dan

fasilitas yang diperlukan peserta didik untuk memecahkan masalah.

Selain itu, guru memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan

temuan dan perkembangan intelektual peserta didik.

12 Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan
Bagian III: Pendidikan Disiplin Ilmu, (Bandung: Grasindo, 2007), h. 181

13 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesional Guru,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 241

14 Paul Eggen dan Kauchak. Strategi dan Model Pembelajaran (Mengajarkan Konten
dan Keterampilan Berpikir, Edisi Keenam). (Jakarta: PT Indeks, 2012). h. 307
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Ciri paling utama dari pembelajaran berbasis masalah yaitu

dimunculkan masalah pada awal pembelajaran. Karekteristik masalah

yang disajikan harus menarik dan menantang siswa untuk diselesaikan;

yang merupakan situasi atau masalah yang berkaitan erat dengan

kehidupan sehari-hari (kontekstual), menuntut siswa untuk

menyelesaikan masalah secara berkelompok.

Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah adalah sebagai

berikut15:

a. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar;
b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada

didunia nyata yang tidak terstruktur;
c. Permasalahan membutuhkan presfektif ganda (multiple

perspective);
d. Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh

siswa, sika, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan
identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam
belajar;

e. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama;
f. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam,

penggunaanya, dan evaluasi sumber informasi merupakan
proses yang esensial dalam PBM;

g. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif;
h. Pengembangan keterampilan inquiri dan pemecahan

masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi
pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah
permasalahan;

i. Keterbukaan proses dalam PBM meliputi sintesis dan
integrasi dari sebuah proses belajar; dan

j. PBM melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa
dan proses belajar.

Sedangkan menurut Eggen dan Kauchak karekteristik

pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut16:

15 Rusman, Op.Cit., h. 232
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a. Pembelajaran berfokus pada pemecahan masalah

b. Tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa

c. Guru mendukung proses saat siswa mengerjakan masalah

Pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima tahap utama yang

dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan situasi masalah

dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Tahapan

tersebut disajikan pada Tabel II.1.

TABEL II.1.
LANGKAH-LANGKAH

MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
No Indikator Kegiatan Guru
1 Orientasi siswa pada

masalah.
Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran, menjelaskan alat yang
dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat
pada aktivitas penyelesaian masalah.

2 Mengorganisir siswa
untuk belajar.

Guru membantu siswa
mendefenisikan dan mengorganisir
tugas belajar yang berhubungan
dengan masalah tersebut.

3 Membimbing
investigasi individual
maupun kelompok.

Guru mendorong siswa untuk
mengumpulkan informasi yang
sesuai, melaksanakan observasi untuk
menyelesaikan masalah.

4 Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya.

Guru membantu siswa dalam
merencanakan dan menyiapkan karya
yang sesuai seperti laporan, dan
membantu mereka untuk berbagi
tugas dengan temannya.

5 Menganalisis dan
mengevaluasi proses
penyelesaian masalah.

Guru membantu siswa untuk
melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap investigasi mereka dan
proses yang mereka gunakan.

Sumber: (Rusman, 2012:243)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran

berbasis masalah adalah bentuk pembelajaran yang menuntut aktivitas

16 Paul Eggen dan Kauchak. Loc.Cit.
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mental siswa secara optimal dalam memahami suatu konsep berdasar

situasi atau masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dimana

siswa diorganisasikan dalam kelompok-kelompok kecil dengan

langkah-langkah di atas.

Sebagai suatu model pembelajaran, PBM memiliki beberapa

keunggulan, diantaranya:

a. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk

lebih memahami isi pelajaran.

b. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru.

c. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran.

d. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan

nyata.

e. Pemecahan masalah dapat mendorong untuk melakukan evaluasi

sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya.

f. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa

untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka

untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru.

Sedangkan kelemahan dari PBM di antaranya:

a. Keberhasilan model PBM melalui problem solving membutuhkan

cukup waktu untuk persiapan.
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b. Saat siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan,

maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba.

c. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar

apa yang mereka ingin pelajari.

