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Abstrak—Kemampuan pemahaman konsep merupakan kemampuan mendasar dalam 

belajar matematika. Kemampuan pemahaman konsep dapat mempengaruhi 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan juga mempengaruhi pemahaman materi 

selanjutnya jika materi bersifat kontinu. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah 

bagaimana sebenarnya pemahaman siswa terhadap konsep SPLDV. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat menemukan data empirik tentang pemahaman siswa 

terhadap konsep SPLDV. Penelitian ini dapat memperkarya teori-teori yang berkaitan 

dengan perkembangan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika, 

khususnya konsep-konsep dalam SPLDV. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

SMA Negeri 5 Kendari. Instrumen dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

instrumen utama dan instrumen bantu. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, 

sedangkan instrumen bantu adalah pedoman wawancara. Data diperoleh melalui hasil 

wawancara dengan tekhnik terbuka dan tidak terstruktur. Data dalam penelitian ini 

dianalisis dengan tekhnik data kualitatif model analisis Miles dan Huberman, yang 

terdiri atas: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penafsiran dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada siswa yang belum mampu 

memahami konsep SPLDV secara well-defined yakni: (1) subjek belum memahami 

secara benar konsep persamaan dan  konsep SPL, (2) subjek belum memahami secara 

benar konsep SPLDV. Subjek belum mampu mengungkapkan pengertian persamaan 

dan SPLDV secara tepat baik melalui bahasa verbal maupun tulisan. Subjek belum 

mampu mengidentifikasi dan menjelaskan semua komponen yang dimiliki oleh 

konsep SPLDV sebagai latar belakang dari konsep tersebut serta melakukan 

penguatan terhadap semua komponen yang menyusun konsep yang dimaksud. 

Kata kunci: konsep sistem persamaan linear dua variabel, pemahaman 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika adalah salah satu ilmu yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Matematika juga 
mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Oleh karena 
itu, pembelajaran matematika dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dengan harapan pendidikan 
matematika dapat meningkatkan kualitas kemampuan siswa serta sikap siswa yang sejalan dengan tuntutan 
perkembangan zaman. Salah satu aspek yang harus dikuasai siswa dalam mempelajari matematika adalah 
aspek pemahaman, sebagaimana tertuang dalam tujuan pembelajaran matematika pada Kurikulum 2013. 
Dalam kurikulum tersebut dijelaskan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis perlu dimiliki 
siswa, karena ketika siswa memahami konsep-konsep matematika, maka siswa tersebut mulai merintis 
kemampuan-kemampuan berpikir matematis yang lainnya. 

Dalam proses pembelajaran matematika, pemahaman konsep merupakan bagian yang sangat penting. 
Kemampuan memahami konsep atau dikenal dengan kemampuan pemahaman konsep merupakan 
kemampuan mendasar dalam belajar matematika. Kemampuan pemahaman konsep dapat memepengaruhi 
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan juga mempengaruhi pemahaman materi selanjutnya jika 
materi bersifat kontinu. Siswa yang menguasai secara konsep matematika, akan memperoleh jalan untuk 
memecahkan persoalan matematika. Selain itu pemahaman konsep matematik merupakan landasan untuk 
berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari.  

Perlunya pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika juga disebabkan oleh materi matematika 
yang saling berkaitan dan berkesinambungan dengan materi lain. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Suherman dalam [1] yang mengemukakan bahwa dalam matematika terdapat topik atau konsep prasyarat 
sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya sehingga untuk dapat menguasai materi 
pelajaran matematika dengan baik maka siswa haruslah telah memahami dengan baik pula konsep-konsep 
sebelumnya yang menjadi prasyarat dari konsep yang sedang dipelajari. Kesalahan konsep suatu 
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pengetahuan bisa berakibat pada kesalahan pengertian dasar yang berkesinambungan sehingga terbawa ke 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ni dipertegas oleh [2] bahwa jika konsep dasar yang diterima 
siswa secara salah, maka sukar untuk memperbaiki kembali, terutama jika sudah diterapkan dalam 
menyelesaikan soal-soal matematika. Pengetahuan konsep yang kuat akan memberikan kemudahan dalam 
meningkatkan pengetahuan prosedural matematika siswa.  

Berdasarkan kurikulum 2013 (sebelum direvisi), salah satu materi yang diajarkan di SMA adalah 
SPLDV. Materi tersebut merupakan materi yang memiliki peluang cukup besar untuk dipahami siswa 
karena materi tersebut telah dipelajari saat di SMP (baik kurikulum KTSP maupun kurikulum 2013). 
Namun pada kenyatannya masih banyak siswa SMA belum menguasai materi bahkan tidak menguasai 
materi dengan baik. Banyak siswa yang kesulitan dalam memecahkan masalah persamaan linear dua 
variabel (PLDV). Hal ini dipertegas oleh penelitian yang di lakukan [3] dimana hasilnya menunjukkan 
bahwa (1) terdapat beberapa kesulitan yang dialami siswa kelas X SMA dalam memahami PLDV. 
Kesulitan tersebut meliputi kesulitan menyatakan pengertian PLDV, kesulitan mengidentifikasi variabel, 
kesulitan mengidentifikasi koefisien, kesulitan mengklasifikasikan contoh dan bukan contoh, kesulitan 
menentukan penyelesaian, kesulitan menentukan himpunan penyelesaian dan kesulitan menggambarkan 
grafik himpunan penyelesaian pada bidang kartesius, (2) kesulitan yang dialami siswa disebabkan beberapa 
faktor diantaranya tidak menguasai konsep PLDV, tidak mengetahui langkah-langkah dalam menentukan 
penyelesaian dan menggambarkan grafik serta tidak menguasai konsep himpunan penyelesaian PLDV. 
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh [4] dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwadalam 
melakukan pemecahan masalah materi SPLDV siswa mengalami kesulitan diantaranya: 1) dalam hal 
memahami masalah siswa tidak mampu menyatakan apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah yang 
diberikan, 2) dalam hal menyusun rencana siswa tidak dapat membuat model matematika berdasarkan apa 
yang diketahui dan ditanyakan dari masalah yang diberikan, 3) dalam hal melaksanakan rencana siswa 
kurang teliti saat mengerjakan sehingga salah menggunakan operasi aljabar seperti penjumlahan, 4) dalam 
hal melihat kembali siswa tidak tahu cara melihat kembali dengan benar dan apa saja yang perlu dilihat 
kembali. 

