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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual  

1. Kemampuan Pemahaman Relasional Matematis   

Kemampuan pemahaman matematis adalah komponen yang 

penting dalam mempelajari matematika, memahami matematika tidak 

hanya dihapal namun dipahami bahawa setiap materi memiliki 

keterkaitan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh skemp (1976) 

1) Pemahaman instrumental: hafal konsep/prinsip tanpa kaitan 

dengan yang lainnya, dapat menerapkan rumus pada 

perhitungan sederhana, dan mengerjakan rumus secara 

algoritmik. Kemampuan ini tergolong kemampuan tingkat 

rendah. 

2) Pemahaman relasional: mengkaitkan satu konsep/prinsip 

dengan konsep/prinsip lainnya. Kemampuan ini tergolong 

kemampuan tingkat tinggi.  

Siswa yang memiliki pemahaman relasional, memiliki fondasi atau 

dasar yang lebih kokoh dalam pemahamannya tersebut. Apabila siswa 

lupa dengan rumus, maka ia masih memiliki  peluang menyelesaikan 

soal dengan cara coba-coba. Sebagai tambahan, siswa dapat mengecek 

kebenaran hasil yang ia dapatkan dengan membalikkan rumus. Bagi 

siswa yang hanya memiliki pemahaman instrumental, ia hanya bisa 

menghafalkan rumus dan tidak  faham dengan konsep. Ketika ia lupa 
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dengan rumus, ia tak punya peluang untuk mencoba-coba. Jelaslah 

bahwa siswa yang memiliki pemahaman relasional akan memiliki 

keuntungan bagi dirinya.  

Menurut Skemp (1976), minimal terdapat empat keuntungan dalam 

pemahaman relasional matematis yaitu sebagai berikut:  

1) Lebih mudah di adaptasi pada persoalan baru  

Jika seseorang memiliki pemahaman relasional terhadap suatu 

topik, maka pemahamannya tersebut bisa lebih mudah diadaptasikan 

atau direlasikan pada topik-topik pengetahuan lain yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

2) Lebih mudah untuk selalu diingat  

Pemahaman yang diperlukan untuk suatu materi tertentu ternyata 

menjadi dasar untuk memahami materi lain. Pembelajaran 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun jika pemahaman 

tersebut telah dicapai maka pengetahuan yang ada pada siswa akan 

lebih mudah untuk selalu diingat.  

3) Menumbuhkan dorongan untuk belajar dari diri sendiri 

4) Mendorong rasa ingin tahu untuk belajar lebih dari materi yang 

sedang dipelajari.  

Kinach (2002) berpendapat bahwa pemahaman instrumental dari 

Skemp setara dengan tingkat pemahaman konten, sedangkan 

pemahaman relasional merujuk pada pemahaman konsep, pemecahan 

masalah, dan pemahaman epistemik. Pada penelitian ini indikator 
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kemampuan pemahaman relasional akan dikaitkan dengan 

kemampuan pemahaman konsep agar penelitian lebih mendalam. 

Indikator pemahaman konsep menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 adalah:  

1) Menyatakan ulang sebuah konsep yang telah dipelajari melalui 

tulisan, 

2) Mengklasifikasi objek objek berdasarkan dipenuhi tidaknya 

persyaratan yang membentuk konsep tersebut, 

3) Memberi contoh dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari,  

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentu representasi 

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

atau cara lainnya), 

5) Menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah 

matematika yang relevan dengan konsep yang dipelajari.  

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa, kemampuan pemahaman relasional matematis 

adalah kemampuan memahami konsep baru dengan 

menggabungkan konsep yang telah dipelajari untuk memahami 

konsep baru, mengaitkan objek berdasarkan persyaratan yg 

membentuk, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi, menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah 

matematika. Dari kesimpulan tersebut maka diperoleh indikator 

kemampuan pemahaman matematis yaitu :  

Deskripsi Kemampuan Pemahaman…,  Rhoro Qurota A’yun, FKIP UMP, 2019



 
 

10 
 

1) Menggabungkan konsep yang telah dipelajari agar mencapai 

sebuah konsep baru yang sedang dipelajari. 

