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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Teoretis

1. Proses Pembelajaran Matematika

Kegiatan belajar merupakan hal penting yang paling pokok dalam

keseluruhan proses pendidikan. Hal ini mengandung arti bahwa berhasil

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada

bagaimana proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa.

Menurut pendapat yang dikutip S. Nasution bahwa belajar adalah

penambahan pengetahuan.1 Pendapat ini sangat sempit cakupannya,

karena hanya menekankan pada menambah dan mengumpulkan

pengetahuan, tidak memandang untuk apa pengetahuan tersebut.

Sedangkan menurut pendapat yang dikutip oleh Sardiman mengatakan

bahwa belajar adalah usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang

merupakan sebagian kegiatan menuju tercapainya kepribadian seutuhnya.2

Menurut Nana Sudjana, belajar adalah suatu proses yang ditandai

dengan adanya perubahan pada diri seseorang.3 Perubahan sebagai hasil

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan

pemahaman, pengetahuan, sikap dan tingkah lakunya, daya penerimaan

1S. Nasution, Didaktis Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 34.
2Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali

Press, 2004), h. 20-21.
3Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2000), h. 28.
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dan lain-lain aspek yang ada pada individu siswa. Dalam proses

pembelajaran, siswa melakukan berbagai aktifitas untuk mengamati,

membaca, meniru, mencobakan diri kepada sesuatu, mendengar dan

mengikuti arah yang kesemuanya itu melibatkan panca indra. Dari uraian

tersebut, dapat dikemukakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku.

Perubahan yang disadari sehingga mengakibatkan bertambahnya

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diperoleh dari interaksi

individu dengan lingkungannya.

Mengajar merupakan usaha guru untuk menciptakan kondisi-kondisi

atau mengatur lingkungan sedemikian rupa, sehingga terjadi interaksi

antara murid dengan lingkungan, termasuk guru, alat pelajaran, dan

sebagainya yang disebut proses belajar, sehingga tercapai tujuan pelajaran

yang telah ditentukan. Secara deskriptif mengajar diartikan sebagai proses

penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses

penyampaian itu sering juga dianggap sebagai proses mentransfer ilmu.4

Rooijakers mendefinisikan mengajar sebagai penyampaian pengetahuan

kepada siswa dan harus terjadi suatu proses yaitu proses belajar. Menurut

Smith bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan atau

keterampilan (teaching is imparting knowledge or skill).5 Sama halnya

dengan belajar, mengajar pun pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu

proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak

4Wina Sanjaya, Krikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 208.
5Ibid. h. 208.
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didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik

melakukan proses belajar.6

Menurut Ruseffendi matematika adalah bahasa simbolis, ilmu

deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang

pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi mulai dari unsur yang

tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat

dan akhirnya ke dalil.7 Materi matematika disusun secara teratur dalam

urutan yang logis (hirarkis) dalam arti bahwa suatu topik matematika akan

merupakan prasyarat bagi topik berikutnya. Karena itu untuk mempelajari

suatu topik matematika yang baru pengalaman belajar yang lalu dari

seseorang akan mempengaruhi terjadinya proses belajar matematika

tersebut. Karena kehirarkisan matematika, Hudoyo menyatakan bahwa

belajar matematika yang terputus-putus akan mengganggu terjadinya

proses belajar. Ini berarti bahwa belajar matematika akan terjadi dengan

lancar bila belajar itu sendiri dilakukan secara kontinu.

Dari uraian-uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa proses

pembelajaran matematika adalah proses memperoleh pengetahuan yang

dibangun oleh siswa sendiri dan harus dilakukan sedemikian rupa

sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan

kembali konsep-konsep matematika.8

6Syaiful Bahri Djamarah., Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), h. 39.

