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Abstrak— Kepadatan pemahaman siswa terhadap konsep fungsi merupakan faktor 

krusial dalam pembelajaran matematika karena merupakan dasar untuk mempelajari 

konsep matematika pada  tingkat yang lebih tinggi misalnya konsep limit.  Kepadatan 

pemahaman yang dimaksud apabila siswa memiliki empat indikator yaitu (1) 

memiliki kemampuan menyatakan  definisi dari konsep secara lengkap dan 

memberikan contoh atau bukan contoh yang mengacu pada definisi, (2) kemampuan 

mengenali atau mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun konsep, (3) 

kemampuan menjelaskan sifat-sifat esensial sebagai batasan dari konsep dan (4) 

kemampuan mengkaitkan antara konsep dan menggunakannya untuk menyelesaikan 

masalah. Oleh karena itu  pembelajaran, bahan ajar  dan sumber belajar diupayakan 

berorientasi kepada keempat hal tersebut. Dengan demikian maka dipandang perlu 

untuk melakukan penelitian kepadatan pemahaman siswa terhadap konsep fungsi dan  

identifikasi berbagai kesulitan yang dialami siswa. Studi ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana kepadatan pemahaman siswa dan indentifikasi hambatan 

siswa dalam memahami konsep fungsi, dengan fokus pada eksplorasi pemahaman 

konsep fungsi siswa SMA Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara  selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif. Hasil studi awal terhadap 2 orang subyek menunjukan bahwa (1) 

pemahaman konsep fungsi siswa SMA masih keliru,  (2) terdapat siswa yang 

memiliki pemahaman terhadap konsep fungsi akan tetapi tidak padat, (3) hambatan 

siswa dalam memahami konsep fungsi bukan hanya terkait tingkat intelgensi namun 

terkait pula dengan sumber belajar dan proses pembelajaran. Hasil penelitian ini 

menjadi informasi penting bagi penulis dan rekan lainnya  untuk melakukan penelitian 

lebih mendalam, yang nantinya diharapkan  dapat menjadi informasi penting bagi 

guru dan praktisi pendidikan lainnya untuk perbaikan baik yang terkait dengan 

substansi materi maupun metode pembelajaran.  

Kata kunci: Kepadatan pemahaman,indikator dan  konsep fungsi  

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern dan  mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin ilmu. Matematika juga  berfungsi mengembangkan daya nalar  

manusia. Oleh karena itu pada setiap kurikulum sekolah di Indonesia, khususnya kurikulum 2013, 

mewajibkan  pelajaran matematika  diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar sampai 

sekolah menengah atas, hal ini  bertujuan untuk membekali siswa dengan  kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, inovatif dan kreatif. Kompetensi  tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan  memanfaatkan informasi untuk  hidup lebih baik pada era 

globalisasi  yang sangat kompetitif sekarang ini 

Agar tujuan belajar matematika tersebut di atas tercapai, maka siswa perlu pemahaman konsep. 

pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat 

tercapai dalam belajar matematika  [1]. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan 

siswa dalam memahami konsep dan dalam prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah [1]. Secara khusus, pemahaman konsep matematika  merupakan landasan 

penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika maupun persoalan-persoalan dalam 

kehidupan sehari-hari [2]. Bagi siswa yang belajar matematika dengan pemahaman konsep di harapkan 

akan tumbuh kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan konsep yang telah di pahami dengan baik dan 

benar pada setiap menghadapi permasalahan dalam belajar matematika [3]. 

Salah satu konsep matematika yang wajib di pelajari pada satuan pendidikan sekolah menengah 

atas adalah fungsi [4]. Konsep fungsi merupakan  konsep dasar dalam metematika. Pembahasan 
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matematika pada tingkatan yang lebih tinggi, obyek penelaannya berangkat dari  fungsi. Beberapa konsep 

yang didasari fungsi adalah konsep limit, konsep integral, dan konsep differensial.  Sehingga pemahaman 

konsep fungsi dengan benar sangat penting diberikan kepada siswa. Hal ini sejalan dengan pernyataan  

Chazan, D. et al [5], bahwa  konsep fungsi adalah salah satu konsep matematika yang mendasar,  dan 

sangat penting  dalam  keragaman  interpretasi dan representasi. 

