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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

a.  Pengertian Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu Pemahaman dan 

konsep. Menurut Bloom (1979) pemahaman adalah untuk menyerap arti 

dari materi atau bahan yang telah dipelajari. Pengertian pemhaman 

menurut Hiebert & Canpenter (1992) pemahaman adalah ukuran 

kualitas dan kuantitas hubungan suatu ide dengan ide yang telah ada. 

Menurut Dorothy J. Skeel (Nursid Sumaatmadja, 2005) konsep 

merupakan sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, 

gagasan, atau suatu pengertian. Menurut Zacks & tversky(2001) konsep 

berarti mengkategorikan yang mengelompokkan objek, kejadian, dan 

karakteristik berdasarkan umum. Menurut Wardhani (2008)konsep 

adalah ide (abstrak) yang dapat digunakan atau memungkinkan 

seseorang untuk mengelompokkan/menggolongkan suatu 

objek.Berdasarkan beberapa pendapat diatas makadapat disimpulkan 

bahwa konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk 

mengelompokkan/menggolongkan suatu objek berdasarkan 

karakteristik yang sama. 
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Pemahaman konsep merupakan aspek penting karena dalam 

pembelajaran sangat membantu siswa dalam memahami konsep – 

konsep utama dalam subjek daripada menghafal rumus, konsep, dan 

definisi tanpa mengetahui maksudnya. 

Menurut Wardhani (2008) pemahaman konsep yaitu kemampuan 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat , efisien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah. Menurut Permendikbud no 58 tahun 2014 memahami konsep 

matematika merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan 

antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, sedangkan 

pemahaman konsep menurutKilpatrick dkk (2001) pemahaman konsep 

(conceptual understanding)  adalah kemampuan seseorang dalam 

memahami konsep, operasi dan relasi yang ada dalam matematika. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemahaman konsep merupakan kemampuan dalam menerapkan apa 

yang telah diterima dan dipahami secara efiseien dan tepat, sehingga 

dari kemampuan tersebut mampu memberikan contoh, gambaran dan 

penjelasan lebih luas.  

Pemahaman konsep matematis merupakan salah satu dari tujuan 

pembelajaran matematika yang tercantum dalam Permendikbud nomor 

58 tahun 2014.Pemahaman konsep bertujuan untuk mengetahui sejauh 
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mana siswa mampu menerima dan memahami suatu konsep dari pada 

hanya menghafal seperti kebanyakan fakta yang terjadi saat ini. 

b. Indikator-indikator Kemamapan Pemahaman Konsep Matematis  

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis menurut 

Permendikbud no 58 tahun 2014 adalah : 

1) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari 

2) Mengklasifikasikan obyek-obyek berdasarkan dipenuhi tidaknya 

persyaratan yang membentuk konsep tersebut 

3) Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep 

4) Menerapkan konsep secara logis 

5) Memberikan contoh atau contoh kontra (bukan contoh) dari konsep 

yang dipelajari 

6) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk represntasi 

matematis (tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model 

matematika, atau cara lainya) 

7) Mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun luar 

matematika 

8) Mengembangkan syarat perlu dan / atau syarat cukup suatu konsep 

Dari uraian diatas,  maka indikator pemahaman konsep matematis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep 

Menyatakan ulang suatu konsep yaitu kemampuan siswa 

untuk mengungkapkan kembali konsep dengan bahasa sendiri dari 
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yang telah disampaikan guru kepada siswa baik secara lisan 

maupun tulisan. 

2) Memberi contoh dan bukan contoh dari konsep 

Pada indikator ini, siswa dapat membedakan contoh ataupun bukan 

contoh dari materi yang telah dipelajari. 