7Risnawati, Op. cit. h. 2
8Risnawati, Op. cit. h. 5-6.
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2. Pemahaman Konsep Matematika

Pemahaman merupakan perangkat standar program pendidikan

yang merefleksikan kompetensi sehingga dapat meghantarkan siswa untuk

menjadi kompeten yang baik dalam berbagai segi kehidupan. Pemahaman

bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan

kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau kemampuan

menangkap makna atau arti suatu konsep.9 Konsep adalah abstraksi

kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat.10

Beberapa ahli mendefinisikan konsep sebagai pengalaman mental,

abstraksi dari pengalaman di dunia, ide, dan stimuli.11 Memahami konsep

berarti memahami sesuatu yang abstrak sehingga mendorong anak untuk

berfikir lebih mendalam.12 Dengan demikian, belajar konsep merupakan

salah satu cara belajar dengan pemahaman.13

Guru akan merasa telah berhasil mengajar siswa apabila siswanya

telah bisa menguasai dan memiliki pemahaman konsep yang baik terhadap

materi yang telah diajarkan, karena pemahaman konsep merupakan pintu

gerbang dalam mempelajari matematika. Suatu konsep mudah dipahami

dan diingat oleh siswa bila konsep tersebut disajikan melalui prosedur dan

langkah-langkah yang tepat, jelas dan menarik.

9 Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 126.
10Ibid, h. 142.
11Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

58.
12Ibid, h. 144.
13Ibid, h. 54.
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Melalui pemahaman yang baik yang dimiliki oleh siswa, maka

siswa dapat dengan mudah mengaitkan dengan permasalahan-

permasalahan yang lain dan dapat memecahkan persoalan-persoalan

tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diharapkan

bersama.

Sebagaimana yang terdapat dalam peraturan menteri pendidikan

Nasional RI Nomor 22 Tahun2006, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran

matematika di sekolah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut14:

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat,
efisien, dan teapt dalam pemecahan masalah.

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakuakn manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh.

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.

Kemampuan pemahaman terhadap konsep matematika merupakan

bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran matematiaka serta

menjadi landasan  untuk berfikir dalam menyelesaikan persoalan

matematika. Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari

14
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kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan berbagai konsep

dalam pemecahan masalah matematika.

Pemahaman konsep merupakan salah satu faktor psikologis yang

diperlukan dalam kegiatan belajar. Karena dipandang sebagai suatu cara

berfungsinya pikiran siswa dalam hubungannya dengan pemahaman bahan

pelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan yang disajikan lebih

mudah dan efektif.15

Tujuan pemahaman konsep adalah agar ilmu pengetahuan dan

kemahiran yang dipelajari dalam suatu konteks dapat dipindahkan,

digeneralisasikan dan digunkan dalam konteks yang lain. Pemahaman

konsep juga memberi definisi yang lebih jelas kepada suatu pembahasan.

Menggunakan cara itu suatu pembahasan akan kelihatan lebih jelas,

komprehensif, dan konsisten. Mengembangkan pemhaman konsep adalah

penting supaya suatu ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam satu konteks

dapat digeneralisasikan untuk digunakan dalam konteks yang lain.

Pemahaman konsep matematika dikelompokkan menjadi tiga

macam, yaitu:

a. Pengubahan (translation), yaitu pemahaman siswa yang berkaitadengan

kemampuan menterjemahkan kalimat dalam soal menjadi kalimat lain

tanpa terjadinya perubahan arti.

15 Sadirman, A. M, Op. cit, h. 42-43.
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b. Pemberian arti (interpretation), yaitu pemahaman siswa yang

berhubungan dengan kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep

dalam menyelesaikan soal.

c. Pembuatan ekstrapolasi (extrapolation), yaitu pemahaman siswa yang

berhubungan dengan kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep

dalam perhitungan matematika untuk menyelesaikan soal.

Departemen Pendidikan Nasional dalam model penilaian kelas,

menyebutkan indikator-indikator yang menunjukkan pemahaman konsep,

antara lain16:

a. Mengaplikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai
dengan konsepnya).

b. Memberi contoh dan non contoh dari konsep.
c. Menyatakan ulang sebuah konsep.
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.
f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi

tertentu.
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

Jadi berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan

pemahaman konsep merupakan kompetensi atau kemampuan yang

ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan

langkah-langkah atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat.