4. Hubungan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan

Kemampuan Pemahaman Konsep dan Penalaran Matematika

Firman Allah SWT Qs Al-‘Alaq: 1- 5















“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang

menciptakan (seluruh makhluk); Ia menciptakan manusia dari sebuku

darah beku; Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, Yang

mengajar manusia melalui pena dan tulisan; Ia mengajarkan manusia

apa yang tidak diketahuinya”

Berdasarkan lima ayat dari surah al-‘alaq terdapat empat hal yang

dijadikan pijakan dalam pembelajaran. Keempat hal tersebut adalah17:

17 Nurwadjah Ahmad, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, (Bandung: Marja, 2010), h.200
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a. Pada tahap awal, pembelajaran yang harus disampaikan
adalah hal-hal yang bersifat indrawi (aladzi khalaq).

b. Setelah anak didik mengetahui hal-hal yang bersifat
indrawi, pembelajaran harus ditingkatkan kepada masalah-
masalah yang bersifat abstrak dan spiritual (khalaq al-
insan)

c. Setelah anak didik mampu menguasai hal tersebut, maka
langkah berikutnya adalah proses pembelajaran yang
berujung pada kemampuan menuliskan gagasan. Sebab, apa
yang dipahami, baik yang kasat mata atau yang tak kasat
mata, ia kurang begitu berkaitan kalau tidak dituangkan
dalam bentuk tulisan yang akan menjadi khazanah keilmuan
(‘allama bi-l-qalam)

d. Setelah tiga tahapan terlewati, maka tahap akhir adalah
pembelajaran yang berkaitan dengan upaya-upaya yang
akan meningkatkan seseorang untuk mendapatkan
pengetahuan secara langsung dari Allah (‘allam al-insana
ma lam ya’lam)

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam proses

pembelajaran menurut Al-Quran, mencakup beberapa indikator dalam

kemampuan pemahaman konsep dan penalaran. Tahap-tahap pada

pembelajaran menurut surah Al-Alaq juga mendukung langkah-langkah

pada Model Pembelajaran Berbasis Masalah, yaitu pembelajaran

dimulai dari masalah yang bersifat nyata atau bersifat indrawi.

PBM menuntut aktivitas mental siswa dalam memahami suatu

konsep, prinsip, dan keterampilan melalui situasi atau masalah yang

disajikan di awal pembelajaran. Situasi atau masalah menjadi titik tolak

pembelajaran untuk memahami prinsip dan mengembangkan

keterampilan yang berbeda pembelajaran pada umumnya.18 Siswa

memahami konsep dan prinsip dari suatu materi dimulai dari bekerja

dan belajar terhadap situasi atau masalah yang diberikan melalui

18 Rusman, Op.Cit, h. 241
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investigasi, inquiry, dan pemecahan masalah. Siswa membangun

konsep atau prinsip dengan kemampuannya sendiri yang

mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang sudah dipahami

sebelumnya.

Siswa akan lebih mudah membangun pemahaman apabila dapat

mengkomunikasikan  gagasannya kepada siswa lain atau guru. Dengan

kata lain, membangun pemahaman akan lebih mudah  melalui interaksi

dengan lingkungan sosialnya. Interaksi memungkinkan terjadinya

perbaikan terhadap pemahaman siswa melalui diskusi, saling bertanya,

dan saling menjelaskan. Interaksi dapat ditingkatkan dengan belajar

kelompok. Penyampaian gagasan oleh siswa dapat mempertajam,

memperdalam, memantapkan, atau menyempurnakan gagasan itu

karena memperoleh tanggapan dari siswa lain dan guru.19

Sebagaimana halnya pendekatan lain, pendekatan PBM

mempunyai pedoman dalam pelaksanaannya. Guru berperan

mengantarkan siswa memahami konsep dan menyiapkan situasi dengan

pokok bahasan yang dikerjakan. Selanjutnya siswa mengontruksikan

sebanyak mungkin masalah untuk meningkatkan pengembangan

pemahaman konsep, aturan, dan teori dalam memecahkan masalah.20

Melalui pendekatan PBM  siswa mempresentasikan gagasannya,

siswa terlatih merefleksikan presepsinya, mengargumentasikan dan

mengomunikasikan ke pihak lain sehingga guru pun memahami proses

19 Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari, Taktik Mengembangkan Kemampuan
Individual Siswa, (Jakarta: Referensi, 2012), h.15