2) Mengaitkan objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan 

yang membentuk konsep tersebut.  

3) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis  

4) Menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah 

matematika yang relevan dengan konsep yang dipelajari  

2. Self-Regulated Learning 

Self-regulated learning atau kemandirian belajar merupakan proses 

belajar yang terjadi karena pengaruh dari pemikiran, perasaaan, 

strategi, dan perilaku sendiri yang berorientasi pada pencapaian tujuan 

(Schunk dan Zimmerman, 1998). Pintrich dan Groot (1990) 

mendefiniskan self-regulated learning sebagai kemampuan untuk 

menjadi partisipan yang aktif secara metakognisi, motivasi dan 

perilaku (behavior) didalam proses belajar. Secara metakognisi, 

partisipan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan diri, 

memonitor diri, dan mengevaluasi diri pada tingkatan – tingkatan 

yang berbeda dari apa yang mereka pelajari. Secara motivasi, mereka 

merasa diri sendiri kompeten, dan mandiri. Secara perilaku, mereka 

memilih, menyusun, dan membuat lingkungan mereka unutk belajar 

yang optimal.  
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Ormrod (2009) self-regulated learning atau pembelajaran yang 

diatur sendiri mencakup proses – proses sebagai berikut :  

1) Penetapan tujuan (goal setting) 

Pembelajar mengatur diri sesuai dengan apa yang ingin mereka 

capai, mendapat pemahaman konseptual yang luas tentang suatu topik, 

mengaitkan tujuan – tujuan mereka mengerjakan aktivitas belajar 

dengan tujuan dan cita – cita jangka panjang.  

2) Perencanaan (Planning) 

Pembelajar yang mengatur diri dengan menentukan waktu dan 

sumber daya yang tersedia untuk tugas – tugas belajar. 

3) Motivasi diri (Self-motivation) 

Menggunakan banyak strategi agar tetap terarah pada tugas, 

mengingatkan diri sendiri pentingnya mengerjakan tugas dengan baik, 

atau menjanjikan kepada diri sendiri hadiah tertentu.  

4) Kontrol atensi (attention control) 

Pembelajar berusaha memfokuskan perhatian mereka pada 

pelajaran yang sedang berlangsung dan menghilangkan dari pikiran 

mereka hal – hal lain yang mengganggu.  

5) Penggunaan strategi belajar yang fleksibel (flexible use of 

learning strategies).  

Pembelajar yang dapat mengatur diri memiliki strategi belajar yang 

berbeda tergantung tujuan – tujuan spesifik yang ingin mereka capai .  

6) Monitor Diri (Self-Monitoring)  
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Pembelajar yang mengatur diri terus memonitor kemajuan mereka 

dalam kerangka tujuan yang telah ditetapkan, dan mereka mengubah 

strategi belajar atau memodifikasi tujuan bila dibutuhkan  

7) Mencari bantuan yang tepat (approciate help seeking)  

Pembelajar yang mengatur diri tidak selalu harus berusaha sendiri. 

Mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan oranglain 

dan mencari bantuan semacam itu.  

8) Evaluasi diri (self-evaluation)  

Pembelajar yang mampu mengatur diri menentukan apakah yang 

mereka pelajari itu telah memenuhi tujuan awal mereka. Idealnya 

mereka juga menggunakan evaluasi diri untuk menyesuaikan 

penggunaan berbagai strategi belajar dalam kesempatan – kesempatan 

dikemudian hari.  

Schunk (Sumarmo,2004)mengajukan saran kepada guru atau 

orangtua untuk membantu siswa atau anak agar menjadi self-regulated 

learner dengan cara :  

1) Menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menghindarkan 

sesuatu yang akan menganggu belajar siswa/anak misalnya 

video-game atau permainan yang tidak relevan.  