Contoh : 

Sebutkan contoh fungsi dan bukan fungsi yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Jawab: 

Contoh fungsi 

P = {Mega, Tami, Ayu, Kiki} 

Q = {Islam, Hindu, Budha, Kristen} 

   P            Beragama  Q 

 

 

    

 

 

Contoh bukan fungsi 

A = {Ayam, Kelinci, Ikan Paus, Ikan Hiu, Katak} 

B = {Darat, Air} 

Mega  

TamI 

Ayu  

Kiki   

           Islam  

            Hindu 

             Budha 

           Kristen 
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   A Binatang hidup di   B 

 

 

 

 

3) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

(diagram, tabel, grafik, sketsa, model matematika atau cara lainya) 

Menyajikan suatu konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis merupakan siswa dalam mengemukakan konsep secara 

matematis.Contoh soal: 

f:                         dengan domain {              } 

Jawab : 

 

 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

       4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      (0,4) (1,5) (2,6) (3,7) (4,8) (5,9) (6,10) (7,11) (8,12) 

Ayam 

Kelinci 

Ikan Paus 

Ikan Hiu  

Katak 

 

 

 Darat 

 Air  
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4) Menggunakan dan memanfaatkan  prosedur atau operasi tertentu. 

Pada indikator ini, siswa dapatmenyelesaikan soal dengan tepat dan 

sesuai prosedur. 

Contoh soal: 

Fungsi f ditentukan oleh f  :                dengan anggota 

himpunan bilangan asli kurang  dari 7.  

Tentukan nilai dari f ( x ) + f ( x +1) 

Y 

 

1 

2 

3 

4 

7 

6 

5 

8 

9 

10 

11 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Jawab : 

  1 2 3 4 5 

          1 3 5 7 9 

                3 5 7 9 11 

            -2 -2 -2 -2 -2 

 

5) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah 

Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah 

merupakan siswa dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari – hari. 

Contoh : 

Suatu kelompok bermain terdiri dari enam orang yaitu Benny, Adit, 

Mega, Tami, Abhe, dan Ayu.Benny dan Adit berkulit putih, Ayu 

dan Tami berkulit sawo matang sedangkan Mega dan Abhe 

berkulithitam. 

 Ada berapa orang yang berkulit putih dan hitam? 

 Siapakah yang berkulit sawo matang? 

Jawab:  

P = { Benny, Adit, Mega, Tami, Abhe, Ayu } 

Q = { Putih, Sawo Matang, Hitam } 

Diagram panah : 
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  P            ciri - ciri  Q 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ada 4 orang, yang berkulit putih 2 orang dan berkulit hitam 2 orang 

 Yang berkulit sawo matang adalah Ayu dan Tami 

2. Spiritual Quotient(SQ) 

Kecerdasan spiritual (SQ) ditemukan oleh Danah Zohar dan Ian 

Marshall (2007) pada pertengahan tahun 2000. Zohar dan Marshall (2007) 

mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi 

persoalan makna atau value  yaitu kecerdasan untuk menempatkan 

perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, 

kecerdasan yang untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang 

lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. 

Kata spirit memiliki akar kata spirit yang berarti roh. Kata ini berasal 

dari bahasa Latin, spiritus, yang berarti napas. Roh bisa diartikan sebagai 

energi kehidupan yang membuat manusia hidup, bernapas, dan bergerak. 

Spiritual berati pula segala sesuatu di luar fisik, termasuk pikiran, 

Benny 

Adit  

Mega    

Tami 

Abhe    

Ayu     

 

 

 

 

 Sawo 
matang 

 Putih  
 Hitam  
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perasaan, dan karakter yang dikenal dengan kodrat (Yaumi dan Ibrahim, 

2013). 

Menurut Zohar dan Marshall (2007) mendefinisikan kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan 

makna dan nilai.Kecerdasan yang memberi makna, yang melakukan 

kontekstualisasi, dan bersifat transformatif. Mereka mengatakan 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks 

makna yang lebih luas dan kaya. Dan kecerdasan itu untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain (Agustian, 2001). Zohar dan Marshall (2007) juga menjelaskan 

bahwa spiritualitas tidak harus dikaitkan dengan kedekatan seseorang 

dengan aspek ketuhanan, sebab seorang humainis atau atheis pun  dapat 

memiliki spiritualitas tinggi. Kecerdasan spiritual lebih berkaitan dengan 

pencerahan jiwa. Seseorang yang memiliki tingkat spiritual tinggi mampu 

memaknai hidup dengan memberi makna positif pada setiap peristiwa, 

masalah yang dihadapinya. Dengan memberi makna disetiap kejadian 

maka dapat membangkitkan jiwa dan melakukan perbuatan dan tindakan 

yang positif. 