Referensi [6] menyatakan bahwa banyak penelitian yang dilakukan perguruan tinggi dan  

mahasiswa menunjukkan bahwa konsep fungsi  sulit di pahami siswa, seorang siswa memahami fungsi 

jauh dari definisi, sangat sempit dan bahkan  keliru. Penelitian yang berkaitan dengan fungsi 

menyimpulkan bahwa (1) siswa mampu memanipulasi simbol-simbol dan  operasi, tetapi  tidak cukup  

memahami struktur fungi, (2)  pendekatan eksplorasi dan investigasi adalah cara yang baik untuk belajar 

fungsi [5].  Peneliti lain menyimpulkan bahwa (1) teori  himpunan, produk Cartesian dan definisi konsep 

fungsi membantu beberapa siswa untuk melakukan berbagai representasi, (2) sebagian besar siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami konsep fungsi  dan menerapkannya di situasi tertentu [7].  

Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan penalaran dan kesulitan yang dialami oleh siswa dalam 

mengidentifikasi konsep fungsi melalui representasi simbolis dan grafis menyimpulkan bahwa siswa  

tidak dapat  merepresentasikan hubungan fungsi dengan grafik [8].  

Berdasarkan hasil-hasil  penelitian yang dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa terdapat 

permasalahan  pada pemahaman konsep fungsi, baik yang terkait dengan hasil belajar maupun 

kemampuan siswa memahami  terkait dengan substansi materi. Kemampuan pemahaman tentu berbeda  

antara siswa yang satu dengan yang lain, oleh karena itu perlu penelusuran agar guru dan praktisi 

pendidikan lainnya dapat menentukan dibagian mana yang paling esensial untuk di benahi terkait dengan 

permasalahan tersebut. Pada makalah ini akan dipaparkan hasil penelitian pemahaman terhadap 2 orang 

siswa SMA yang telah mempelajari konsep fungsi. Hasil penelitian tersebut akan menjadi referensi dalam 

penyusunan tesis penulis. 

 

Pemahaman Konsep 

 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata paham sebagai kata dasar dari pemahaman diartikan 

sebagai tahu benar atau mengerti benar. Jadi pemahaman  dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara 

untuk  mengerti benar atau mengetahui benar [9]. Sedangkan konsep berarti suatu rancangan.  Sedangkan 

dalam matematika, konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk 

menggolongkan suatu obyek atau kejadian. Jadi pemahaman konsep adalah pengertian yang benar tentang 

suatu rancangan atau ide abstrak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematika 

adalah benar-benar mengerti tentang sebuah konsep matematika. 

Pada kurikulum matematika hasil revisi, menyebutkan bahwa kemampuan pemahaman konsep  

adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika [10]. Oleh karena itu, pembelajaran 

matematika  harus dimulai dari pemahaman konsep, agar siswa  dalam belajar matematika tidak hanya 

menghafal prosedur mengerjakan soal, akan tetapi diharapkan siswa bisa menerapkan secara lebih luas. 

Selanjutnya, pemahaman konsep matematika merupakan landasan penting untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan matematika maupun persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari [11]. Dengan 

demikian agar pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam  pemecahan 

masalah baik dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari, maka guru seharusnya mengajar 

dengan berorientasi pada  upaya membangun pemahaman.  

Tingkat pemahaman siswa terhadap suatu konsep tidak dapat diketahui dengan tepat, akan tetapi 

dapat di observasi melalui beberapa indikator-indikator.  Terdapat tujuh indikator pemahaman konsep 

yaitu (1) memiliki kemampuan menyebutkan definisi tersebut secara lengkap, (2) mampu 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun konsep, (3) mampu menyebutkan sifat-sifat esensial dari 

konsep, (4) mampu menemukan contoh dan bukan contoh, (5) mampu menerapkan konsep itu untuk 

mendefinikan konsep lain, (6) mampu menemukan hubungan konsep tersebut dengan konsep-konsep 

yang berdekatan dan (7) memiliki kemampuan menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang berkaitan [12]. Sementara itu, setiap siswa memiliki pemahaman konsep yang berbeda, 

kepadatan pemahaman siswa  terhadap suatu konsep tergantung kemampuan pemahaman  dan perspektif 

siswa dalam menginterpretasikan pengalaman belajarnya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan pemahaman   siswa terhadap 

