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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 
1. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Matematika berisi konsep – konsep, konsep matematika disajikan dengan 

bahasa yang jelas dan spesifik. Konsep matematika adalah ide abstrak yang 

memungkinkan seseorang untuk menggolongkan suatu objek atau kejadian. Konsep 

juga diartika sebagai rancangan atau ide dasar dalam mengembangkan suatu 

prosedur matematika.  

Belajar matematika artinya membangun pemahaman tentang konsep - konsep, 

fakta, prosedur, dan gagasan matematika (Permendikbud, 2014). Memahami adalah 

membuat pengaitan antara gagasan, fakta, dan prosedur (Sanjaya, 2008). 

Pemahaman adalah kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau 

kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep (Sanjaya, 2008). Menurut 

Permendikbud No. 58 Tahun 2014, memahami konsep matematika merupakan 

kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep 

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman 

konsep matematis adalah kemampuan siswa mengerti secara mendalam dalam 

menggunakan konsep dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Siswa 

dikatakan memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis jika siswa mampu 

mengungkapkan suatu konsep dan menggunakan konsep tersebut secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat dalam memecahkan permasalahan matematika. 

 

b. Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 
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Indikator – indikator pencapaian kemampuan pemahaman konsep matematis 

menurut Permendikbud No. 58 Tahun 2014 meliputi: a) menyatakan ulang konsep 

yang telah dipelajari, b) mengklasifikasikan objek – objek berdasarkan dipenuhi 

atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut, c) mengidentifikasi 

sifat – sifat operasi atau konsep, d) menerapkan konsep secara logis, e) Memberikan 

contoh atau contoh kontra (bukan contoh) dari konsep yang dipelajari, f) 

menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis (tabel, 

grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika atau cara lainnya), g) 

mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar matematika, h) 

mengembangkan syarat perlu dan/atau syarat cukup suatu konsep. 

Menurut Jihad dan Haris (2010) Indikator kemampuan pemahaman konsep 

meliputi: a) menyatakan ulang sebuah konsep, b) mengklasifikasi objek menurut 

sifat – sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, c) memberi contoh dan bukan contoh 

dari konsep, d) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 

e) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, f) 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu, g) 

mengklasifikasikan konsep atau logaritma pemecahan masalah. 

Dalam penelitian ini, indikator kemampuan pemahaman konsep matematika 

dalam materi fungsi adalah: 

1) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari 

Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari adalah kemampuan siswa 

mengungkapkan kembali tentang suatu materi atau sebuah konsep matematika 

yang sebelumnya siswa terima. 

Contoh soal: 

 Apa yang kamu ketahui tentang fungsi? 

Deskripsi Kemampuan Pemahaman... Lisa Oktarina, FKIP UMP, 2018



7 
 

 
 

Jawab:  

Fungsi dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap 

anggota A dengan tepat satu anggota B. 

2) Mengklasifikasikan objek berdasarkan syarat yang membentuk konsep 

Mengklasifikasikan objek berdasarkan syarat yang membentuk konsep 

adalah kemampuan siswa dalam mengelompokan suatu objek atau unsur yang 

terdapat dalam suatu konsep berdasarkan sifat – sifat yang dimiliki oleh suatu 

konsep. 

Contoh soal: 

 Dari diagram – diagram panah berikut ini, mana yang merupakan 

fungsi dan mana yang bukan fungsi? 

 

 

 

 

 

 

Jawab: 

(i) Fungsi 

(ii) Bukan fungsi 

(iii) Fungsi  

3) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

Menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematis adalah 

kemampuan siswa dalam menggambarkan atau menyajikan suatu konsep 

. 1 

. 2 

. 3 

a . 
b . 
c . 

(i) 

. 1 

. 2 

. 3 

a . 
b . 
c . 

(ii) 

. 1 

. 2 

. 3 

a . 
b . 
c . 

(iii) 
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matematis ke dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk diagram, bagan, table, 

grafik, atau bentuk matematika yang lain. 

Contoh soal: 

 Buatlah tabel untuk fungsi 12)(  xxf  dari himpunan {1,2,3,4,5} ke 

himpunan bilangan cacah. 

Jawab: 

x 1 2 3 4 5 

2x 

1 

2 

1 

4 

1 

6 

1 

8 

1 

10 

1 

f(x) 3 5 7 9 11 

 

4) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu 

Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu adalah 

kemampuan siswa untuk memilih cara / prosedur yang sesuai dan 

menggunakan prosedur tersebut untuk menyelesaikan persoalan matematika 

dengan tepat. 

Contoh soal: 

 Ibu pergi ke pasar membeli daging ayam untuk keperluan arisan. 

Sesampainya di penjual daging ayam, ibu menanyakan harga daging 

ayam tersebut. Ternyata harga I kg daging ayam Rp.32.000,00. 

Karena ibu hanya membawa uang Rp.100.000,00. Berapa maksimal 

daging ayam yang bisa dibeli ibu? 

Jawab: 

Bentuk fungsinya xxf 32000)(  , dimana x adalah banyaknya daging ayam 

yang dapat dibeli ibu dan f(x) adalah banyaknya uang ibu, maka: 
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Rumus fungsinya xxf 32000)(   

Uang yang dibawa ibu Rp.100.000,00 

125,3

32000

100000

32000100000

32000)(









x

x

xxf

 

Jadi banyaknya daging ayam yang bisa dibeli ibu adalah 3,125 kg. 

2. Materi Fungsi 

Standar Kompetensi : 

1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus 

Kompetensi Dasar : 

1.3 Memahami relasi dan fungsi. 

1.4 Menentukan nilai fungsi  

1.5 Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat 

Cartesius. 
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