Berbeda dengan Sukmadinata (2005) mengemukakan bahwa 

kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan rohaniah yang menuntun diri 

kita memungkinkan kita utuh. Kecerdasan spiritual berada pada bagian 

yang paling dalam dari diri kita, terkait dengan kebijaksanaan (wisdom) 

yang berada di atas ego. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang 
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bukan saja mengetahui nilai-nilai yang ada tetapi juga secara kreatif 

menemukan nilai-nilai baru. 

Sedangkan Yaumi dan Ibrahim (2013) yang mendefinisikan 

kecerdasan spiritual adalah kapasitas hidup manusia yang bersumber dari 

hati yang dalam (inner-capasity) yang terilhami dalam bentuk kodrat 

untuk dikembangkan dan ditumbuhkan dalam mengatasi berbagai 

kesulitan hidup. Hal ini mencakup kesadaran terhadap hakikat dan 

eksistensi diri mendorong hadirnya sayangan luas terhadap dunia, toleran 

yang merujuk pada kesadaran terhadap eksistensi diri akan membawa 

dampak yang berharga bagi munculnya keinginan untuk mengakui 

keberadaan yang lain, kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan 

dan objeknya, kebermaknaan yang merujuk pada sesuatu yang dapat 

bermakna kalau dapat memberi nilai tambah dan memiliki gagasan-

gagasan yang segar dan aneh, rasa humor yang dewasa, penyerahan diri 

sepenuhnya kepada suatu kekuatan yang dapat mengatur seluruh alam dan 

isinya, kedamaian, suatu kondisi jiwa yang merasa tenang, nyaman, dan 

aman.  

Sedangkan menurut Agustian (2008) kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan seseorang dalam memberi makna ibadah terhadap setiap 

perilaku dan kegiatan, melalui langkah–langkah dan pemikiran yang 

bersifat fitrah menuju manusia seutuhnya (hanif) dan memiliki pola 

pemikiran tauhid (integralistik) serta berprinsip “hanya pada 
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Allah”diwujudkan dalam bentuk keyakinan terhadap asma dan sifat Alloh 

yang berupa Asmaul Husna. 

Menurut Zohar dan Marshall (2007) mendefinisikan kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan 

makna dan nilai. Kecerdasan yang memberi makna, yang melakukan 

kontekstualisasi, dan bersifat transformatif.Mereka mengatakan 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks 

makna yang lebih luas dan kaya. Dan kecerdasan itu untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain (Agustian, 2001). 

Menurut Zohar dan Marshall (2007) menyebutkan fungsi kecerdasan 

spiritual adalah : 1) menjadikan manusia yang apa adanya serta memberi 

potensi untuk lebih berkembang. 2) menjadikan manusia lebih kreatif. 3) 

dapat digunakan pada masalah yang sangat kritis yang membuat kita 

merasa seakan kehilangan keteraturan diri. 4)dapat meningkatkan 

pengetaguan keberagaman yang kuat. 5) mampu menjembatani atau 

menyatukan hal yang bersifat personal dan interpersonal antar diri yang 

lain. 6) untuk mencapai kematangan pribadi yang lebih utuh karena kita 

mempunyai potensi. 7) dapat digunakan dalam menghadapi pilihan dan 

realitas yang pasti akan datang dan harus dihadapi bagaimana bentuknya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan yang menempatkan tindakan dan kehidupan 

manusia dalam konteks makna yang lebih luas yakni kemampuan untuk 
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mengakses suatu jalan yang lebih luas dan bermakna yang bersumber dari 

hati yang terilhami dalam bentuk kodrat untuk dikembangkan dan 

ditumbuhkan dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup yang dijiwai 

dengan Asmaul Husna. 

