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Abstrak. Kalkulus merupakan salah satu landasan matematika, sedangkan limit 

merupakan landasan kalkulus. Oleh karena itu, dalam belajar matematika pemahaman 

konsep limit fungsi bagi siswa sangatlah penting. Di sisi lain, peran gender juga 

berpengaruh dalam pemahaman terhadap matematika. Makalah ini membahas 

permasalahan pemahaman konsep limit fungsi di suatu titik oleh siswa laki-laki dan 

oleh siswa perempuan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terkait 

pemahaman konsep limit fungsi di suatu titik. Berdasarkan hasil penelitian 

teridentifikasi bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep limit fungsi di suatu titik 

antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa perempuan memandang bahwa 

untuk menentukan nilai dari suatu fungsi, hanya dapat ditentukan dari semua nilai x 

dari sisi kiri, sedangkan siswa laki-laki memandang bahwa nilai limit fungsi dapat 

ditentukan dengan melihat semua nilai x dari kiri maupun dari kanan. Oleh karena itu, 

hasil yang diperoleh ini cukup menarik untuk dijadikan rujukan untuk mendalaminya 

dalam penelitian yang lebih lanjut. 

Kata kunci: Pemahaman, Konsep Limit Fungsi, Jenis Kelamin 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Dalam pelaksanaan pendidikan, matematika merupakan mata pelajaran wajib dan mempunyai 

peranan yang sangat penting. Salah satu tujuan pembelajaran matematika pada pendidikan menengah 

adalah agar siswa mampu memahami konsep matematika dengan baik. Konsep merupakan salah satu 

objek kajian yang mendasar dan penting. Referensi [1] mengemukakan bahwa konsep adalah ide abstrak 

yang mendasar dan digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek, apakah 

objek tertentu merupakan contoh konsep atau bukan. Konsep dalam matematika diungkapkan dengan 

definisi. Salah satu konsep matematika yang memegang peranan yang sangat penting adalah konsep limit 

fungsi, karena merupakan dasar dari kalkulus lainnya, seperti turunan, integral, dan konsep kalkulus 

lainnya. Sementara kalkulus merupakan salah satu landasan matematika.  

Referensi [2] mengemukakan bahwa “pemahaman merupakan tingkat kemampuan yang 

mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi, atau fakta yang diketahuinya”. Senada 

dengan hal itu, referensi [3] menyatakan bahwa “pemahaman adalah bagaimana seseorang 

mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan 

contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”. Pemahaman dari definisi memegang peranan penting 

dalam penguasaan matematika secara tuntas. Oleh karena itu, dalam belajar matematika pemahaman 

konsep limit fungsi bagi siswa sangatlah penting.  

Di sisi lain, peran gender juga berpengaruh dalam pemahaman terhadap matematika. Antara siswa 

laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan, baik dari watak, intelegensi, sifat dan sebagainya. 

Referensi [4] mengatakan bahwa “perempuan lebih tertarik pada masalah-masalah kehidupan yang 

praktis konkret, sedangkan laki-laki lebih tertarik pada segi yang abstrak”. Fakta lain, dari observasi awal 

yang dilakukan memberikan hasil bahwa secara empiris hasil ulangan harian untuk pokok bahasan limit 

fungsi pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Wabula adalah siswa laki-laki sebesar 44,76 sedangkan siswa 
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perempuan sebesar 40,02. Dimana angka-angka ini belum mencapai KKM yakni 60. Fakta lain juga 

adalah 

 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa jawaban dari masing-masing siswa adalah salah. Di sisi lain, 

terdapat perbedaan dalam proses menjawab soal, dimana jawaban siswa laki-laki hampir mendekati pada 

konsep limit fungsi dibandingkan siswa perempuan. Dalam makalah ini membahas permasalahan 

pemahaman konsep limit fungsi di satu titik oleh siswa laki-laki dan oleh siswa perempuan. Tujuan dari 

permasalahan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pemahaman konsep limit fungsi di suatu 

titik antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, yang nantinya dijadikan sebagai rujukan untuk tindak 

lanjuti dalam penelitian lebih lanjut.  