2) Memberi tahu siswa/anak bagaimana cara mengikuti suatu 

petunjuk  

3) Mendorong siswa/anak agar memahami metode dan prosedur 

yang benar dalam menyelesaikan suatu tgas  
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4) Membantu siswa mengatur waktu  

5) Menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa/anak bahwa 

mereka mampu mengerjakan tugas yang diberikan  

6) Mendorong sisiwa/anak untuk mengontrol emosi dan tidak 

mudah panik ketika menyelesaikan tugas atau menghadapi 

kesulitan. 

7) Memperlihatkan kemajuan yang telah di capai siswa/anak  

8) Membantu siswa /anak cara mencaru bantuan belajar. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa, self-regulated learning adalah kemampuan siswa 

dalam mengatur diri, mengatur perilakunya dan mengatur proses – 

proses mental dalam belajar melalui penetapan tujuan, perencanaan, 

motivasi diri, kontrol atensi, penggunaan strategi belajar, monitor diri, 

mencari bantuan yang tepat, dan evaluasi diri. Dari kesimpulan 

tersebut maka diperoleh indikator self-regulated learning yaitu :  

1) Penetapan tujuan, siswa mengetahui apa yang akan mereka 

capai.  

2) Perencanaan, siswa mengatur waktu dan sumber daya yang 

digunakan.  

3) Motivasi diri, mendorong siswa agar memahami metode dan 

prosedur yang benar dalam menyelesaikan suatu tugas.  

4) Kontrol atensi, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan 

menghindarkan sesuatu yang akan mengganggu belajar siswa. 
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5) Penggunaan strategi belajar yang fleksibel, mendorong siswa 

untuk memahami metode dan prosedur yang benar dalam 

menyelesaikan suatu tugas. 

6) Monitor diri, memperlihatkan kemajuan yang telah dicapai 

siswa dan mendorong siswa untuk mengontrol emosi dan tidak 

mudah panik ketika menyelesaikan tugas atau menghadapi 

kesulitan.  

7) Mencari bantuan yang tepat 

8) Evaluasi diri,  

3. Materi Matematika kelas X  

Materi yang digunakan dalam tes pemahaman relasional 

matematis siswa kelas X TKR 2 SMK Aryasatya Teknologi 

Patikraja semester genap adalah materi Trigonometri  

Kompetensi Dasar : 

3.13 Menentukan luas segitiga pada trigonometri 

4.13 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan luas segitiga pada trigonometri  

Indikator :  

3.13.1  Mengidentifikasi konsep ukuran sudut padasegitiga dan 

lingkaran 

3.13.2 Menjelaskan hubungan konsep dasar sudut dan luas 
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segitiga menggunakan trigonometri 

3.13.3 Menentukan pesamaan trigonometri 

4.13.1 Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

luas segitiga dan panjang sisi segitiga  

4.13.2 Menyajikan segitiga pada jajargenjang dan menghitung 

luas jajarjang   

B. Penelitian relevan      

 Penelitian yang dilakukan oleh Tandiling (2012) menyimpulkan 

bahwa pengembangan instrumen untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematika, pemahaman matematik dan Self-Regulated 

Learninng siswa dalam pembelajaran matematika di sekolah 

menengah atas yaitu 1) instrumen perlu dikaji secara mendalam 

melalui kisi – kisi yang didalamnya ada indikator yang akan diukur.      

2) persyaratan instrumen harus valid baik isi maupun muka dan 

reliabel, mempunyai daya pembeda yang baik, dan tingkat 

kesukarannya yang baik juga. 3) Perlu dilakukan uji coba lapangan 

melalui data yang diolah dengan berbagai perhitungan statistik atau 

program computer untuk menentukan kualitas instrumen dengan baik. 