Adapun nama – nama wajib bagi Alloh yang berjumlah 99 yang 

sering kita kenal dengan nama Asmaul Husna. Adapun 99 Asmaul Husna 

diantaranya: ArRahman (Yang Maha Pengasih) artinya sifat ini melekat 

pada diri subyek yakni bersikap mengasihi sesama manusia, Ar Rahiim 

(Yang Maha Penyayang) artinya sifat ini melekat pada diri subyek yakni 

bersikap menyayangi sesama manusia,  Al Maalik (Yang Maha Merajai) 

artinya sifat ini melekat pada diri subyek mampu menguasai dirinya 

sendiri, Al Quddus (Yang Maha Suci) artinya sifat ini melekat pada diri 

subyek yakni suci dalam pikiran dan tindakan yang ia kerjakan, As Salaam 

(Yang Maha Damai) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

sikap damai dalam kehidupan, Al Mu‟min (Yang Maha Mengamankan) 

artinya sifat ini melekat pada diri subyek yakni selalu hiduo dalam 

kehidupan damai, Al Muhaimin (Yang Maha Menjaga) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memiliki mengawasi dan memelihara dalam 

segala tindakan, Al „Aziz (Yang Maha Gagah) artinya sifat ini melekat 

pada subyek yakni memilki sikap yang gagah terhormat, Al Jabbar (Yang 

Maha Perkasa) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap 

yang memiliki kepastian dalam hal yang ia lakukan, Al Mutakabbir (Yang 

Memiliki Kebesaran) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 
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sikap berjiwa besar, Al Khooliq (Yang Maha Pencipta) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu mencipta dan 

berkreasi, Al Baari‟ (Yang Maha Menata) artinya sifat ini melekat pada 

subyek yakni memilki/merencanakan masa depan yang akan datang, Al 

Mushowwir (Yang Maha Melukiskan) artinya sifat ini melekat pada 

subyek yakni selalu mendesain apa yang akan ia lakukan, Al Ghaffaar 

(Yang Maha Pengampun) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni 

memilki mengampuni kesalahan orang lain, Al Qahhaar (Yang Maha 

Pengunjuk Kekuatan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

kekuatan untuk menopang kebaikan yang ia terima, Al Wahhaab (Yang 

Maha Menganugerahkan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni 

memilki sikap yang selalu memberi, Ar Razzaaq (Yang Maha Pemberi 

Rezeki) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki seikap yang 

selalu berbagi rezki kepada sesama, Al Fattaah (Yang Maha Membuka) 

artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu 

membuka hati orang lain yang baru, Al „Aliim (Yang Maha Mngetahui) 

artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap ingin selalu 

belajar dan memiliki ilmu, Al Qaabidi (Yang Maha Menyempitkan) 

artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu 

mengendalikan tingkah laku yang diperbuat, Al Baasith (Yang Maha 

Memperluas) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap 

yang selalu melapangkan orang lain, Al Khaafidl (Yang Maha 

Merendahkan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap 
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merendahkan orang yang dzalim demi kebaikan, Ar Raafi‟ (Yang Maha 

Mengangkat) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap 

yang meninggikan ilmu untuk kebaikan, Al Mu‟izz (Yang Maha 

Membeningkan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap 

yang dihormati dalam tingkah laku dengan sesama, Al Mudzill (Yang 

Maha Menyesatkan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

sikap yang mencegah dan merendahkan orang-orang yang jahat demi 

kebaikan yang ada, As Saami‟ (Yang Maha Mendengar) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu mendengar dan 

memahami orang lain atau bersifat empati, Al Bashiir (Yang Maha 

Melihat) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang 

ingin memperbaiki sesama yang berbuat keburukan, Al Hakam (Yang 

Maha Menilai) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap 

yang mengendalikan dan memberikan keputusan untuk sesama, Al „Adl 

(Yang Maha Adil) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

sikap yang adil, Al Lathiif (Yang Maha Lembut) artinya sifat ini melekat 

pada subyek yakni memilki sikap yang rendah hati kepada sesama, Al 

Khaabiir (Yang Maha Waspada) artinya sifat ini melekat pada subyek 

yakni memilki sikap yang berhati-hati, Al Haliim (Yang Maha Penyantun) 

artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilkisikap penyantun dan 

lembut kepada sesama, Al „Adhiim (Yang Maha Agung) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sifat yang agung/baik, Al Ghafuur 