PEMAHAMAN KONSEP 

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “pemahaman” berarti hal, hasil kerja dari memahami atau 

sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah kemampuan seseorang 

memahami sesuatu. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui sesuatu dari berbagai segi. Referensi 

[5] menyatakan bahwa “pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, 

menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan 

memperkirakan”. Referensi [6], mengemukakan bahwa pemahaman mencakup kemampuan menangkap 

makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman adalah 

penguasaan terhadap materi, dan kemampuan mengungkapkan dalam bentuk yang lain, menuliskan 

kembali, menyimpulkan, memberikan contoh, dan mengklasifikasikan sesuai dengan tingkat kemampuan 

individu. Sehubungan dengan itu, terdapat suatu aktivitas berpikir dalam pemahaman seseorang terhadap 

suatu konsep. Referensi [7] menyatakan bahwa “To undertand something means to assimilate it into an 

appropriate schema”. Dari sini dapat dikatakan bahwa memahami sesuatu didalamnya terdapat suatu 

proses yang melibatkan kemampuan untuk mengasimilasi informasi yang baru melalui skema dalam 

pikiran seseorang untuk menghasilkan skema yang baru. Lebih terperinci, pemahaman berkaitan dengan 

kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan informasi baru melalui proses akomodasi dan asimilasi 

ke dalam skema yang dimiliki orang tersebut sebelumnya sehingga terbentuk skema baru [8].  

Berkaitan dengan pemahaman konsep, [9] mengklasifikasi pemahaman dalam dua kategori, yaitu (1) 

pemahaman relasional, (2) pemahaman instrumental. Pemahaman instrumental didefinisikan sebagai 

“rules without reason” yakni kemampuan seseorang menggunakan prosedur matematika untuk 

menyelesaikan suatu masalah tanpa mengetahui mengapa prosedur itu digunakan. Sedangkan pemahaman 

relasional didefinisikan sebagai “knowing what to do and why” dalam hal ini kemampuan seseorang 

menggunakan suatu aturan dengan penuh kesadaran mengapa aturan itu digunakan. Menurut  referensi 

[10] bahwa seseorang dapat dikatakan telah memahami konsep, apabila orang tersebut telah mampu 

menjustifikasi bahwa konsep tersebut well-defined, yaitu dapat: (1) mengungkapkan pengertian suatu 

konsep secara tepat, baik melalui verbal maupun tulisan, (2) mengidentifikasi dan menjelaskan semua 

komponen yang dimiliki oleh suatu konsep sebagai latar belakang dari konsep tersebut, serta melakukan 

penguatan terhadap semua komponen yang menyusun konsep dimaksud, (3) membangun pengaitan antar 

komponen dalam suatu konsep, (4) melakukan penguatan terhadap suatu konsep baik secara internal 

maupun eksternal.  
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A. Konsep Limit Fungsi Secara Intuitif 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat seekor burung merpati terbang menuju sarangnya, 

setiap hari sekolah siswa menuju ke sekolah dan sebagainya. Tidak lain itu adalah pendekatan limit. 

Berkaitan dengan limit fungsi, maka perhatikan fungsi f(x) = (x
2
-9)/(x-3). Pertanyaan yang muncul adalah 

apakah f(x) itu terdefinisi pada x = 3? Jawabannya adalah tidak terdefinisi. Karena kita akan memperoleh 

f(3) = 0/0 (tidak terdefinisi). Tetapi kita masih bisa mencari untuk nilai x yang lain. Artinya bahwa semua 

nilai x yang mendekati 3, baik dari kiri maupun dari kanan.  

 

              Gambar 1. Grafik Fungsi f(x) = (x
2
-9)/(x-3) 

Selain bentuk grafik diatas, dapat pula dinyatakan dalam bentuk tabel. Pandang tabel 1! 

     Tabel 1. Nilai x mendekati 3 dalam fungsi f(x) = (x
2
-9)/(x-3) 

    

 

 

 

 

 

Dari tabel 1 dapat dikatakan bahwa f(x) mendekati 6 bilamana x mendekati 3. Artinya jika x semakin 

dekat ke 3, baik dari kiri maupun dari kanan, maka nilai dari x tersebut semakin dekat ke 6.  Dalam 

lambang matematis dapat ditulis sebagai 
3

lim
x

(x
2
-9)/(x-3)= 

3
lim
x

(x+3) = 3 + 3 = 6. (dibaca “limit dari (x
2
-

9/(x-3) untuk x mendekati 3 adalah 6”. 