konsep bila siswa  dapat membangun jaringan pengaitan sebanyak mungkin antara atribut-atribut yang 

terdapat  pada konsep tersebut dengan skema yang dimilikinya atau banyaknya jaringan informasi serta 

kuatnya hubungan antara subjaringan yang dimiliki individu. Hal tersebut dapat dilihat dari empat 

indikator  yaitu (1) memiliki kemampuan menyatakan  definisi dari konsep dimaksud secara lengkap dan 
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memberikan contoh atau bukan contoh yang mengacu pada definisi (2) kemampuan  mengenali atau 

mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun konsep, (3) kemampuan menjelaskan sifat-sifat esensial 

sebagai batasan dari konsep, (4) kemampuan mengkaitkan konsep yang satu dengan yang lain dan 

menggunakannya  untuk menyelesaikan masalah. 

 

Pemahaman Terhadap Konsep Fungsi 

 

 Konsep relasi dan fungsi adalah salah satu materi pada pelajaran matematika di SMP dan SMA 

[4]. Konsep fungsi sangat penting karena mendasari konsep-konsep yang lain seperti fungsi kuadrat, 

fungsi nilai mutlak, fungsi trigonometri, limit fungsi, turunan  dan lainnya. Fungsi disebut juga  pemetaan 

selalu melibatkan dua himpunan. Diketahui bahwa setiap himpunan tak kosong memiliki elemen atau 

anggota. Fungsi hanya terdefinisi pada dua himpunan tak kosong. Fungsi  dalam istilah matematika 

adalah aturan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan (dinamakan sebagai domain) kepada anggota 

himpunan yang lain (dinamakan sebagai kodomain). Jika f adalah suatu fungsi dari A ke B, maka 

himpunan A disebut domain( daerah asal), himpunan B disebut kodomain (daerah kawan) dan himpunan 

B  yang merupakan pasangan dari himpunan A disebut range (hasil) fungsi f  [13]. fungsi adalah 

hubungan khusus dimana setiap nilai x dalam himpunan pertama dipasangkan dengan  tepat satu nilai y di 

himpunan kedua, himpunan yang memuat semua elemen pada himpunan pertama dalam hal ini x disebut 

domain dan himpunan yang memuat semua elemen pada himpunan kedua di sebut kodomain [14]. 

Berdasarkan definisi di atas, maka terdapat dua faktor  penting yang berkaitan dengan  fungsi, 

yaitu  (1) unsur-unsur yang membangun fungsi yaitu dua himpunan tak kosong, himpunan 

pertama/daerah asal (domain), himpunan kedua/ daerah kawan (kodomain) dan himpunan hasil/(range), 

aturan pemasangan (rumus fungsi),  (2) sifat esensial  sebagai batasan dari konsep fungsi yaitu 

pemasangan setiap elemen domain  dan pasangannya hanya satu (tunggal)  pada kodomain.  

Sebagaimana telah di sebutkan pada pembahasan terdahulu bahwa konsep fungsi adalah salah satu 

topik yang sangat penting dalam kurikulum matematika, fungsi juga memainkan peran penting dalam 

aljabar dan trigonometri yang  mengarah pada pembelajaran kalkulus.   Seyogyanya, pemahaman siswa 

terhadap  konsep fungsi harus benar-benar padat, akan tetapi fakta yang ada, banyak siswa SMA “keliru” 

dalam memahami konsep fungsi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian pendahuluan  jenis  eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Subyek 

penelitian adalah  2 orang siswa SMA Negeri 6 Kendari yang sudah mempelajari konsep fungsi. 

Pemilihan lokasi dan subyek didasari pertimbangan bahwa siswa-siswa tersebut telah  belajar fungsi dan 

yang mampu mengkomunikasikan ide-idenya. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai 

instrumen utama yang mengendalikan semua proses pengumpulan data, untuk memperoleh semua data 

yang dibutuhkan diperlukan pula intrumen pendukung  yaitu pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara 

yang didokumentasikan. Data penelitian diolah dengan menggunakan pengolahan data kualitatif model 

Mules & Hubermen [15],  yang terdiri dari reduksi data , penyajian data dan  penarikan kesimpulan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sebagaimana telah di kemukakan di atas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

pemahaman siswa dengan melakukan wawancara untuk mengungkap bagaimana pemahaman siswa 

terhadap konsep fungsi. Berikut ini disajikan cuplikan hasil wawancara penulis (P1) terhadap 2 siswa 