(Yang Maha Pengampun) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni 
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memilki sikap yang selalu memaafkan sesama manusia, Asy Syakuur 

(Yang Maha Mensyukuri) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni 

memilki sikap yang selalu berterima kasih kepada sesama, Al „Aliyy 

(Yang Maha Tinggi) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

akhlak yang baik, Al Kabiir (Yang Maha Besar) artinya sifat ini melekat 

pada subyek yakni memilki sikap berjiwa besar, Al Hafiidh (Yang Maha 

Menjaga) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang 

menjaga dan memelihara kebersamaan kepada sesama,Al Muqiit (Yang 

Maha Memelihara) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

sikap yang memperhatikan dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, 

Al Hasiib (Yang Maha Pembuat Perhitungan) artinya sifat ini melekat 

pada subyek yakni memilki sikap yang selalu teliti, Al Jaliil (Yang Maha 

Luhur) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang 

baik, Al Kariim (Yang Maha Mulia) artinya sifat ini melekat pada subyek 

yakni memilki sikap yang mulia/baik, Ar Raqiib (Yang Maha Pembaca 

Rahasia) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang 

selalu mengawasi sesama manusia, Al Mujiib (Yang Pemenuh Do‟a) 

artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu 

memperhatikan sesama manusia, Al Waasi‟ (Yang Maha Luas) artinya 

sifat ini melekat pada subyek yakni memilki wawasan yang luas, Al 

Hakiim (Yang Maha Bijaksana) artinya sifat ini melekat pada subyek 

yakni memilki sikap yang bijaksana kepada sesama, Al Waduud (Yang 

Maha Menyejukkan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 
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sifat yang baik kepada sesama, Al Majiid (Yang Maha Megah) artinya 

sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu 

membangkitkan sesama, Al Baa‟its (Yang Membangkitkan) artinya sifat 

ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu mebangkitkan 

sesama, Asy syahiid (Yang Maha Menyaksikan) artinya sifat ini melekat 

pada subyek yakni memilki menyaksikan sendiri apa yang dirasakan 

sesama ,Al Haqq  (Yang Maha Benar) artinya sifat ini melekat pada 

subyek yakni memilki sikap yang selalu membela yang benar, Al Wakiil 

(Yang Maha Memanggul Amanat) artinya sifat ini melekat pada subyek 

yakni memilki sikap yang bertanggung jawab dalam tingkah lakunya,Al 

Qawiyy (Yang Maha Kuat) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni 

memilki sikap yang memiliki kekuatan dan semangat yang tinggi, Al 

Matiin (Yang Maha Menggenggam) artinya sifat ini melekat pada subyek 

yakni memilki sikap yang selalu melindungi antar sesama manusia, Al 

Waliyy (Yang Maha Melindungi) artinya sifat ini melekat pada subyek 

yakni memilki sikap yang terpuji, Al Hamid (Yang Maha Terpuji) artinya 

sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap memperhatikan semua 

faktor yang ada dalam bertingkah laku, Al Mushiy (Yang Maha 

Menghitung) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap 

yang lebih berkreasi/berinisiatif, Al Mubdi‟ (Yang Maha Memulai) artinya 

sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu 

mengembalikan sesuatu dalam kehidupan demi keadilan, Al Mu‟iid (Yang 

Maha Mengembalikan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni 
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memilki sikap yang menghidupkan semangat untuk diri sendiri maupun 

untuk orang lain, Al Muhyi (Yang Maha Menghidupkan) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu berpikiran positif 