Definisi:  

Dari penjabaran diatas dapat ditulis definisi limit secara intuitif yakni: “Jika x mendekati c dari kiri 

maupun dari kanan, maka f(x) mendekati ke L. ditulis sebagai 
cx

lim f(x) = L ↔ 
cx

lim f(x) = L = 
cx

lim

f(x).  

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa suatu fungsi mempunyai nilai limit apabila nilai limit 

dari fungsi tersebut adalah sama jika ditinjau dari kiri mamupun kanan. Oleh karena itu, himpunan 

bilangan real dan fungsi merupakan prasayarat dari limit fungsi 

 

 

B. Konsep Limit Fungsi Secara Formal 

Definisi formal limit dalam kalkulus oleh referensi [11] adalah 
cx

lim f(x) = L berarti bahwa untuk 

setiap ε>0yang diberikan (berapapun kecilnya) terdapat δ>0 yang berpadanan sehingga |f(x) - L|˂ε asalkan 

bahwa 0 ˂ |x - c| ˂ δ yakni  0 ˂ |x - c| ˂ δ →|f(x) - L|˂ε .  

Berdasarkan definisi limit fungsi secara intuitif dan definisi limit secara formal dapat dikatakan 

bahwa konsep fungsi, konsep nilai mutlak, dan konsep logika merupakan pembangun dari limit fungsi. 

x mendekati 3 dari kiri ↓ x mendekati 3 dari kanan 

x 2,5 2,99 2,999 … 3 … 3,001 3,01 3,5 

f(x) 5,5 5,99 5,999 … … … 6,001 6,01 6,5 

f(x) mendekati 6 ↑ f(x) mendekati 6 
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Dimana fungsi dan grafiknya memungkinkan siswa dalam membantu menentukan nilai dari limit suatu 

fungsi. Artinya bahwa jika suatu fungsi tidak terdefinisi pada suatu titik misalkan titik c, maka untuk nilai 

limitnya dapat dilihat dari perilaku-perilaku nilai x yang mendekati titik c. Disisi lain, konsep nilai mutlak 

ini dimaksudkan sebagi konsep jarak, dimana 0<|x-c| diartikan sebagai jarak x ke c tidak akan pernah 

sama dengan 0 atau x ≠ c. Sementara itu, |x-c|<δ memberikan arti bahwa x berada dalam (c-δ,c+δ). 

Konsep logika dimaksudkan membantu dalam merepresentasikan pernyataan 0,0   artinya 

bahwa untuk setiap epsilon positif yang dipilih pasti terdapat delta positif yang berpadanan sehingga 0 ˂ 

|x - c| ˂ δ →|f(x) - L|˂ε adalah benar. 

Oleh karena itu, seseorang dikatakan memahami konsep limit fungsi apabila (1) memahami konsep 

fungsi dan grafik fungsi, nilai mutlak sebagai jarak, (2) mampu menghubungkan konsep-konsep tersebut 

(3) mampu menentukan suatu konsep yang menyatakan suatu fungsi tidak mempunyai nilai limit pada 

suatu titik tertentu.  

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan ditemukan bahwa pemahaman konsep limit fungsi oleh 

siswa masih kurang. Hasil tersebut diperoleh dengan cara wawancara singkat terkait jawaban yang 
diberikan. Jawaban tersebut dapat dilihat pada gambar 1. Berikut ini disajikan kutipan hasil wawancara 
berdasarkan hasil kerja pada pendahuluan, baik terhadap siswa laki-laki maupun terhadap siswa 
perempuan. 

Pertama, kutipan wawancara siswa laki-laki. 

 

P : “coba ceritakan ke saya tentang jawabanmu!” 

S : gini pak… yang saya pahami karena x mendekati 1 maka dari kiri dan kanan harus 

ditelusuri, trus saya dapat nilainya 1 dan 2. 

P : gitu ya…kemudian bisa saya tahu alasannya mengapa sampai kedua hasil yang kamu 

dapat tadi dijumlahkan? 