SMA yakni siswa pertama (S1), siswa kedua (S2), sehubungan dengan pemahaman mereka terhadap 

konsep fungsi sebagai berikut : 

 

Cuplikan 1:Eksplorasi Pemahaman Konsep Fungsi Subjek 1 (S1)  

 

P11 : Apa yang kamu ketahui  tentang fungsi 

S11 : Fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan 

P12 : Bisa beri contohnya 

S12 :  
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      GAMBAR 1. JAWABAN  ATAS PERTANYAAN P12 

P13 : A  dan B itu  apa? 

S13 : Kalau di petakan bu, itu yang begini ( sambil isayarat) 

P14 : Coba buat! 

S14 :  

 

 

 

   GAMBAR 2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN P14 

P15 : Oh itu, bisa di jelaskan 

S15 : Misalkan ini nama orang ke satu tinggal dikota A, orang kedua tinggal di kota B,  

    dan orang ketiga   tinggal di kota C 

P16 : Ini di sebut apa (S14) atau dari sini akan di hubungkan ke sini, apa yang di hubungkan 

S16 : Himpunan 

P17 : Jadi ada berapa himpunan 

S17 : tiga 

P18 : Yang mana himpunannya 

S18 : Ini ,sambil nunjuk angka 1, 2 dan 3  pada (S14) 

P19 : Kalau A, B dan C (S14) 

S19 : Tidak tau bu 

P110 : Kalau ibu buat contoh begini? 

   Apakah ini diagram panah yang menyatakan fungsi atau bukan? 

 

 

 

 

        GAMBAR 3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN P110 

S110 : iya 

P111 : Alasannya apa? 

S111 : Karena di petakan ini ke sini ,sambil nunjuk pada (P110) 

P112 : kalau ibu kasi contoh begini, apakh ini diagram panah yang menyatakan fungsi? 

 

 

 

 

           GAMBAR 4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN P112 

S112 : tidak 

P113 : kenapa tidak, bisa jelaskan? 

S113 : Karena ini tidak di petakan ke salah satu yang di ini  (gambar 4) 

P114 : Kalau ibu buat contoh lain lagi, apakah ini fungsi? 

 

 

 

 

    GAMBAR 5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN P114 

S114  : iya Bu 

P115 : Kenapa ini di sebut fungsi? 

S115 : Karena setiap disini di petakan kesini, sambil nunjuk  ke (gambar 5) 

P116 : jadi contoh ini ada berapa himpunan, (konfirmasi jawaban S17) 

S116 : ada dua 
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P117 :  og gitu. Kalau unsur-unsur  yang terkait fungsi apa apa saja ? 

S117 : apa ya, himpunan 

P118 : apa lagi? 

S118 : Diagram panah 

P119 : apa lagi? 

S119 : Pemetan 

S120 : apa lagi? 

P120 : tidak tau lagi bu 

 

Berdasarkan hasil  wawancara  di atas,  dapat di kemukakan beberapa hal  sebagai berikut : 

 

1. S1 tidak lengkap dalam menjelaskan definisi fungsi dengan benar sebagaimana (S11) 

2. S1 berusaha memberikan contoh fungsi dengan diawali menuliskan 2 himpunan yaitu himpunan A dan 

himpunan  B  sebagaimana (S12), namun tidak benar dalam menyatakan kedalam salah satu dari 3 

bentuk refresentasi yang telah dipelajari. Dan setelah P1 meminta menunjukkan dengan diagram 

panah S1 dapat menunjukkan hubungan antara himpunan A dan himpunan B sebagaimana S14, 

bahkan mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana S15 

3. S1 tidak dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun konsep fungsi secara benar dan lengkap, 

hanya menyebutkan satu unsur (S16), dan tidak konsisten dalam menjelaskan himpunan dan elemen 

himpunaan, sebagaimana  (S17)-(S116) 

4.  S1 tidak lengkap dalam menjelaskan sifat-sifat esensial sebagai batasan dari konsep sebagaimana S11 

dan S 118 

Cuplikan 2, Eksplorasi Pemahaman Konsep Fungsi Subyek 2 : 

 

P11 `: Apa yang S ketahui tentang fungsi ?  boleh di tulis 

S21 : Menulis 

 

 

        GAMBAR 6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN P11 

P12 : Dibaca 

S22 : Fungsi adalah pemetaan setian anggota himpunan, dimana setiap anggota A  

   mempunyai satu pasangan di B 

P13 : O gitu, bisa kasi contohnya 

S23 : bisa bu 

 

 

 

    GAMBAR 7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN P13 

P14 : Kenapa ini merupakan contoh fungsi,  Bisa dijelaskan? 