4) pengembangan instrumen yang dilakukan baik oleh penelitian, hasil 

belajar, maupun sebagai bank soal perlu terus dikaji secara mendalam, 

akan memperkaya instrumen yang tersedia dan memenuhi standar 

yang baku semakin memudahkan peneliti atau guru dalam melakukan 
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penelitian atau evaluasi hasil belajar. Persamaan dari penelitian ini 

adalah meneliti hal yang sama yaitu self-regulated learning.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hadin, dkk (2018) menunjukan 

bahwa siswa yang memiliki kemandirian baik melakukan kesalahan 

lebih sedikit dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemandirian 

sedang dan rendah. Siswa yang memiliki kemandirian belajar sedang 

dan rendah memerlukan solusi pemecahan masalah dengan pendekatan 

yang disesuaikan latar belakang siswa dilapangan salah satunya 

dengan menggunakan pendekatan berbasis masalah. Beberapa siswa 

setelah diambil beberapa sampel soal dan dianalisis berdasarkan 

kesalahan siswa dalam mengerjakannya, paling tinggi melakukan 

kesalahan pada indikator tertentu berdasarkan kemampuan siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Parlina (2016) menyimpulkan hasil 

analisis menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara self-

regulated learning dengan tanggung jawab santri tingkat SLTA 

pondok pesantren modern Zam – Zam Muhammadiyah kecamatan 

Cilongok kabupaten Banyumas. Berdasarkan analisis didapatkan hasil 

uji hipotesis nilai signifikansi 0,000 yang berarti terdapat gubungan 

yang siginfikan antara self-regulated learning dengan tanggung jawab. 

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi self-regulated 

learning maka semakin tinggi pula tanggung jawab sendiri. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini  adalah sama – 

sama meneliti tentang self-regulated learning. Perbedaan penelitian 
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yang diatas dengan penelitian yang saya buat adalah saya meneliti 

kemampuan pemahaman relasional matematis siswa yang ditinjau dari 

self-regulated learning.  

C. Kerangka pikir  

 Kemampuan pemahaman matematis siswa merupakan hal 

terpenting yang harus dimiliki siswa, kemampuan pemahaman di 

definisikan dengan berbagai ungkapan oleh para ahli. Salah satu 

penjelasan kemampuan pemahaman matematis siswa dikemukakan 

oleh Skemp pada tahun 1978 dengan pemahaman instrumental dan 

pemahaman relasional. Pemahaman instrumental memiliki arti paham 

dalam waktu yang singkat dan ingatan jangka pendek dikarenakan 

hanya menghafal materi matematika saja atau yang lain. Kemampuan 

pemahaman relasional matematis diartikan sebagai pemahaman 

matematis dalam ingatan jangka waktu yang panjang, karena 

mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang 

sedang dipelajari.  

Kemampuan pemahaman relasional matematis siswa tentu dapat 

membantu siswa mempelajari matematika dengan lebih efektif dan 

efisien. Dalam menguasai kemampuan pemahaman relasional 

matematis siswa diharapkan dapat memahami konsep matematika, 

memahami secara epistemologi dan dapat memecahkan masalah 

matematika. Siswa yang memahami konsep matematika akan mudah 

untuk mengingat dan menghubungkan konsep matematika yang telah 
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diberikan sebelumnya. Namun, untuk memiliki kemampuan 

pemahaman relasional matematis yang baik tidaklah mudah, perlu 

pembiasaan dalam belajar. Pembiasaan belajar ini akan muncul dengan 

pengaruh dari pemikiran, perasaan, stretegi belajar dan perilaku sendiri 

yaang berorientasi pada pencapaian. Hal tersebut sama dengan 

pengertian self-regulated learning yang dijelaskan oleh Schunk dan 

Zimmerman.  

Kemampuan pemahaman relasional matematis yang dimiliki oleh 

siswa tentulah berbeda – beda, dalam penelitian ini kemampuan 

pemahaman relasional matematis siswa akan ditinjau dari self-

regulated learning dengan mengelompokkan siswa dalam 3 kelompok 

yaitu self-regulated learning tinggi, self-regulated learning sedang, 

dan self-regulated learning rendah untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan pemahaman relasional matematis siswa.   
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