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Abstrak—Salah satu tujuan utama pembelajaran matematika adalah untuk menghasil-

kan siswa yang memiliki pemahaman yang lengkap (completely understanding) 

terhadap konsep-konsep matematika yang dipelajarinya. Fenomena ketidaklengkapan 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dasar matematika merupakan sesuatu yang 

nyata, dan hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajarnya. Karena itu ketidaklengkapan tersebut menjadi masalah pembelajaran yang 

perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya. Tulisan ini merupakan hasil 

studi awal dari suatu penelitian yang akan dilakukan secara mendalam tentang hal ini, 

yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta empiris yang secara riil memperlihat-

kan adanya ketidaklengkapan tersebut melalui wawancara dengan beberapa siswa 

SMA di Kota Kendari. Beberapa konsep yang menjadi fokus wawancara pada studi 

awal ini adalah konsep fungsi, nilai mutlak, dan fungsi eksponen, karena ke tiga 

konsep ini merupakan fondasi yang mendasari konsep-konsep matematika yang 

dipelajari, khususnya pada SMA kelas X.  Berdasarkan analisis data hasil wawancara 

diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika 

masih terdapat ketidaklengkapan. Beberapa fakta yang terungkap dari studi ini 

sebagai berikut. Berkaitan dengan konsep fungsi, siswa tidak dapat menjelaskan 

pengertian fungsi secara tepat, meskipun dapat memberikan contohnya. Tentang 

fungsi eksponen, siswa tidak dapat membedakan secara cermat antara bilangan 

berpangkat dan fungsi pangkat (eksponen). Sedangkan tentang nilai mutlak, siswa 

dapat menjelaskan definisi formal dari nilai mutlak suatu bilangan real x, x, akan 

tetapi ketika menjelaskan contoh tentang nilai mutlak suatu bilangan real, tidak 

mengaitkannya dengan definisi yang dikemukakannya. 

Kata kunci: Eksplorasi pemahaman, konsep-konsep matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Komponen terpenting dalam pembelajaran matematika adalah bagaimana siswa memiliki pemahaman 

yang lengkap terhadap konsep-konsep metematika yang dipelajarinya. Pirie & Kieren menegaskan bahwa 

ketertarikan terhadap pengajaran dan pembelajaran matematika ‘dengan pemahaman’ (with 

understanding) dipandang penting, yang ditunjukkan dengan reformasi kurikulum di berbagai negara [1]. 

Demikian juga Hiebert dan Carpenter mengatakan bahwa salah satu ide matematika yang diterima secara 

luas dalam pembelajaran matematika adalah bahwa siswa harus memahami matematika [1]. Sementara 

itu, kebanyakan konsep-konsep matematika ‘sangat’ abstrak dan mempelajarinya memerlukan aktivitas 

pengetahuan yang tinggi, sehingga membutuhkan upaya pembelajar yang lebih sungguh-sungguh [2]. Hal 

ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya siswa memiliki pemahaman yang lengkap terhadap konsep-

konsep matematika dalam pembelajaran matematika. 

Berkaitan dengan pentingnya pemahaman terhadap konsep-konsep matematika, telah banyak peneliti 

yang memusatkan perhatiannya pada hal ini. Beberapa di antaranya, Penelitian [5] berkaitan dengan 

pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar aljabar abstrak, kemudian [6] melakukan studi 

eksplorasi berkaitan dengan penggunaan software ‘Group Explorer’ dalam aljabar abstrak. Sedangkan [7] 

melakukan penelitian tentang pemahaman mahasiswa dalam pemecahan masalah pembuktian grup 

melalui langkah-langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya, dan juga [8] mengungkap 

profil pemahaman mahasiswa matematika terhadap grup. Khususnya, pada [8] terungkap bahwa 

pemahaman mahasiswa matematika terhadap grup belum mencapai kesolidan yang kuat. Sebagai salah 

satu contoh, bahwa terhadap konsep dasar operasi biner sebagai salah satu unsur pembangun konsep grup, 
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semua subjek tidak dapat menjelaskan dengan baik sesuai dengan pengertian konsep ini secara teoretis. 