dan menghilangkan prasangka buruk kepada sesama, Al Mumiit (Yang 

Maha Mematikan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

sikap yang berguna untuk sesama, Al Hayy (Yang Maha Hidup) artinya 

sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang mandiri, Al 

Qayyuum (Yang Maha Menegakkan) artinya sifat ini melekat pada subyek 

yakni memilki sikap yang selalu berinovasi, Al Wajiid (Yang Maha 

Menemukan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap 

yang mulia, Al Maahid (Yang Maha Mulia) artinya sifat ini melekat pada 

subyek yakni memilki sikap yang baik dilingkungan sesama, Al Wahiid 

(Yang Maha Tunggal) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

sikap menyatukan dalam berbagai hal demi kebaikan, Al Ahad (Yang 

Maha Esa) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang 

selalu dibutuhkan/dicari orang lain, Ash Shamad (Yang Maha Tidak 

Tergantung) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

kemampuan yang memadai, Al Qaadir (Yang Maha Menentukan) artinya 

sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu membina 

orang lain agar mempunyai keahlian, Al Muqtadir (Yang Maha Berkuasa) 

artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang 

mendahulukan urusan orang lain dibanding dengan urusan pribadi, Al 

Muqaddim (Yang Maha Mendahulukan) artinya sifat ini melekat pada 
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subyek yakni memilki sikap yang selalu mencegah hal buruk demi 

keadilan, Al Mu‟akhkhir (Yang Maha Mengakhirkan) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu menjadi 

leader/orang pertama, Al Awwal (Yang Maha Permulaan) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu menjadi sikap yang 

selalu menjadi pemimpin, Al Aakhir (Yang Maha Akhir) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu memperhatikan 

kondisi diri sendiri dan orng lain, Adh Dhaahir (Yang Maha Nyata dan 

Menjelaskan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap 

yang selalu mendidik sesama, Al Baathin (Yang Maha Ghaib) artinya sifat 

ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang memiliki ketinggian 

pribadi, Al Waaliy (Yang Maha Memberikan) artinya sifat ini melekat 

pada subyek yakni memilki sikap yang selalu dermawan, Al Muta‟aaliy 

(Yang Maha Meninggikan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni 

memilki sikap yang selalu menerima kesalahan orang lain, Al Barr (Yang 

Maha Membawa Kebaikan) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni 

memilki sikap yang mengancam/memperingatkan hal yang kurang baik 

agar dihindarkan, Al Tawwaab (Yang Maha Penerima Tobat) artinya sifat 

ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu memaafkan 

orang lain, Al Muntaqim (Yang Maha Menyiksa) artinya sifat ini melekat 

pada subyek yakni memilki sikap yang selalu mengasihi kepada orang 

yang menderita, Al „Afuww (Yang Maha Pema‟af) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu memaafkan untuk 
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sesama , Al Ra‟uuf (Yang Maha Pemancar Kasih Sayang) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sikap yang memliki kasih sayang 

kepada sesama,  Maalikul Mulk (Yang Maha Memiliki Kerajaan) artinya 

sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang selalu bersyukur, 

Dzul Jalaal wal Ikhraam (Yang Maha Memiliki Kebesaran) artinya sifat 

ini melekat pada subyek yakni memilki sikap berjiwa besar, Al Muqsith 

(Yang Maha Menyeimbangkan) artinya sifat ini melekat pada subyek 

yakni memilki sikap yang mengerti sikap kebaikan dan sikap yang kurang 

baik, Al Jaami‟ (Yang Maha Menghimpun) artinya sifat ini melekat pada 

subyek yakni memilki sikap yang selalu menghimpun pada kebaikan, Al 

Ghaniyy (Yang Maha Kaya) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni 

memilki sikap yang selalu bersyukur atas nikmat Alloh swt , Al Mughniy 

(Yang Maha Pemberi) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

sikap yang selalu memberi saran dan nasihat kebaikan , Al Maani‟ (Yang 

Maha Mencegah) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki 

sikap yang mencegah pada keburukan, Adh Dhaarr (Yang Maha Pemberi 

Derita) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang 

selalu bersyukur atas apa yang ada, An Naafi‟ (Yang Maha Pemberi 

Manfa‟at) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap yang 

selalu memberi manfaat kepada orang lain, An Nuur (Yang Maha 

Bercahaya) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni memilki sikap 

yang baik, Al Haadii (Yang Maha Pemberi Petunjuk) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sikap memberi petunjuk untuk 
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sesama, Al Badii‟ (Yang Maha Pencipta Keindahan) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yakni memilki sikap yang memiliki sikap yang baik, 