S : ummm….tidak tau pak…. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa siswa laki-laki cukup mampu 

menjelaskan konsep yang ia pahami. Artinya subjek mampu memperoleh nilai limit dari suatu 

fungsi tidak dari satu arah yakni dari sisi kiri maupun sisi kanan yang sesuai dengan konsep, 

meskipun dalam penarikan kesimpulan adalah salah.  

Kedua, Kutipan wawancara siswa perempuan 

 

P : “coba jelaskan tentang jawabanmua!” 

S : umm… begini pak,, kan x mendekati satu, maka untuk f(x) = x
2
 saya subtitusikan -1 ke dalam 

persamaan sehingga saya dapat 1. Trus nilai 1 tadi saya subtitusikan ke dalam persamaan yang 

kedua f(x) = x + 1, maka saya sapat 0.  

P : Baik… bisa jelaskan mengapa ambil -1? 

S : ummm… karena lebih kecil dari 1 

P : kalau misalkan saya ambil 2 bisa ga? 

S : tidak bisa… 

P : Mengapa tidak bisa? 

S : karena 2 itu sudah lebih dari 1… 

P : terus… bisa jelaskan alasanmu, mengapa nilai -1 kamu subtitusikan ke persamaan ke dua? 

S 

P 

 

S 

P 

S 

P 

S 

P 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

karena ada penjumlahan… 

kalau misalkan fungsi f(x) = x+1 saya ganti menjadi f(x) = x-1. Apa kamu bisa temukan nilai 

limitnya 

uummmm…..”bisa pak yaitu -1-1= -2” 

ada yang lain? 

Umm…kayaknya tidak ada.. 

Kok….kayaknya???? 

Saya tambah bingung pak…. 

Baik…! Terima kasih ya nak…! 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam menentukan nilai limit dari suatu 

fungsi subjek 2 hanya memandang dari sisi kiri. Artinya bahwa untuk x mendekati 1, semua nilai x yang 
kurang dari 1 sebagai titik perhatiannya.  

Oleh karena itu, berdasarkan kedua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan dalam memahami konsep limit fungsi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dimana 
siswa laki-laki dalam menentukan nilai limit dari suatu fungsi sudah mengarah pada konsep yang 
sebenarnya, sementara siswa perempuan belum mengarah pada konsep yang sebenarnya. Meskipun dalam 
pengambilan kesimpulan adalah salah. Kesalahan yang terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman 
konsep yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian [12] yang memberikan hasil bahwa kesalahan-
kesalahan dalam pengerjaan soal limit fungsi disebabkan karena siswa kurang mampu dalam memahami 
konsep dan materi prasyarat. Selain itu, hasil ini juga didukung oleh [13] yang memberikan hasil bahwa 
bahwa anak perempuan secara umum lebih unggul dalam bidang bahasa dan menulis, sedangkan anak laki-
laki lebih unggul dalam bidang matematika karena kemampuan ruangnya yang lebih baik. 

 
 
 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
Pemahaman terhadap suatu konsep dalam pembelajaran sangatlah penting. Dalam pembelajaran 

khususnya matematika, peran gender mempunyai pengaruh terhadap pemahaman konsep limit fungsi. 
Pemahaman konsep limit fungsi yang baik, sangat membantu dalam memahami konsep matematika 
lainnya seperti turunan, integral, dan konsep lainnya. Namun ironisnya, dari hasil observasi awal yang 
dilakukan memberikan hasil terdapat perbedaan dalam memahami konsep limit fungsi di suatu titik oleh 
siswa laki-laki dan oleh siswa perempuan. Dimana, siswa perempuan memandang bahwa untuk 
menentukan nilai dari suatu limit fungsi hanya dapat tentukan untuk semua nilai x yang mendekati suatu 
titik dari sisi kiri. Sedangkan siswa laki-laki memandang bahwa untuk menentukan nilai limit dari suatu 
fungsi dapat ditentukan dari sisi kiri maupun sisi kanan untuk x mendekati suatu titik tertentu. Perbedaan-
perbedaan tersebut disebabkan karena pemahaman konsep yang kurang.  

Oleh karena itu, sebaiknya dalam pembelajaran dikelas guru lebih memfokuskan terhadap pemahaman 
terhadap suatu konsep dalam matematika yang dapat membantu siswa untuk memahami konsep 
selanjutnya. 
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