Di samping itu, [7] mengungkapkan bahwa guru/dosen belum optimal dalam memfokuskan perhatiannya 

pada pemahaman konsep. 

Meskipun penelitian-penelitian yang disebutkan di atas berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep 

matematika pada aljabar abstrak, akan tetapi hal ini memberikan gambaran bahwa fenomena masalah 

ketidaklengkapan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep metematika merupakan sesuatu yang nyata 

dan memerlukan penanganan yang lebih serius. 
Penelitian ini merupakan suatu studi awal dalam rangka starting point penelitian yang mendalam (in-

depth) tentang eksplorasi pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika. Hal ini sebagai 
rangkaian upaya membangun pembelajaran matematika dengan pemahaman (learning with understanding) 
untuk mengetahui sejauh mana kelengkapan pemahamannya terhadap konsep-konsep tersebut. Oleh karena 
itu, secara teoretis, penelitian dapat memberikan gambaran dasar tentang kelengkapan pemahaman siswa 
SMA terhadap konsep-konsep dasar matematika. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat pula dijadikan 
sebagai basis bagi penelitian yang lebih mendalam tentang pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 
matematika secara umum, sebagaimana halnya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai 
lanjutan dari hasil penelitian ini. 

 
Pemahaman secara Lengkap (Completely Understanding) 

 Pemahaman, khususnya pemahaman matematik, dipandang oleh beberapa ahli psikologi sebagai 

suatu istilah yang sulit didefinisikan secara tepat. Brownell dan Sims dalam [9] mengatakan bahwa, “A 

technically exact definition of ‘understand’ or ‘understanding’ is not easily found or formulated”. Salah 

satu faktor penyebabnya adalah pemahaman individu terhadap suatu konsep tidak mudah dilakukan 

penilaian secara tepat (precise), dan tidak dapat dilihat hanya berdasarkan kemampuannya dalam 

mengerjakan soal-soal matematika yang diberikan, akan tetapi harus dilihat berdasarkan indikator-

indikator pemahaman itu secara menyeluruh. Referensi [3] mengemukakan bahwa, “any individual task 

can be performed correctly without understanding.” Kemudian [4] mengemukakan bahwa, “in assesing 

students in mathematics, a problem we face is that we all too often assessing only a limited part of their 

understanding.” Hal ini memberikan gambaran bahwa pemahaman seseorang terhadap suatu konsep tidak 

mudah untuk dideteksi. Untuk mengetahui pemahaman seorang siswa terhadap suatu konsep, maka 

kebanyakan yang dipergunakan adalah skor perolehannya ketika mengerjakan soal yang berkaitan dengan 

konsep tersebut, padahal bisa dimungkinkan seseorang dapat menyelesaikan soal dengan benar tanpa 

didasari oleh pemahaman yang baik.  

Meskipun demikian, beberapa ahli sudah mencoba membangun pengertian pemahaman berdasarkan 

sudut pandang masing-masing. Referensi [10] mengemukakan bahwa pemahaman berkaitan dengan 

kuantitas dan kualitas hubungan (connection) antara suatu ide dengan ide yang sudah ada sebelumnya. 

Demikian juga, [3] menggambarkan pemahaman terhadap suatu konsep matematika oleh seseorang 

sebagai kesesuaian representasi mental atau representasi internal konsep tersebut dengan jaringan 

representasi-representasi yang telah dimiliki orang tersebut, dengan mengatakan,“The mathematics is 

understood if its mental representation is part of a network of representations.” Dari sini dapat diketahui 

bahwa derajat (degree) pemahaman dari seseorang  ditentukan oleh banyak unsur yang dapat dikaitkan 

dan kekuatan pengaitan dalam jaringan yang terbentuk. Oleh karena itu, suatu representasi matematik 

dapat dipahami sepenuhnya apabila representasi tersebut terhubung ke dalam jaringan yang ada secara 

lebih kuat dan lebih banyak koneksi yang terbangun. Dengan mengelaborasi ini, [8] memandang bahwa 

pemahaman secara lengkap (completely understanding) seseorang terhadap suatu konsep dilihat dari dua 

dimensi, yakni (1) banyaknya pengaitan yang dapat dibangun antara komponen-komponen konsep 