Al Baqii(Yang Maha Kekal) artinya sifat ini melekat pada subyek yakni 

memilki sikap yang mentehaui apa yang ada hanya milik Allah swt yang 

bersifat kekal, Al Wariits (Yang Maha Mewariskan) artinya sifat ini 

melekat pada subyek yang memiliki sikap yang mewariskan kebaikan 

untuk sesama, Ar Rasyiid (Yang Maha Cerdas)artinya sifat ini melekat 

pada subyek yakni memilki sikap yang cerdas dalam mengambil 

keputusan, Ash Shabuur (Yang Maha Sabar) artinya sifat ini melekat pada 

subyek yakni memilki sikap yang bersikap sabar. 

3. Materi Pelajaran 

Materi    : Relasi dan Fungsi 

Kelas    : VIII 

Semester   : I 

Standar Kompetensi :Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan 

persamaan garis lurus 

Kompetensi Dasar : 1.3 Memahami relasi dan fungsi 

Indikator : 

1.3.1 Menjelaskan dengan kata-kata masalah 

sehari-hari yang berkaitan dengan relasi 

1.3.2 Menyatakan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan relasi 
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1.3.3 Menjelaskan dengan kata-kata masalah 

sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi 

1.3.4 Menyatakan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan fungsi 

1.3.5 Menyatakan suatu fungsi dengan notasi 

1.3.6 Menentukan banyaknya pemetaan atau 

fungsi 

 

B. Penelitian Relevan 

M. Afrilianto (2012) dalam penelitianya menunjukkan menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan peningkatan pemahaman konsep dan kompetensi 

strategis matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan metaphorical thinking, dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa. Oktiana Dwi PH dkk (2010) dalam penelitianya 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematika antara siswa pada kelompok tinggi dan sedang serta tinggi dan 

rendah. Tetapi tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematika antara siswa pada kelompok sedang dan rendah. 

Beberapa penelitian mengacu pada kemampuan pemahaman konsep 

matematis, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu pada tinjaunya subyek 

dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini tinjaunya adalahSpiritual Quotient 

(SQ) dillaksanakan di SMP Negeri 1 Baturraden dan terfokus pada 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII. 
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C. Kerangka Pikir 

Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan 

yang penting dalam pembelajaran matematika.Kemampuan pemahaman 

konsep merupakan modal dalam memepelajari matematika. Jika siswa dapat 

menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan obyek berdasarkan 

persyaratan tertentu,, menerapkan konsep secara logis, mampu memberikan 

contoh atau non contoh dari suatu konsep, menyajikan suatu konsep dalam 

berbagai representasi matematis, dan mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup, maka siswa akan mudah dalam mempelajari keseluruhan materi yang 

ada dalam matematika. 

Pada dasarnya penentu keberhasilan seseorang bukan hanya dilihat dari 

tes Intelligence Quotient (IQ) saja namun ada berbagai faktor yang 

mempengaruhinya dan adanya penggabungan antara Emosional Quotient 

(EQ) dan Spiritual Quotient (SQ).Oleh karena itu melalui kecerdasan spiritual 

(SQ) dalam pemahaman konsep ini mampu meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep siswa yang lebih luas yakni kemampuan untuk 

mengakses suatu jalan kehidupan bermakna yang bersumber dari hati yang 

terilhami dalam bentuk kodrat untuk dikembangkan dan ditumbuhkan dalam 

mengatasi berbagai kesulitan hidup.. Akan tetapi, yang ikut turut dalam 

menentukan kesuksesan ada faktor lain untuk menghadapi persoalan makna 

dan nilai yang dikenal dengan Spiritual Quotient (SQ).  
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