S24 : Karena setiap anggota di A mempunyai pasangan  di B dan pasangannya hanya 1 

P15 : Kalau yang bukan fungsi  bisa berikan contohnya?  

S25 : bisa bu,  

 

 

       GAMBAR 8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN P15 

 

 

P116 : Ini yang bukan fungsi? 

S216 : O salah bu saya kira yang fungsi, iya salah bu 

P117 : Iya coba berikan contoh yang bukan fungsi? 

S217 : ini bu 
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 GAMBAR 7.JAWABAN ATAS PERTANYAA p117 

P18 : Kenapa ini  bukan merupakan contoh fungsi 

S28 : Karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B 

P19 : begitu? Atau menurut S apakah ada contoh lain yang bukan fungsi 

S29 : ada bu 

 

 

      GAMBAR 8. JAWABAN ATAS PERTANYAA P19 

P110 : Itu ya?, Kenapa ini bukan contoh fungsi? 

S210 : Karena ada anggota A yang mempunyai 2 pasangan di B 

P111 : O gitu. Apakah S tau unsur-unsur yang  terkait fungsi 

S111 : Iya bu , ada domain, kodomain dan range 

P112 : O gitu. Coba saya misalkan ini , coba tuliskan domain, kodomain dan rangenya 

 

 

 

 

   GAMBAR 9 JAWABAN ATAS PERTANYAAN P112 

S212 : O  ya  Bu 

 

 
                
 

          GAMBAR 10. JAWABAN ATAS PERTANYAAN P112  

P113 : O jadi rangenya  begitu? 

S213 : Iya bu 

P114 : Range itu apa? 

S214 : Hasilnya bu 

P115 : Oo hasilnya,  jadi range  itu yang  di sini , nunjuk ke anggota B pada  gambar 9 atau yang  

mana? 

S215 : pasangannya 

P116 : O gitu. Zidni tadi kan zidni nulis ini 2x (gambar 8),  Ingat tidak zidni dengan notasi fungsi? 

S216 : ingat bu 

P117 : Coba tulis seperti apa notasi fungsi menurut Zidni 

S217 :  

 

 

     GAMBAR 11. JAWABAN ATAS PERTANYAN P117 

P118 : Oo itu. Kenapa Zidni menuliskan A = 2B 

S218 : Karena anggota A dua kali dari anggota B, A elemen bilangan Real, B elemen bilang Real 

P119 : O gitu. Ada penulisan lain 

S219 : Ada bu (gambar 11 baris ke 2) 

P120 : Coba jelaskan 

S220 : Ini samaji bu hanya ini lebih ke elemenya x ini elemen A dan y elemen B  

P121 : O jadi yang di tegaskan oleh Zidni adalah ini di Domain ya bukan petanya? 

S221 : iya bu 

 

Hasil wawancara peneliti terhadap  subyek S2 di atas, mengemukakan  hal-hal berikut: 

1. S2 dapat menjelaskan definisi fungsi namun tidak lengkap dalam menuliskan definisi [S21] dan 

dapat membedakan contoh dan bukan contoh fungsi berdasarkan definisi [S23]-[S26] 

2. Dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun fungsi dengan lengkap[S12] 

3. Dapat menjelaskan sifat esensial dari fungsi [S24]-[S29] 
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4.  Namun tidak dapat menuliskan notasi dan rumus fungsi berdasarkan definisi, rumus fungsi 

dituliskan sesukanya [S25] dan [S215] 

Memperhatikan data empiris yang diperoleh dari kedua subjek tersebut mengenai pemahaman 

mereka terhadap konsep fungsi,  sebagaimana di perlihatkan pada   (S11), (S12) , (S15)- (S118), (S21), 