16Badan Standar Nasional Pendidikan, Model Penilaian Kelas, (Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional, 2006), h. 59
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3. Model Pembelajaran Kooperatif Example Non Example

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang

melibatkanpartisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling

berinteraksi . Dalam sistem belajar yang kooperatif, siswa belajar bekerja

sama dengan anggota lain. Dalam model ini siswa memiliki dua tanggung

jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama

anggota kelompok untuk belajar.Siswa belajar bersama dalam sebuah

kelompok kecil dan dapat melakukannya seorang diri.

Belajar kooperatif bukanlah sesuatu yang baru. Sebagai seorang

guru dan mungkin siswa kita pernah menggunakan belajar kooperatif ini

atau kita pernah mengalami sendiri.dalam pembelajaran kooperatif ini

siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5

orang dalam satu kelompok. Dimana setiap satu kelompok tersebut bisa

dikatakan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda

(heterogen).

Pada umumnya model Example Non Example dipelajari melalui

dua cara yaitu melalui pengamatan dan juga dipelajari melalui definisi

konsep itu sendiri17. Pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example

adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara mendiskusikan materi

yang diberikan oleh guru melalui gambar.18

Menurut Buehl Example Non Example adalah taktik yang dapat

digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk

17http://nadhirin.blogspot.com/2010/05/metode-example-and-nonexample-
contoh.html(Diakses pada 16 Januari 2013 pukul 14:07 WIB)

18Agus Suprijono, Op.Cit, 125-126
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mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang terdiri

dari Example Non Example dari suatu definisi konsep yang ada dan

meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep

yang ada. Example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi

contoh dari suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan Non Example

memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu

materi yang sedang dibahas.

Model Example Non Example dianggap perlu dilakukan karena

suatu definisi konsep adalah suatu konsep yang diketahui secara primer

hanya dari segi definisinya dari pada sifat fisiknya.19 Dengan memusatkan

perhatian siswa terhadap Example dan Non Example diharapkan akan

dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman yang lebih dalam

mengenai materi yang ada.

Menurut Buehl mengemukakan keuntungan model Example Non

Example antara lain:

a. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk

memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih

kompleks.

b. Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang

mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui

pengalaman dari example dan non example.

19http://sirakbarkurniawan.blogspot.com/2011/01/penerapan-metode-
pembelajaran-examples_15.html (Diakses pada 16 Januari 2013 pukul 14:07 WIB)
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c. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi

karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non

example yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang

merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada

bagian example.

Tennyson dan Pork menyarankan bahwa jika guru akan menyajikan

contoh dari suatu konsep maka ada tiga hal yang seharusnya diperhatikan,

yaitu 20:

a. Urutkan contoh dari yang gampang ke yang sulit.
b. Pilih contoh-contoh yang berbeda satu sama lain.
c. Bandingkan dan bedakan contoh-contoh dan bukan contoh.

Berdasarkan uraian di atas, maka menyiapkan pengalaman dengan

contoh dan non contoh akan membantu siswa untuk membangun makna

yang kaya dan lebih mendalam dari sebuah konsep penting. Joyce and

Weil telah memberikan kerangka konsep terkait strategi tindakan, yang

menggunakan model Example Non Example, sebagai berikut:

a. Menggeneralisasikan pasangan antara contoh dan non-contoh yang

menjelaskan beberapa dari sebagian besar karakter atau atribut dari konsep

baru. Menyajikan itu dalam satu waktu dan meminta siswa untuk

memikirkan perbedaan apa yang terdapat pada dua daftar tersebut. Selama

siswa memikirkan tentang tiap example dan non example tersebut,

tanyakanlah pada mereka apa yang membuat kedua daftar itu berbeda.

