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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Teoretis

1. Metode Pembelajaran Problem Based Instruktion (PBI)

Pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan akan menjadikan

kepadanya bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta biasa

dijadikan pedoman dan tujuan belajar.Menurut Arends dalam Trianto,

pembelajaaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan

pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan

maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri,mengembangkan inkuiri

dan keterampilan tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian,dan percaya

diri1.

PBI tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi

sebanyak-banyaknya pada siswa2.Pembelajaran berdasarkan masalah

dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan

berfikir,pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual.Pembelajaran

berdasarkan masalah adalah salah satu model pembelajaran yang menyajikan

masalah dunia nyata kedalam konteks belajar siswa untuk memperoleh

pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran.

1 Trianto, Mendesain model pembelajaran inovtif-progresif, Jakarta: Kencana, 2010, h.
92

2 Muslim Ibrahim, Pengajaran Berdasarkan Masalah, Surabaya: University Press,
2000, h. 7
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Menurut Arends dalam Trianto ciri-ciri pembelajaran berdasarkan

masalah adalah sebagai berikut:3

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin

c. Penyelidikan autentik

d. Menghasilkan produk dan memamerkannya

e. Kolaborasi atau kerjasama

PBI memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi

siswa, peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan

memfasilitasi penyeledikan dan dialog.

a. Langkah – langkah pembelajaran PBI:4

1) Orientasi siswa pada masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.menjelaskan logistic yang

dibutuhkan.Memotivasi siswa terlibat dalam aktifitas pemecahan

masalah yang dipilih.

2) Mengorganisasi Siswa Untuk Belajar

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan

tugas belajar yangt berhubungan dengan masalah tersebut

(menetapkan topik, tugas,jadwal, dll)

3) Membimbing Penyelidikan Individu Maupun Kelompok

3 Trianto, Op.Cit.h. 93-94
4Ibid., h. 98
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Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang

sesuai,melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan

pemecahan masalah, mengumpulkan data, hipotesis, pemecahan

masalah.

4) Mengembangkan Dan Menyajikan Hasil Karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya

yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas

dengan temannya.

5) Mengenalisis Dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi

terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka

gunakan.

b. Kelebihan dan Kelamahan PBI5

Kelebihan PBI :

1) Realistic dalam kehidupan siswa

2) Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa

3) Memupuk sifat inquiry siswa

4) Retensi konsep jadi kuat

5) Memupuk kemampuan Problem Solving.

Kelemahan PBI :

1) Persiapan pembelajaran (alat,problem,konsep) yang kompleks

5Ibid., h. 96-97
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2) Sulit mencari problem yang relevan

3) Sering terjadi mis-konsepsi

4) Membutuhkan waktu yang banyak

Untuk mengatasi kelemahan dari PBI maka guru harus berusaha

mengalokasikan waktu dengan baik dan mampu mempersiapkan masalah yang

relevan.

2. Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran koopertif pada dasarnya mengajak peserta didik untuk

bekerja sama atau mendiskusikan penyelesaian suatu permasalah, saling

membantu dalam membangun pengetahuan yang baru dan mengintegrasikan

pengetahuan lama masing-masing individu. Isjoni mengemukakan cirri-ciri

dari pembelajaran kooperatif yaitu6 :

a. Setiap anggota memiliki peran.

b. Terjadi hubungan interaksi diantara siswa.

c. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pelajarannya dan

teman-teman sekelompoknya.

d. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan

personal kelompok.

e. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.

Kesimpulkan dari pendapat diatas adalah bahwa pembelajaran

kooperatif merupakan model pembelajaran yang dirancang agar siswa dapat

6 Isjoni, Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok, Alfabeta, Bandung,
2007, h. 20
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menyelesaikan tugas yang diberikan dengan cara bekerja sama dalam

kelompok-kelompok kecil yang heterogen

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa

yang berbeda latar belakangnya.Jadi dalam pembelajaran kooperatif siswa

berperan ganda yaitu sebagai siswa ataupun sebagai guru.7

Menurut Johnson dan Sutton, yang dikutuip Trianto bahwa, terdapat

lima unsur penting dalam belajar kooperatif, yaitu:

a. Saling ketergantungan yang bersifat positif antar siswa

b. Interaksi antara siswa yang semakin meningkat

c. Tanggung jawab yang individual

d. Keterampilan yang interpersonal dan kelompok kecil

e. Proses kelompok.8

Selain limaunsur penting yang terdapat dalam model pembelajaran

kooperatif, model pembelajaaran ini juga mengandung prinsip-prinsip yang

membedakan dengan model pembelajaran yang lainnya. Konsep utama dari

belajar kooperatif menurut Slavin adalah sebagi berikut:

a. Penghargaan kelompok

b. Tanggung jawab individu

c. Kesempatan yang sama untuk sukses9

7 Trianto, Op.Cit., h. 58
8 Ibid., h. 60



15

Tabel II. 1

Langkah Langkah Pembelajaran Kooperatif

Fase Tingkahlaku pendidik

Fase 1

Menyampaikan tujuan dan memotivasi

peserta didik

Pendidik menyampaikan semua tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai pada

pembelajaran tersebut dan memotivasi

peserta didik

Fase 2

Menyampaikan informasi

Pendidik menyampaikan informasi

kepada peserta didik dengan jalan

demonstrasi atau lewat bacaan

Fase 3

Mengorganisasikan peserta didik ke

dalam kelompok kooperatif

Pendidik menjelaskan kepada peserta

didik bagaimana caranya membentuk

kelompok belajar dan membantu setiap

kelompok  melakukan transisi secara

efisien.

Fase 4

Membimbing kelompok kerja

Pendidik memimpin kelompok belajar

pada saat mereka mengerjakan tugas

Fase 5

Evaluasi

Pendidik mengevaluasi hasil belajar

tentang materi yang telahdipelajari

atau masing-masing kelompok

mempresentasikan hasil kerjanya.

Fase 6

Memberikan penghargaan

Pendidik mencari cara untuk

menghargai baik upaya maupun  hasil

belajarindividu dan kelompok

Sumber : Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif –Progresif

9 Slavin E. Robert, Cooperative Learning, Bandung : Nusa Media, 2008, h. 10
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3. Teknik Two Stay Two Stray (TSTS)

Model pembelajaran koopertif dengan pendekatan teknik TSTS dalam

penelitian ini adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang didalamnya

dibentuk kelompok-kelompok heterogen yang beranggotakan 4 orang, atau

sering disebut dua tinggal dua tamu.

Teknik TSTS dikembangkan oleh Spancer Kagan (1992).Teknik ini bisa

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan anak

didik10.Pembelajaran dengan metode TSTS ini diawali dengan pembagian

kelompok.Setelah kelompok terrbentuk guru memberikan tugas berupa

permasalahan-permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabanya.11

Setelah diskusi intra kelompok usai, kemudian setiap anggota kelompok

mempunyai tugas masing-masing, yaitu Two Stay (TS) artinya dua tinggal

bertugas memberikan informasi dan penjelasan langkah-langkah atau jawaban

penyelesaian soal yang belum diketahui oleh siswa yang datang. Dua siswa

yang datang atau bertamu di sebut dengan Two Stray (TS) bertugas mencari

informasi yang diperlukan.Setelah kembali ke kelompok asal, baik peserta

didik yang bertugas bertamu maupun mereka yang bertugas menerima tamu

mencocokan dan membahas hasil kerja yang telah mereka tunaikan.12

Struktur dua tinggal dua tamu memberikan kesempatan kepada

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain.

Banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan

10 Anita Lie, Cooperative Learning, Jakarta: Grasindo, 2009, h. 61
11 Agus Suprijono, Op.Cit., h. 93
12Ibid., h. 94
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individu.Siswa bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan

siswa yang lain.13

Setiap jenis pembelajaran tentu mempunyai ciri-ciri tersendiri dan

mempunyai kelebihan dan kelemahan.Menurut Hairun Nasai pembelajaran

koperatif dengan pendekatan tekhnik TSTS mempunyai kelebihan dan

kerlemahan sebegai berikut.

a. Kelebihan.
1) Peserta didik menjadi aktif dalam proses pembelajaran.
2) Memupuk kemampuan peserta didik mentransfer pengetahuan

kepada peserta didik yang lain.
3) Memupuk rasa tanggung jawab peserta didik.
4) Memupuk rasa kerjasama diantara peserta didik.
5) Lebih banyak ide muncul.
6) Pendidik mudah memonitor.
7) Lebih banyak tugas yang dilakukan.

b. Kelemahan.
1) Membutuhkan lebih banyak waktu.
2) Membutuhkan sosialisasi yang lebih baik.
3) Jumlah ganjil bisa menyulitkan proses pengambilan suara.
4) Kurang kesempatan untuk kontribusi individu.
5) Peserta didik mudah melepaskan diri dari keterlibatan dan tidak

memperthatikan.14

Langkah-langkah model pembelajaran TSTS atau dua tinggal dua tamu

yaitu:

a.Persiapan

1) Guru memilih pokok bahasan.