20 Rusman, Op.Cit h.246
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berpikir siswa, dan guru dapat membimbing serta mengintervensikan

ide baru berupa konsep dan prinsip.21 Selain itu, model pembelajaran

berbasis masalah memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk

mengkontruksikan pemahamannya. Dengan model pembelajaran

berbasis masalah siswa dibelajarkan untuk memiliki pemahaman terkait

dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menyusun

pertanyaan dan menyelesaikannya. Proses penyelesaian yang dilakukan

tersebut merupakan perwujudan kemampuan penalaran.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Siti Marwati (2012) yang mengungkapkan

bahwa penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat

meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa di kelas VIII MTsN

Selatbaru Bengkalis.

2. Penelitian yang dilakukan Roby Ases Padri (2011) yang mengungkapkan

bahwa penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa MTs Al-

Muhajirin Desa Kuala Nenas Kecamatan Tambang.

C. Konsep Operasional

21 Ibid. h.245
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Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

penjelasan terhadap konsep teoritis. Variabel dalam penelitian ini adalah

Model Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai variabel bebas (independen)

dan kemampuan pemahaman konsep dan penalaran sebagai variabel terikat

(dependen).

1. Model Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai Variabel Bebas

(variabel X)

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran

yang menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan

masalah, belajar secara mandiri, dan menuntut keterampilan

berpartisipasi dalam tim. Dalam pembelajaran berbasis masalah ini,

peserta didik dipandang sebagai pribadi “yang utuh” yang memiliki

sejumlah pengetahuan sebagai bekal awal dalam pembelajaran.

Adapun tahap-tahap Model pembelajaran Berbasis Masalah yaitu:

a. Tahap Persiapan

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

2) Memilih pokok bahasan.

3) Menyiapkan instrumen pembelajaran.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Guru menyampaikan materi yang akan dibahas, tujuan

pembelajaran, serta memberikan motivasi kepada siswa.

2) Guru meminta siswa membentuk beberapa keompok belajar.
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3) Guru meminta siswa siswa duduk dikelompok yang telah

ditentukan.

4) Guru memberikan LKS kepada siswa.

5) Guru menerangkan langkah-langkah dan tugas kerja seperti

yang tertera dalam LKS.

6) Guru membacakan salah satu permasalahan yang tertera pada

LKS dan melakukan tanya jawab agar siswa terarah pada

permasalahan.

7) Guru meminta setiap kelompok mendiskusikan dan

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada

LKS.

8) Guru memotivasi, menfasilitasi kerja siswa, membantu siswa

yang mengalami kesulitan, dan mengamati kerjasama tiap

anggota kelompok belajar.

9) Guru meminta masing-masing kelompok menuliskan

kesimpulan dan jawaban dari permasalahan-permasalahan

pada LKS.

10) Guru meminta salah satu siswa mempresentasikan hasil diskusi

kelompoknya.

11) Guru meminta siswa menanggapi hasil presentasi siswa dari

salah satu kelompok.

12) Guru mengajak siswa menganalisis dan mengevaluasi proses

penyelesaian masalah.
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13) Guru bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami siswa.

14) Guru memperbaiki/meluruskan pemahaman, memberikan

penguatan dan penyimpulan.

15) Guru mengajak siswa menyimpulkan/merangkum materi

pembelajaran.

2. Kemampuan Pemahaman Konsep dan Penalaran Matematika

sebagai Variabel Terikat (variabel Y)

a. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika

Pemahaman terhadap konsep dan struktur suatu materi

menjadikan materi itu dipahami secara lebih komprehensif . Selain

itu, peserta didik lebih mudah mengingat materi itu apabila yang

dipelajari merupakan pola yang berstruktur.

Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep pada

penelitian ini antara lain:

1) Menyatakan ulang sebuah konsep,

2) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu

(sesuai dengan konsepnya),

3) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep,

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi

matematis,

5) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau

operasi tertentu

6) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.
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Adapun pedoman penskoran tes kemampuan pemahaman

konsep matematika dapat dilihat pada Tabel II.2.

TABEL II.2.
PEDOMAN PENSKORAN TES

KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA
Indikator

Kemampuan
Nomor

Soal
Respon Siswa Skor

1, 2, 4, 5 dan
6

3, 5, 6,
7 dan

10

Tidak ada jawaban/ salah
menginterpretasikan.

0

Jawaban sebagian besar
mengandung perhitungan
yang salah

1

Jawaban kurang lengkap
(sebagian petunjuk diikuti)
penggunaan algoritma
lengkap, namun mengandung
perhitungan yang salah

2

Jawaban hampir lengkap
(sebagian petunjuk diikuti),
penggunaan algoritma secara
lengkap dan benar, namun
mengandung sedikit
kesalahan.

3

Jawaban lengkap ( hampir
semua petunjuk soal diikuti),
penggunaan algoritma secara
lengkap dan benar, dan
melakukan perhitungan
dengan benar

4

3 2

Tidak menjawab/ salah 0
Sebagian kecil jawaban benar 1

Jawaban yang benar dan
salah seimbang

2

Sebagian besar jawaban benar 3
Jawaban benar 4

Sumber: Modifikasi (Mimi Hariani, 2010: 52)

b. Kemampuan Penalaran Matematika

Penalaran matematika mencakup kemampuan berpikir secara

logis dan sistematis merupakan ranah kognitif matematik yang
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paling tinggi. Indikator yang menunjukkan kemampuan penalaran

matematika pada penelitian ini antara lain:

1) Mengajukan dugaan (conjegtures)

2) Melakukan manipulasi matematika

3) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau

bukti terhadap beberapa solusi

4) Menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk

membuat generalisasi.

Adapun pedoman penskoran tes kemampuan penalaran

matematika dapat dilihat pada Tabel II.3.
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TABEL II.3.
PEDOMAN PENSKORAN TES

KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA
Indikator

Kemampuan
Nomor

Soal
Respon Siswa Skor

1 1

Tidak menjawab/salah 0
Jawaban benar dan alasan salah 1
Jawaban benar dan alasan benar
(kurang lengkap)

2

Jawaban benar dan alasan benar
(hampir lengkap)

3

Jawaban benar dan alasan benar
(lengkap)

4

2 dan 3 8 dan 9

Tidak ada jawaban/ salah 0
Jawaban sebagian besar
mengandung perhitungan yang
salah

1

Jawaban kurang lengkap
(sebagian petunjuk diikuti)
penggunaan algoritma lengkap,
namun mengandung perhitungan
yang salah

2

Jawaban hampir lengkap
(sebagian petunjuk diikuti),
penggunaan algoritma secara
lengkap dan benar, namun
mengandung sedikit kesalahan.

3

Jawaban lengkap (hampir semua
petunjuk soal diikuti),
penggunaan algoritma secara
lengkap dan benar, dan
melakukan perhitungan dengan
benar

4

4 4

Tidak ada jawaban/ salah
menginterpretasikan.

0

Gambar tidak ada/salah dan
jawaban mengandung sebagian
besar perhitungan yang salah

1

Gambar tidak ada/salah dan
jawaban mengandung sebagian
kecil perhitungan yang salah

2

Gambar benar dan  jawaban 3
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mengandung sedikit kesalahan.
Gambar dan jawaban benar 4

Sumber: Modifikasi (Sri Wardhani, 2010:27)

D. Asumsi dan Hipotesis

Asumsi pada penelitian ini adalah semakin intensif penerapan Model

Pembelajaran Berbasis Masalah dalam pembelajaran maka akan semakin

besar pengaruhnya terhadap kemampuan pemahaman konsep dan penalaran

matematika siswa.

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Ada pengaruh model pembelajaran berbasis masalah  terhadap

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMP N 23

Pekanbaru.

2. Ada pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap

kemampuan penalaran matematika siswa SMP N 23 Pekanbaru.