dengan skema-skema yang dimiliki orang tersebut, selanjutnya disebut dimensi kelengkapan (dimension 

of completeness) dan (2) kekuatan/ kesolidan jaringan yang terbentuk, selanjutnya dinamakan dimensi 

kesolidan (dimension of solidity). Berdasarkan hal ini, maka [8] mengemukakan empat kategori sebagai 

indikator untuk melihat kelengkapan dan kesolidan pemahaman konsep yang dimiliki seseorang. Pertama, 

penjelasan umum mengenai pengertian suatu konsep. Kedua, pembedahan konsep berkaitan dengan 

pengidentifikasian semua komponen pembangun konsep dan pengertian secara mendalam tentang unsur-

unsur tersebut. Ketiga, pengaitan antar komponen dalam konsep. Keempat, penguatan terhadap 

pengertian konsep baik secara internal (internally affirmation) melalui penemuan contoh-contoh 

representasi konsep dan contoh-contoh yang bukan representasi dari konsep yang dimaksud, maupun 

secara eksternal (externally affirmation) melalui penggunaan konsep untuk memeriksa apakah suatu 

contoh representasi memenuhi atribut yang dimiliki oleh konsep yang dimaksud. Dua kategori yang 

disebutkan pertama termasuk dalam dimensi kelengkapan, sedangkan dua kategori terakhir termasuk 

dalam dimensi kesolidan.  



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-253 
 

Penelitian ini merupakan studi awal yang dilakukan untuk mengungkap secara singkat tentang 
gambaran kelengkapan pemahaman siswa-siswa SMA terhadap konsep-konsep matematika, dan secara 
khusus pemahaman terhadap konsep-konsep fungsi, nilai mutlak, dan fungsi eksponen. Di samping ke tiga 
konsep ini memiliki keterkaitan secara konseptual yang kuat, juga ke tiga konsep ini merupakan dasar bagi 
konsep-konsep penting dalam kurikulum matematika SMA Kelas X, seperti persamaan dan 
pertidaksamaan nilai mutlak, dan yang lainnya. Sebagai gambaran, kaitan dari ke tiga konsep ini, disajikan 
sebagaimana pada Gambar 1. 

 

 

GAMBAR 1. DIAGRAM KETERKAITAN ANTARA KONSEP FUNGSI, NILAI MUTLAK, DAN FUNGSI EKSPONEN 

 
Oleh karena penelitian ini hanya sebagai studi awal, maka tidak semua kategori pemahaman diselidiki. 

Fokus penelitian ini hanya pada dimensi kelengkapan untuk kategori penjelasan tentang pengertian konsep 
sesuai pengetahuan yang dimilikinya, dan pada dimensi kesolidan untuk kategori penguatan secara intenal 
dengan subkategori penemuan contoh representasi konsep dan alasan pemilihannya. 

Meskipun pemahaman konsep yang dilibatkan pada penelitian ini hanya terbatas pada konsep fungsi, 
nilai mutlak, dan fungsi eksponen, akan tetapi sudah dapat memberikan gambaran dasar kelengkapan 
pemahaman siswa-siswa SMA, mengingat konsep-konsep ini merupakan dasar/fondasi yang mendasari 
pembangunan konsep-konsep lain dalam matematika, khususnya matematika SMA. 

Penelitian lanjutan dari penelitian ini akan melibatkan lebih banyak lagi konsep dasar matematika 
SMA, khususnya konsep-konsep matematika yang dipelajari di SMA kelas X, termasuk pesamaan dan 
pertidaksamaan nilai mutlak, dan persamaan linear tiga variabel. Penelitian akan difokuskan pada 
pengkajian secara mendalam pemahaman siswa secara lengkap terhadap setiap konsep dengan melibatkan 
semua kategori pemahaman yang dikemukakan oleh [8].  

 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif, dan memilih lokasi di SMAN 5, 

SMAN 6, dan SMAN 8 Kendari. Sementara itu, subjek penelitian adalah tiga siswa, yang terdiri dari satu 

siswa SMAN 5, satu siswa SMAN 6, dan satu siswa SMAN 8 Kendari. Penentuan subjek dilakukan 

dengan teknik purposive. Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan subjek adalah (1) siswa 

yang telah pernah mempelajari materi fungsi, nilai mutlak, dan fungsi eksponen; dan (2) memiliki 

kemampuan yang cukup baik dalam mengomunikasikan ide-idenya, khususnya ide-ide matematika. Hal 

ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan pengetahuan yang 

dimiliki siswa tersebut tentang konsep-konsep matematika yang telah dipelajarinya. 