20http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-dan-manfaat-metode-
example.htmlDiakses pada 16 Januari 2013 pukul 14:07 WIB)
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b. Menyiapkan example dan non example tambahan, mengenai konsep yang

lebih spesifik untuk mendorong siswa mengecek hipotesis yang telah

dibuatnya sehingga mampu memahami konsep yang baru.

c. Meminta siswa untuk bekerja berpasangan untuk menggeneralisasikan

konsep example dan non example mereka. Setelah itu meminta tiap

pasangan untuk menginformasikan di kelas untuk mendiskusikannya

secara klasikal sehingga tiap siswa dapat memberikan umpan balik.

d. Sebagai bagian penutup, adalah meminta siswa untuk mendeskripsikan

konsep yang telah diperoleh dengan menggunakan karakter yang telah

didapat dari Example Non Example.

Berdasarkan hal di atas, maka penggunaan model Example Non

Example pada prinsipnya adalah upaya untuk memberikan kesempatan

seluas-luasnya kepada siswa untuk menemukan konsep pelajarannya

sendiri melalui kegiatan mendeskripsikan pemberian contoh dan bukan

contoh terhadap materi yang sedang dipelajari.

a. Langkah-langkah pembelajaran dalam metode examples non examples

1) Guru menggunakan gambar/tulisan sesuai tengan tujuan

pembelajaran

2) Guru menempelkan gambar/tulisan dipapan atau ditayangkan.

3) Guru memberikan petunjuk pada peserta didik untuk

memperhatikan/menganalisis.

4) Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk

memperhatikan/menganalisis.
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5) Melalui diskusi gambar tersebut dicatat pada kertas.

6) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.

7) Guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang dicapai.

8) Kesimpulan.

b. Kelebihan dan kekurangan

Kelebihan:

1) Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar.

2) Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar.

3) Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.

Kekurangan:

1) Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar.

2) Memakan waktu yang lama.

4. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif Example Non Example

terhadap Pemahaman Konsep Matematika

Model pembelajaran Example Non Example adalah pembelajaran

dengan menggunakan penekanan pada proses pembentukan suatu konsep

dan memberikan kesempatan luas kepada siswa berperan aktif dalam

proses tersebut, dan diharapkan siswa aktif belajar dan merasa terangsang

untuk meningkatkan belajar yang lebih baik, memupuk inisiatif dan berani

bertanggungjawab.21 Karena dalam belajar matematika tidak pernah

terlepas dari adanya pemahaman konsep,oleh sebab itu dalam

21 Agus Suprijono, Log.Cit, 125-126
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menyelesaikan suatu permasalahan matematika sangat begantung pada

pemahaman siswa tersebut. Sesuai dengan hakikatnya, model

pembelajaran Example Non Example dapat diterapkan demi tercapainya

pemahaman yang baik.

Pembelajaran Example Non Example menumbuh kembangkan

kemampuan pemahaman konsep matematik siswa.22 Kemampuan

pemahaman konsep matematika ini tidak dapat terlepas dari bimbingan

dan arahan dari guru, selain usaha dari siswa yang bersangkutan. Dalam

pengelolaan siswa yang memiliki karakter berbeda-beda, perlu dirancang

kegiatan belajar mengajar dengan suasana yang memungkinkan setiap

siswa memperoleh peluang sama untuk menunjukkan dan

mengembangkan potensinya23. Salah satu kegiatannya dengan menerapkan

model pembelajaran Example Non Example. Karena, keunggulan model

pembelajaran ini adalah dapat mengatasi hambatan pemerataan

kesempatan yang sering diwarnai dalam kerja kelompok24. Teknik ini

digunakan ketika diskusi antar kelompok berlangsung.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang metode examples non examples ini pernah diteliti

oleh Herlina Kasim yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe

Examples Non Examples untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi

22 Martinis Yamin, Bansu, Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual
Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2008),  h. 84

22Ibid,h. 25
23 Martinis Yamin, Bansu, Op. cit., hlm. 25
24 Anita Lie, Cooperative Learning,  (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 63
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Membiasakan Perilaku Terpuji Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar 058 Kampar Kecamatan Kampar Timur

Kabupaten Kampar.”