2) Guru membuat rencana pelasanaan pembelajaran (RPP) untuk

setiap pertemuan.

13 Anita lie, Op.Cit., h. 61
14 Hairun Nasai, Penerapan peta konsep dengan model pembelajaran kooperatif

tekhnik dua tinggal dua tamu (TSTS) untuk meningkatkan hasih belajar matematika dikelas
VIII SMP Negri 1 Enok Kecamatan Enok Kab. Indragiri Hilir. Skirpsi UIN. Indragiri Hilir.
2009. h.22-23
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3) Menentukan skor dasar individu.Skor dasar berdasarkan tes dasar

individu pada evaluasi sebelum diberi tindakan.

4) Membentuk kelompok-kelompok koperatif.

5) Menentukan posisi kelompok dan perpindahan pada waktu

pembelajaran.

b. Tahap pelaksanaan

1) Pendahuluan

Pendahuluan diberikan untuk memperkenalkan

pembelajaran dengan TSTS atau dua tinggal dua tamu kepada

siswa. Selain guru juga menjelaskan materi apa yang dipelajari

disertai dengan penjelasan tujuan pembelajaran.

2) Menjelaskan materi pembelajaran

Penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan metode

yang cocok untuk materi yang akan dibahas dalam kelompok.

c) Kegiatan kelompok

Kegiatan kelompok berlangsung dengan menggunakan struktur

sebagai berikut:

1) Penugasan

Siswa diberikan tugas mendiskusikan materi yang akan dipelajari

menggunakan LKS. Pada tahap ini masing-masing diberi waktu oleh

guru untuk memahami materi dan mempelajari bagaimana cara

menyelesaikan soal agar diperoleh hasil yang benar.
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2) Tinggal dan bertamu

Masing masing kelompok diberi waktu oleh guru untuk mengutus

dua orang untuk berkunjung ke kelompok lain dengan tujuan mencari

informasi tentang langkah-langkah penyelesaian soal sekaligus hasil

yang diharapkan. Dan yang tinggal bertugas menyampaikan informasi

pada tamunya.

3) Kembali ke kelompok

Siswa yang berkunjung kembali kekelompok dan melaporkan

temuan mereka ke kelompok lain.

4) Berfikir ulang

Kelompok berfikir kembali dan mencocokkan jawaban mereka

serta membahas hasil kerja mereka.

5) Pengumpulan tugas

Guru menyuruh siswa mengumpulkan tugas mereka untuk di nilai.15

4. Pemahaman Konsep Matematika

Salah satu ciri-ciri  matematika adalah memiliki objek yang abstrak

artinya matematika tidak mempelajari objek-objek yang secara langsung

dapat ditangkap oleh indera manusia. Matematika timbul karena pikiran

pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan

penalaran.16Salah satu objek matematika adalah konsep, konsep

matematika tersusun secara hierarkis,terstruktur,logis,dan sistematis mulai

15 Risnawati, Op.Cit., h. 43
16Ibid., h. 2
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dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling

kompleks.17

Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi

atau suatu tindakan.sedangkan konsep adalah suatu kelas stimuli yang

memiliki sifat-sifat umum18.Stimuli merupakan objek-objek atau orang.

Menurut Ngalim, pemahaman adalah tingkat kemampuan yang

mengharapkan testee mampu memahami arti konsep,situasi,serta fakta

yang diketahuinya19.Dalam hal ini testee tidak hanya hapal secara

verbalistis,tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang di

tanyakan.Jadi, pemahaman kosep matematika adalah kemampuan untuk

menjelaskan suatu situasi atau tindakan dalam matematika.

Suatu konsep yang dikuasai siswa semakin baik apabila disertai

pengaplikasian. Effendi menyatakan tahap pemahaman suatu konsep

matematika yang abstrak akan dapat ditingkatkan dengan mewujudkan

konsep tersebut dalam amalan pengajaaran.20Siswa dikatakan telah

memahami konsep apabila ia mampu mengabstraksikan sifat yang sama,

yang merupakan ciri khas dari konnsep yang dipelajari,dan telah mampu

membuat generalisasi terhadap konsep tersebut.

Kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep matematika

sangat menentukan dalam proses menyelesaikan persoalan matematika

17 Ibid., h. 3
18 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta:

Bumi Aksara,2009, h. 161
19 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung:

Rosdakarya, 2006,  h. 44
20 Effendi zakaria, dkk, Op.Cit., h. 86
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.Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari kemampuan

siswa dalam memahami dan menerapkan konsep dalam memecahkan

masalah.Dengan demikian,pemahamkan konsep matemkatika siswa dapat

dikatakan baikapabila siswa dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan

dengan baik dan benar.

Dalam pemahaman konsep, siswa mampu untuk menguasai

konsep,operasi dan relasi matematis.Pembelajaran matematika realistik

memberikan kesempatana pada siswa untuk menemukan kembali dan

merekonstruksi konsep-konsep matematika.

Pembelajaran matematika memerlukan pemahaman terhadap

konsep. Konsep-konsep itu akan melahirkan teorema atau rumus. Agar

konsep-konsep dan teorema-teorema dapat diaplikasikan ke situasi yang

lain,perlu adanya keterampilan dalam menggunakan konsep-konsep dan

teorema tersebut.21Oleh karena itu, pembelajaran matematika berkisar

bagaimana konsep,teorema dan keterampilan. Belajar yang terpenting

bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau

memperoleh insight (pengertian).22

Departemen pendidikan nasional dalam model penilaian kelas pada

satuan SMP menyebutkan indikator –indikator yang menunjukkan

pemahaman konsep antara lain:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep.
b. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai

dengan konsepnya.

21 Herman Hudoyo, Strategi Belajar Mengajar Matematika, Malang: IKIP Malang,
1990,  h. 153

22 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 19
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c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep.
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi

matematis.
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.
f. Menggunakan,memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu.
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan

masalah.23

Agar pemahaman konsep matematika dapat dipahami oleh siswa

lebih mendasar,dapat dilakukan dengan pendekatan diantaranya:

a. Dalam pembelajaran siswa menggunakan benda-benda konkrit
dan membuat abstraksinya dari konsep-konsep.

b. Materi yang diberikan berhubungan atau berkaitan dengan yang
sudah di pelajari.

c. Mengubah suasana abstrak dengean mengguanakan symbol.
d. Matematika adalah ilmu seni kreatif, karena itu pembelajaranya

sebagai ilmu seni.24

1. Hubungan PBI Dalam Pendekatan TSTS Terhadap Pemahaman
Konsep

Pada dasarnya konsep adalah suatu kelas stimulus yang memiliki

sifat-sifat umum.suatu konsep adalah suatu kelas atau kategori stimulus

yang memiliki ciri-ciri umum.Stimulus adalah objek atau orang.Konsep

adalah menggambarkan secara abstrak tentang suatu keadaan,kejadian atau

kelompok.25

Pemahaman konsep mengacu pada pengetahuan yang mendasari

struktur suatu masalah yang saling berkaitan dan rangkaian ide yang

menjelaskan dan memberi makna pada prosedur yang

dilakaukan.Pemahaman konsep mampu menghubungkan ide yang baru

dengan ide-ide yang telah ada. Tujuan pemahaman konsep adalah agar

23 Departemen Pendidikan Nasional, Model Penilaian Kelas, Badan Standar Nasional
Pendidikan , h. 59

24 Lisnawati S, dkk, Metode Mengajar Matematika I, Jakarata: Rineka Cipta, 1993, h.
73

25 Risnawati, Op.Cit., h. 63
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ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam suatu konteks

dapat di pindahkan,digeneralisasikan, dan digunakan dalam konteks lain.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam pembentukan pemahaman

konsep matematika siswa perlu dilakukan melalui suatu pembelajaran

inovatif. Dalam PBI, fokus pembelajaran ada pada masalah yang dipilih

sehingga peserta didik tidak saja mempelajari konsep-konsep yang

berhubungan dengan masalah tetapi juga metode-metode ilmiah untuk

memecahkan masalah tersebut.Oleh sebab itu, peserta didik tidak hanya

memahami konsep yang relevan dengan masalah yang menjadi pusat

perhatian tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan

dengan keterampilan. Masalah yang disajikan adalah masalah yang relevan

dengan dunia nyata siswa,sehingga siswa akan lebih mudah memahami

konsep dari masalah yang diberikan.