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama adalah 

peneliti sendiri. Peran peneliti sebagai instrumen utama adalah mengendalikan seluruh proses 

pengumpulan data. Sedangkan instrumen pendukung adalah pedoman wawancara. Dengan demikian 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah terbuka (overt) dan tidak terstruktur (unstructured). Data hasil wawancara diolah 

dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengikuti model Miles dan Huberman [11], 

yang mencakup reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan pembuatan kesimpulan 

(conclusion drawing). 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Secara umum, pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika, khususnya pada konsep-

konsep fungsi, nilai mutlak, dan fungsi eksponen, masih menunjukkan ketidaklengkapan. Berikut ini 

dikemukakan beberapa fenomena yang menunjukkan akan hal ini. 

 

A. Konsep Fungsi 

Untuk mengetahui kelengkapan pemahaman subjek terhadap konsep fungsi, maka berikut ini 

disajikan hasil wawancara singkat peneliti (Juliana), disingkat P1, dengan subjek (seorang siswa SMAN 6 

Kendari), disingkat S1. 

 
P1 : Apa yang kamu ketahui  tentang fungsi? 

S1 : Fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan. S1F01 

P1 : Bisa beri contohnya? 

S1 : (Menuliskan sebagaimana pada GAMBAR 2.) S1F02 

 

 
GAMBAR 2. 

 

P1 : A dan B itu, apa? 

S1 : Kalau dipetakan Bu, itu yang begini. S1F03 

P1 : Coba buat! 

S1 : (Menggambar diagram sebagaimana pada GAMBAR 3.) S1F04 

 
GAMBAR 3. 

P1 : Ooh itu, bisa dijelaskan? 

S1 : Misalkan ini nama orang kesatu tinggal di kota A, orang kedua tinggal di kota B, dan orang ketiga   

tinggal di kota C. S1F05 

P1 : Ini disebut apa? (sambil menunjuk GAMBAR 3.) … Atau, dari sini akan dihubungkan ke sini. Apa yang 

dihubungkan? 

S1 : Himpunan. S1F06 

P1 : Jadi ada berapa himpunan? 

S1 : Tiga. S1F07 

P1 : Yang mana himpunannya? 

S1 : Ini (sambil menunjuk 1, 2 dan 3 pada GAMBAR 3.) 

P1 : Kalau Ibu buat contoh begini? (Sambil membuat pengaitan seperti pada GAMBAR 4) 

 
GAMBAR 4. 

  Apakah ini diagram panah yang menyatakan fungsi? 

S1 : Ya. S1F08 

P1 : Alasannya, apa? 

S1 : Karena dipetakan ini ke sini (sambil menunjuk ilustrasi pada GAMBAR 4) S1F09 

P1 : Kalau Ibu kasih contoh begini, apakah ini diagram panah yang menyatakan fungsi? (Lalu P1 

menggambar diagram sebagaimana pada GAMBAR 5) 

 
GAMBAR 5. 
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S1 : Tidak. S1F10 

P1 : Kenapa tidak, bisa jelaskan? 

S1 : Karena ini tidak dipetakan ke salah satu yang di ini (sambil menunjuk unsur di domain yang tidak 

punya peta yang diperlihatkan pada GAMBAR 6). S1F11 

P1 : Kalau Ibu buat contoh lain lagi, apakah ini fungsi? (Sambil membuat sketsa sebagaimana pada 

GAMBAR 6.) 

 
GAMBAR 6. 

S1 : Ya, Bu. S1F12 

P1 : Kenapa ini fungsi? 

S1 : Karena setiap di sini dipetakan ke sini. (sambil menunjuk pengaitan yang diberikan seperti pada 

GAMBAR 6.) S1F13 

 

Berdasarkan hasil wawancara P1 terhadap S1 di atas, maka dapat dikemukakan hal-hal berikut. 