Berdasarkan  kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya

dengan menggunakan Metode Pembelajaran Examples Non Examples

terhadap hasil belajar siswa maka ada peningkatan dari hasil belajar siswa

dari sebelumnya, bukan hasil belajar siswa yang meningkat tetapi dari

tingkah laku siswapun sedikit demi sedikit ada perubahan.

C. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan pada penelitian ini adalah konsep model

Example Non Example dan pemahaman konsep matematika.

1. Model Example Non Example

Example Non Example adalah taktik yang dapat digunakan

untuk mengajarkan definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk

mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang

terdiri dari Example Non Example dari suatu definisi konsep yang ada

dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai

dengan konsep yang ada. Example memberikan gambaran akan

sesuatu yang menjadi contoh dari suatu materi yang sedang dibahas,

sedangkan Non Example memberikan gambaran akan sesuatu yang

bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas.
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Model Example Non Example dianggap perlu dilakukan karena

suatu definisi konsep adalah suatu konsep yang diketahui secara

primer hanya dari segi definisinya dari pada sifat fisiknya. Dengan

memusatkan perhatian siswa terhadap Example dan Non Example

diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman

yang lebih dalam mengenai materi yang ada.

a. Kegiatan pendahuluan

1. Menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran

2. Guru memberi motivasi dan menginformasikan bahwa

pembelajaran yang akan diterapkan yaitu Example Non Example

3. Membagikan LKS kepada siswa

4. Memberitahu bahwa pada awalnya, guru yang akan

menjelaskan materi dan soal dan selanjutnya akan dipilih

seorang siswa yang akan bertindak sebagai guru.

b. Kegiatan inti

1. Guru menginstruksikan siswa untuk memahami bacaan pada

LKS dan memperhatikan guru dalam menjelaskan.

2. Guru mengelompokan siswa menjadi kelompok-kelompok

kecil yang beranggotakan 4-5 orang.

3. Dalam mengerjakan LKS, guru memberi kesempatan kepada

siswa untuk memahami dengan memprediksi keterkaitan

konsep dari materi yang dibahas.

4. Selanjutnya siswa untuk mengklarifikasi informasi, fakta dan
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konsep dari materi ajar atau topik yang sedang dibahas.

5. Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan

mengenai konsep ataupun fakta yang belum dipahami dan

kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan permasalahan

dan menyimpulkannya.

6. Guru memilih seorang siswa untuk menjadi guru model

dengan menjelaskan kembali topik yang telah dibahas seperti

yang telah dimodelkan guru.

7. Siswa merangkum semua pembahasan ataupun pertanyaan-

pertanyaan yang telah terjawab dengan bahasa dan pengertian

mereka sendiri. Sedangkan guru dapat mengarahkan siswa

dalam merangkum pengetahuan yang telah didapatkannya.

Merangkum konsep atau bahan ajar dari langkah-langkah yang

telah dilakukan diharapkan siswa mengetahui cara ataupun

langkah-langkah yang harus dilakukan  dalam penyelesaian

masalah.

c. Kegiatan penutup

1. Guru bersama siswa merangkum hasil pembelajaran.

2. Guru memberikan latihan atau PR.

2. Pemahaman Konsep

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman

konsep matematika siswa. Pemahaman terhadap konsep dan struktur
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suatu materi menjadikan materi itu dipahami secara lebih

komprehensif lain dari itu peserta didik lebih mudah mengingat

materi itu apabila yang dipelajari merupakan pola yang berstruktur.

Dengan memahami konsep dan struktur akan mempermudah

terjadinya transfer. Dengan kata lain pemahaman konsep yaitu

memahami sesuatu kemampuan mengerti, mengubah informasi ke

dalam bentuk yang bermakna.