[S215]), [S23]-[S26]dan [S29],  maka dikemukakan bahwa  S1  dalam memahami konsep  fungsi 

hanya sebagai pemasangan biasa setiap anggota himpunan pertama ke anggota himpunan kedua tanpa 

memahami bahwa pemasangan tersebut adalah konsekuensi dari aturan (fungsi) Selanjutnya S1 tidak   

dapat mengenali unsur-unsur yang terkait fungsi dan tidak lengkap dalam  mengidentifikasi sifat 

esensial   yang berimplikasi pada kesalahan dalam memberikan contoh. Sementara itu, untuk subjek S2 

terlihat bahwa dapat memahami definisi fungsi namun kurang tepat dalam penulisan, dapat pula 

mengenali dengan pasti unsur-unsur yang terkait dengan fungsi serta sifat esensial yang membangun 

fungsi namun dalam menyatakan notasi tidak berangkat dari definisi sebagaimana yang di perlihatkan 

pada ( S217).  

Dengan demikian pada  penelitian pendahuluan ini terungkap dua kondisi pemahaman siswa 

terhadap konsep fungsi yaitu (1) siswa keliru dalam memahami fungsi, (2) siswa memahami konsep 

fungsi namun pemahamannya tidak padat. Disamping itu, teridentifikasi pula  penyebab dari kedua hal 

tersebut yaitu (1) buku-buku pembelajaran  yang digunakan mendefinikan fungsi dengan “ fungsi atau 

pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A  dengan tepat satu 

anggota himpunan B”  namun tidak menegaskan bahwa fungsi itu adalah aturan pengaitan  yang 

menyebabkan  himpunan A dan himpunan B berkaitan, sehingga siswa memahami fungsi sebagai relasi 

biasa (fakta empiris pada S1), (2) siswa cenderung memahami mencontohkan penulisan notasi fungsi 

sebagai relasi dari A ke B jarang atau mungkin tidak pernah memikirkan  bagaimana notasi fungsi  

sebagai relasi dari  B ke A, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan siswa dalam memahami fungsi  

( fakta empiris pada S2).  

Temuan yang terungkap pada penelitian ini, adalah sebagian kecil dari hambatan  siswa sekolah 

menengah  dalam memahami konsep fungsi  sehingga untuk menghindari hambatan tersebut maka 

perlu meluruskan/menyeragamkan cara membahasakan definisi fungsi  sehingga  dapat dipahami 

dengan benar oleh siswa dan pada proses pembelajaran materi fungsi perlu penegasan bahwa 

fungsi/pemetaan adalah aturan pengaitan antara dua himpunan tak kosong.sehingga tidak terjadi 

ketidakkonsistenan siswa dalam memahami konsep fungsi. 

Berdasarkan temuan tersebut di atas, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih 

mendalam tentang bagaimana pemahaman siswa terhadap konsep fungsi jika di tinjau dari pengetahuan 

dasar matematika. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep fungsi adalah konsep yang berperan penting pada 

kurikulum matematika khususnya di sekolah menengah yaitu  SMP dan SMA, sebagaimana kita ketahui 

pula bahwa pentingnya konsep fungsi tidak berbanding lurus dengan padatnya pemahaman siswa 

terhadap konsep tersebut. Berdasarkan hasil-hasil  penelitian dan fakta empris di wakili oleh dua siswa 

SMA yang diwawancarai, mengungkapkan bahwa (1) pemahaman konsep fungsi siswa SMA masih 

keliru, (2) terdapat siswa yang memiliki pemahaman terhadap konsep fungsi akan tetapi tidak padat, (3) 

hambatan siswa dalam memahami konsep fungsi bukan hanya terkait tingkat intelgensi namun terkait 

pula dengan sumber belajar dan proses belajar. Sehingga menarik untuk  dilakukan penelitian lebih 

mendalam terkait pemahaman siswa terhadap konsep fungsi.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti menyarankan agar  hasil penelitian pendahuluan ini 

dapat menjadi informasi  bagi guru sehingga dalam melaksanakan pembelajaran agar berorientasi pada 

upaya membangun pemahaman siswa. Selanjutnya bagi peneliti,  temuan dalam penelitian ini diharapkan 

menjadi referensi untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait pemahaman siswa terhadap konsep 

fungsi dan hasil penelitian nantinya dapat menjadi rujukan dalam rangka perbaikan baik dalam hal 

substansi materi maupun metode pembelajaran.  
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