Pertama, S1 tidak memahami esensi dari pengertian fungsi dari suatu himpunan A ke himpunan B secara 

konseptual, yakni aturan pengaitan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. 

Dalam hal ini, S1 hanya memahami suatu fungsi sebagai pemetaan setiap anggota himpunan (S1F01). 

Kedua, ketika membangun contoh fungsi, S1 menentukan terlebih dahulu dua himpunan yakni A = 

{1,2,3} dan B = {A,B,C} kemudian menentukan aturan pengaitannya “1 = A”, “2 = B”, “3 = C” (S1F02), 

dan menggambarkan diagramnya sebagaimana pada GAMBAR 2 (S1F03,S1F04), dan aturan yang dipikir-

kan oleh S1, dalam hal ini adalah ‘orang ke … tinggal di kota …’ (S1F05). Prosedur ini merupakan 

langkah yang standar, meskipun aturan yang dipikirkan oleh S1 tidak sesuai dengan aturan semestinya. 

Dalam hal ini, semestinya S1 menuliskan “1  A”, “2  B”, “3  C” yang berarti, secara berturut-turut, 

1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke B, dan 3 dipetakan ke C. Dari sini dapat diketahui pula bahwa S1 belum 

memiliki kecermatan dalam menggunakan simbol-simbol matematika. Ketiga, S1 tidak secara cermat bisa 

membedakan antara ‘himpunan’ dan ‘anggota himpunan’. Hal ini dapat diketahui melalui apa yang 

dikatakan oleh S1 bahwa, yang dikaitkan (dihubungkan) adalah himpunannya (S1F06, S1F07). Keempat, 

ketika diberikan beberapa bentuk diagram pengaitan (relasi) dari suatu himpunan ke himpunan lain, S1 

hanya mengidentifikasi aturan pengaitan yang bukan fungsi apabila ada unsur di daerah asal yang tidak 

memiliki peta di daerah kawan (S1F10, S1F11), sedangkan apabila ada unsur di daerah asal yang 

dikaitkan dengan lebih dari satu unsur di daerah kawan, tetap mengidentifikasinya sebagai fungsi (S1F08, 

S1F09, S1F012, S1F013). Dari sini dapat diketahui bahwa pemahaman S1 terhadap esensi konsep fungsi 

masih sangat lemah karena perbedaan fungsi dengan bukan fungsi hanya didasarkan pada adanya atau 

tidak adanya unsur di daerah asal yang memiliki peta di daerah kawan. 

Mencermati hasil analisis data wawancara P1 terhadap S1 di atas, maka dapat diketahui bahwa 

pemahaman S1 terhadap konsep fungsi masih belum lengkap. Ketidaklengkapan ini ditunjukkan oleh 

ketidakmampuan menjelaskan esensi konsep fungsi dengan baik sesuai pengertian konsep ini secara 

teoretis. Akibatnya, meskipun siswa mampu membangun contoh fungsi, akan tetapi tidak dapat 

memberikan argumentasi logis, mengapa contoh yang dibangunnya itu merupakan sebuah contoh 

representasi dari konsep fungsi. Bahkan, dengan ketidakmampuan ini mengakibatkan S1 tidak dapat 

membedakan secara cermat antara contoh representasi fungsi dengan yang bukan fungsi. Menurut [8] 

termasuk dalam ketidak lengkapan secara konseptual. 

 

B. Konsep Nilai Mutlak 

Untuk mengetahui kelengkapan pemahaman subjek terhadap konsep fungsi, maka berikut ini 

disajikan hasil wawancara singkat peneliti (Muhammad Rawal), disingkat P2, dengan subjek (seorang 

siswa SMAN 8 Kendari), disingkat S2. 

 
P2 : Apa yang anda ketahui tentang nilai mutlak? 

S2 : Menurut saya, nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan yamg dihitung dari jarak bilangan dengan 

nol. S2M01  

  Nilai mutlak juga selalu bersifat bernilai positif. S2M02 

  Yang saya tahu juga defenisi nilai mutlak yaitu |x| = x apabila x   0, |x| = -x apabila x < 0. S2M03 

  Contoh nilai mutlak misalkan seperti |6| = 6, |20| = 20, |100|=100 S2M04 

P2 : |-6|? 