Langkah-langkah dalam menanamkan suatu konsep

matematika berdasarkan penggabungan beberapa teori belajar

Bruner antara lain teori konstruksi, teori notasi, teori kekontrasan

dan variasi serta teori konektivitas adalah sebagai berikut25:

a. Pengajar memberikan pengalaman belajar berupa contoh-contoh
yang berhubungan dengan suatu konsep matematika dari
berbagai bentuk yang sesuai dengan struktur kognitif peserta
didik.

b. Peserta didik diberikan dua atau tiga contoh lagi dengan bentuk
pertanyaan.

c. Peserta didik diminta memberikan contoh-contoh sendiri tentang
suatu konsep sehingga dapat diketahui apakah peserta didik
sudah mengetahui dan memahami konsep tersebut.

d. Peserta didik mencoba mendefinisikan konsep tersebut dengan
bahasanya sendiri.

e. Peserta didik diberikan lagi contoh mengenai konsep dan bukan
konsep.

f. Peserta didik diberikan drill untuk memperkuat konsep tersebut.

Bruner mengemukakan teorema atau dalil-dalil berkaitan

dengan pengajaran matematika. Berdasarkan hasil-hasil eksperimen

dan observasi yang dilakukan oleh Bruner pada tahun 1963

25Dewi Mahabbah Intan, Model Pembelajaran Posing Tipe Post Solution Posing
untuk Mengajarkan Pemahaman Konsep Matematika Pokok Bahasan Bangun Segi Empat Pada
Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri I Balapulang Tegal, Semarang: Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, 2007. h. 17
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mengemukakan empat teorema/ dalil-dalil berkaitan dengan

pengajaran matematika yang masing-masing disebut teorema atau

dalil. Keempat dalil tersebut adalah :

a. Dalil Konstruksi / Penyusunan (Contruction Theorem)

Didalam teorema konstruksi dikatakan cara yang terbaik

bagi seorang siswa untuk mempelajari sesuatu atau prinsip dalam

matematika adalah dengan mengkontruksi atau melakukan

penyusunan sebuah representasi dari konsep atau prinsip tersebut.

b. Dalil Notasi (Notation Theorem)

Menurut teorema notasi representase dari suatu materi

matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila didalam

representase itu digunakan notasi yang sesuai dengan tingkat

perkembangan kognitif siswa.

c. Dalil Kekontrasan dan Variasi (Contras and Variation Theorem)

Menurut teorema kekontrasan dan variasi dikemukakan

bahwa suatu konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh

siswa apabila konsep itu dikontraskan dengan konsep-konsep yang

lain sehingga perbedaan antar konsep itu dengan konsep-konsep

yang lain menjadi jelas.
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d. Dalil Konektivitas dan Pengaitan (Conectivity Theorem)

Didalam teorema konektivitas disebut bahwa setiap

konsep, setiap prinsip, dan setiap ketramplan dalam

matematika berhubungan dengan konsep-konsep, prinsip-

prinsip, dan ketrampilan-ketrampilan lain.

Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain26:

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 suatu konsep
f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi

tertentu
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

26Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, Jakarta:
Depdiknas, 2006, hal. 59
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TABEL II.1
PENSKORAN INDIKATOR PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA

Penskoran Indikator Pemahaman Konsep Matematika

Indikator 3 dan 5

(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 1,2,4 dan 6

(0%-15%)

0       = tidak ada jawaban

3,75  = ada jawaban, tetapi salah

7,5= ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil

11,25= ada jawaban, benar sebagian besar

15     = ada jawaban, benar semua

Indikator 7

(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 : Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Adapun untuk mendapatkan perolehan skor ataupun nilai yaitu

didapat dari nilai selama proses pembelajaran berlangsung dan nilai

kemampuan siswa terhadap penyelesaian soal tentang pemahaman konsep

yang telah diberikan.
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D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipoteis nihil (Ho) sebagai

berikut:

Ha : Ada perbedaan peningkatan pemahaman konsep matematika siswa

yang menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example

Non Example dengan pembelajaran konvensional terhadap

Pemahaman Konsep Matematika Siswa.

Ho : Tidak ada perbedaan peningkatan pemahaman konsep matematika

siswa yang menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Example Non Example dengan pembelajaran konvensional terhadap

Pemahaman Konsep Matematika Siswa.