Dalam proses pembelajaran TSTS siswa tidak lagi berpusat pada

guru. Akan tetapi siswa akan menggali potensi dirinya sendiri dengan cara

selalu aktif dalam memberikan pendapat dan menanggapi masalah.

Melalui diskusi kelompok,bertamu ke kelompok lain,memberikan

informasi pada yang bertamu akan memudah siswa untuk  memahami

konsep matematika.

Menurut Spancer Kagen yang dikutip Risnawati menyatakan

bahwa pembelajaaran kooperatif dengan pendekatan TSTS memberikan

kesempatan kepada kelompok lain untuk mambagikan hasil dan informasi
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dengan kelompok lain.26Banyak kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang

diwarnai dengan kegiatan kegiatan individu.27Jadi secara tidak

langsung,model pembelajaran PBI dengan pendekatan TSTS bisa

meningkatkan pemahaman konsep siswa.

B. Konsep Operasional Variabel

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah Penerapan

Metode Problem Based Instruction (PBI) Dalam Pembelajaran Kooperatif

Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Terhadap Pemahaman Konsep Matematika

Siswa SMP Muhammadiyah Pekanbaru, yang langkah – langkah

pelaksanaannya sebagai berikut :

1. PBI dalam pendekatan TSTS

a.Persiapan

1. Guru memilih pokok bahasan.

2. Guru membuat rencana pelasanaan pembelajaran (RPP) untuk

setiap pertemuan.

3. Menentukan skor dasar individu. Skor dasar berdasarkan tes dasar

individu pada evaluasi sebelum diberi tindakan.

4. Membentuk kelompok-kelompok koperatif.

5. Menentukan posisi kelompok dan perpindahan pada waktu

pembelajaran.

b) Tahap pelaksanaan

1. Orientasi Siswa Pada Masalah

26Ibid.,h. 42
27 Anita Lie, Op.Cit., h. 61
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Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa

dalam aktifitas pemahaman konsep.

2. Mengorganisasi Siswa Untuk Belajar

Guru memberikanmodul berdasarkan masalah sehingga siswa

belajar dengan mandiri.

3. Membimbing Penyelidikan Individu Maupun Kelompok

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi tentang

masalah kontekstual.

4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan

karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi

tugas dengan temannya.

5. Mengenalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi

terhadp penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka

gunakan.

c) Kegiatan kelompok

Kegiatan kelompok berlangsung dengan menggunakan struktur

sebagai berikut:

1. Penugasan

Siswa diberikan tugas mendiskusikan materi yang akan

dipelajari menggunakan LKS. Pada tahap ini masing-masing diberi
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waktu oleh guru untuk memahami materi dan mempelajari

bagaimana cara menyelesaikan soal agar  diperoleh hasil yang

benar.

2. Tinggal dan Bertamu

Masing masing kelompok diberi waktu oleh guru untuk

mengutus dua orang untuk berkunjung ke kelompok lain dengan

tujuan mencari informasi tentang langkah-langkah penyelesaian

soal sekaligus hasil yang diharapkan. Dan yang tinggal bertugas

menyampaikan informasi pada tamunya.

3. Kembali ke Kelompok

Siswa yang berkunjung kembali kekelompok dan melaporkan

temuan mereka ke kelompok lain.

4. Berfikir ulang

Kelompok berfikir kembali dan mencocokkan jawaban mereka

serta membahas hasil kerja mereka.

5. Pengumpulan tugas

Guru menyuruh siswa mengumpulkan tugas mereka untuk di

nilai.

2. Pemahaman konsep siswa

1. Menyatakan ulang sebuah konsep.
2. Mengklasifikasi 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. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.
6. Menggunakan,memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu.
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7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah.28

C. Hipotesis

Ha:  Terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang

mendapat penbelajaran PBI dalam pendekatan pembelajaran kooperatif

tipe TSTS  dengan siswa yang tidak mendapat pembelajaran PBI dalam

pendekatan pembelajaran kooperatif tipe TSTS.

H0:  Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa

yang mendapat penbelajaran PBI dalam pendekatan pembelajaran

kooperatif tipe TSTS  dengan siswa yang tidak mendapat pembelajaran

PBI dalam pendekatan pembelajaran kooperatif tipe TSTS.

28 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., h. 59