S2 : 6. S2M05 

P2 : Kenapa anda katakan 6? 
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S2 : (Diam sejenak) …. Eee… Kenapa saya katakan |-6| = 6. Karena, kan dalam garis bilangan (lalu, 

menggambar garis bilangan sebgaimana pada GAMBAR 7.)  

 

 
GAMBAR 7. 

  … yang saya jelaskan tadi, ‘kan nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan dengan nol. Jarak -6 jika 

dihitung dari angka nol adalah 6. S2M06 

P2 : Ok. Apalagi yang anda ketahui? 

S2 : (Diam, sambil berpikir). Tidak ada, Pak. 

 

Berdasarkan hasil wawancara P2 terhadap S2 di atas, maka dapat dikemukakan hal-hal berikut. 

Pertama, S2 tidak fokus memahami esensi dari pengertian nilai mutlak dari suatu bilangan real secara 

konseptual. Hal ini ditunjukkan bahwa ketika mendengar kata ‘nilai mutlak’, maka yang pertama kali 

dipikirkannya adalah jarak bilangan dengan nol (S2M01), kemudian sifat nilai mutlak yang nilainya 

‘selalu positif’ (S2M02), meskipuan pada akhirnya S2 juga mengemukakan definisi formal dari nilai 

mutlak bilangan real x,x (S2M03). Kedua, ketika membangun contoh berkaitan dengan nilai mutlak 

suatu bilangan real, S2 hanya fokus pada sifat nilai mutlak dari bilangan tersebut, yakni ‘selalu positif’, 

sehingga S1 mengatakan bahwa |6| = 6, |20| = 20, |100| = 100 (S2M05). Kecenderungan ini juga 

digunakan S2 untuk menemukan hasil dari -6, yang sama dengan 6 (S2M05). Ketiga, pemahaman S2 

tentang konsep nilai mutlak didominasi oleh konsep ‘jarak’. Ketika menemukan hasil dari -6 yang 

sama dengan 6, S1 mengaitkannya dengan jarak antara titik -6 dari titik 0 pada garis bilangan, dan sama 

sekali tidak mengaitkannya dengan definisi nilai mutlak suatu bilangan real secara konseptual (S2M06). 

Dalam hal ini, seharusnya S2 memahami bahwa 6 = 6, karena 6 > 0, dan karena -6 < 0, maka -6 = -

(-6) = 6. Dari sini dapat diketahui bahwa pemahaman S2 terhadap esensi konsep nilai mutlak suatu 

bilangan real masih belum kuat karena ketika menemukan hasil dari nilai mutlak suatu bilangan real tidak 

menggunakan konsep dasarnya, tetapi menggunakan konsep jarak suatu bilangan real dari titik asal, 0. 

Ketidakkuatan pemahaman ini sangat berpotensi untuk memahami konsep-konsep lanjutan, seperti 

persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak.  

Mencermati hasil analisis data wawancara P2 terhadap S2 di atas, maka dapat diketahui bahwa 

pemahaman S2 terhadap konsep nilai mutlak suatu bilangan real masih belum lengkap. Ketidaklengkapan 

ini ditunjukkan oleh ketidakcermatan S2 menggunakan konsep dasar (definisi) nilai mutlak ini dalam 

menentukan hasil nilai mutlak suatu bilangan real. Ketidakkuatan pemahaman ini sangat berpotensi untuk 

memahami konsep-konsep lanjutan, seperti persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Menurut [8] 

termasuk dalam ketidaklengkapan secara prosedural. 

 

C. Konsep Fungsi Eksponen 

Untuk mengetahui kelengkapan pemahaman subjek terhadap konsep fungsi, maka berikut ini 

disajikan hasil wawancara singkat peneliti (Desy C. Anapit), disingkat P3, dengan subjek (seorang siswa 

SMAN 5 Kendari, yang bernama Rosa), disingkat S3. 
 

P3 : Sudah belajar fungsi eksponen? 

S3 : Ya, sudah. S3E01 

P3 : Apa yang Rosa pahami tentang fungsi eksponen? 

S3 : Fungsi eksponen masih rasa asing, S3E02 

  yang saya tahu eksponen itu perpangkatan, tapi mungkin  ada istilah lain, saya sudah lupa. S3E03 

P3 :  Apa yang Rosa masih ingat tentang fungsi eksponen? 

S3 : Itu ji’, tentang perpangkatan. S3E04 

P3 : Kalau fungsi? Apa yang Rosa ketahui tentang fungsi? 

S3 : Mm, fungsi, tidak tahu. S3E05 

P3 : Rosa tidak tahu tentang fungsi? 

S3 : Ya, tidak tau. S3E06 

P3 : Ok. Kalau contoh fungsi eksponen? 

S3 : Ia tahu contoh fungsi eksponen. S3E07 

P3 : Coba beri contoh. 

S3 : Misalnya 2 pangkat n, berarti 2 kali n, seperti itu. S2E08 

P3 : Selain itu? Ada contoh lain? 

S3 : Mm, masukan dalam angka misalnya, 2 pangkat 2, berarti 22. S2E09 
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P3 : Tentang fungsi, apa yang Rosa ketahui tentang fungsi? 

S3 : Pernah. Ooh, yang x + y = z … Ooh, ini persamaan. S2E10 

Berdasarkan hasil wawancara P3 terhadap S3 di atas, maka dapat dikemukakan hal-hal berikut. 

Pertama, S3 tidak memahami esensi dari pengertian fungsi eksponen secara konseptual. Hal ini 

ditunjukkan bahwa S3 merasa asing dengan istilah fungsi eksponen (S3E02), meskipun mengakui bahwa 

telah pernah belajar fungsi ini (S3E01). Selanjutnya yang diketahui tentang fungsi eksponen adalah 

perpangkatan (S3E03, S3E04). Kedua, S3 sama sekali tidak bisa menjelaskan, bahkan, pengertian dari 

salah satu konsep yang membangun fungsi eksponen. Hal ini dapat diketahui  ketika ditanyakan tentang 

konsep fungsi kepadanya, S3 mengaku tidak tahu sama sekali (S3E05, S306). Ketiga, ketika S3 

memberikan contoh fungsi eksponen, S3 tetap hanya fokus pada perpangkatan pada bilangan bulat, itupun 

menunjukkan ketidak-utuhan pemehamannya tentang bilangan berpangkat. Contoh yang diberikan S3 

adalah 2
n
 dan menyamakannya dengan 2 dikali dengan n (S3E08, S3E09), meskipun sebelumnya S3 

mengaku bahwa bisa memberikan contoh fungsi eksponen (S3E07). Dari sini dapat diketahui bahwa 

pemahaman S3 terhadap esensi konsep fungsi eksponen masih sangat lemah. Kondisi ini sangat 

berpotensi untuk memahami konsep-konsep lanjutan, seperti persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. 

Menurut [8] termasuk dalam ketidaklengkapan secara konseptual. 

Temuan-temuan pada penelitian ini, khususnya pemahaman siswa SMA pada konsep fungsi, nilai 

mutlak dan fungsi eksponen sebagaimana dikemukakan, memberikan gambaran bahwa fenomena 

ketidaklengkapan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika adalah sesuatu yang nyata. 

Tentu saja, penelitian yang lebih mendalam dapat mengungkap unsur-unsur ketidaklengkapan lain, 

sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah untuk meminimalisasi ketidaklengkapan tersebut dalam 

pembelajaran matematika. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Secara umum, melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa fenomena ketidaklengkapan 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika masih merupakan hal yang nyata, khususnya pada 

konsep-konsep fungsi, nilai mutlak, dan konsep fungsi eksponen. Ketidaklengkapan ini akan 

berkonsekuensi pada ketidaklengkapan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika yang 

dibangun di atas ke tiga konsep ini. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada guru 

matematika SMA, agar sedapat mungkin memperhatikan indikator-indikator pemahaman konsep secara 

cermat ketika menanamkan konsep-konsep matematika pada siswa, sehingga siswa memiliki pemahaman 

yang kuat terhadap konsep yang dipelajari. Dalam hal ini, pembelajaran matematika tidak semestinya 

hanya memprioritaskan pada keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. 
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