Selanjutnya, setelah revisi kurikulum 2013, materi SPLDV diajarkan di SMP dan Sistem Persamaan 
Linear Tiga Variabel (SPLTV) diajarkan di SMA. Meskipun di SMA yang dipelajari SPLTV tetapi untuk 
dapat menguasai materi SPLTV, siswaharus memiliki dasar dalam memahami konsep SPLDV. Dalam 
materi tersebut, baik SPLDV maupun SPLTV, pemahaman konsep banyak digunakan diantaranya dalam 
merancang dan menyelesaikan model matematika. Materi tersebut juga merupakan dasar dalam memahami 
materi geometri, fungsi, dan program linear sehingga mengharuskan siswa untuk memahami konsep 
SPLDV. 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti menganggap penting untuk menelaah bagaimana 
pemahaman siswa SMA terhadap konsep SPLDV. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 
menemukan data empirik tentang pemahaman siswa terhadap konsep SPLDV. Penelitian ini dapat 
memperkarya teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 
matematika, khususnya konsep-konsep dalam SPLDV. Penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang hanya 
menelaah sejauh mana kemampuan pemahanan siswa terhadap konsep SPLDV. Penelitian ini juga 
merupakan studi pendahuluan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya. Fokus peneliti pada 
penelitian selanjutnya adalah pemahaman siswa terhadap konsep SPLTV. 

A. Pemahaman Konsep 

Pemahaman berasal dari kata paham. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham artinya “mengerti 
benar atau tahu benar” sedangkan pemahaman artinya “proses, cara, perbuatan memahami atau 
memahamkan”. Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek dalam prinsip-prinsip belajar teori 
kognitif [5]. Berdasarkan prinsip belajar teori kognitif, belajar dengan pemahaman (understanding) adalah 
lebih permanen (menetap) dan lebih memungkinkan untuk ditransferkan dibandingkan dengan rote 
learning atau belajar dengan formula. 

Skemp dalam [6] membedakan dua jenis pemahaman yaitu pemahaman instrumental dan relasional. 
Pemahaman instrumental yaitu suatu pemahaman membedakan sejumlah konsep sebagai pemahaman 
konsep yang saling terpisah dan hanya hafal rumus dengan perhitungan sederhana. Pemahaman relasional, 
yaitu dapat mengaitkan sesuatu konsep/istilah dengan konsep/istilah lainnya yang secara benar dan dapat 
melakukan perhitungan pada masalah yang lebih luas. 

Pemahaman konsep merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe belajar 
pengetahuan. Menurut [7], kemampuan-kemampuan yang tergolong dalam pemahaman suatu konsep 
mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah (1) translasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan 
makna. Simbol berupa kata-kata (verbal) diubah menjadi gambar atau bagan atau grafik; (2) interpretasi 
yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna yang terdapat di dalam simbol, baik simbol verbal maupun 
yang nonverbal. Dalam kemampuan ini, seseorang dapat menginterpretasikan suatu konsep  atau prinsip 
jika ia dapat menjelaskan secara rinci makna atau konsep atau prinsip, atau dapat membandingkan, 
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membedakan, atau mempertentangkan dengan sesuatu yang lain; 3) ekstrapolasi, yaitu kemampuan untuk 
melihat kecenderungan atau arah atau kelanjutan dari suatu temuan. Kalau kepada siswa misalnya dihadapi 
rangkaian bilangan 2, 3, 5, 7, 11, maka dengan kemampuan ekstrapolasi mampu menyatakan bilangan pada 
urutan ke-6, ke-7 dan seterusnya. 

Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika menurut NCTM dalam [8] dapat 
dilihat dari kemampuan siswa dalam beberapa kriteria yaitu mendefinisikan konsep secara verbal dan 
tulisan, membuat contoh dan bukan contoh, menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu 
konsep, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya, mengenal berbagai makna dan interpretasi 
konsep, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep serta 
membandingkan dan membedakan konsep-konsep. Selanjutnya, menurut Winkel dalam [8] bahwa peserta 
didik (siswa) dikatakan memahami konsep jika memiliki kemampuan dalam menyatakan ulang sebuah 
konsep; kemampuan mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya; 
kemampuan memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep; kemampuan menyajikan konsep dalam 
berbagai bentuk representasi matematis; kemampuan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu 
konsep; kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, 
kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 

Menurut [9], seseorang dapat dikatakan telah memahami suatu konsep apabila orang tersebut telah 
mampu menjustifikasi bahwa definisi konsep tersebut well-defined, telah dapat: (1) mengungkapkan 
pengertian suatu konsep secara tepat, baik melalui bahasa 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, dan (3) 
membangun pengaitan antar komponen dalam suatu konsep, (4) melakukan penguatan terhadap suatu 
konsep baik secara internal maupun eksternal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka indikator seseorang dikatakan telah memahami suatu konsep SPLDV 
dalam penelitian ini yaitu apabila orang tersebut telah mampu menjustifikasi bahwa definisi konsep 
tersebut well-defined, telah dapat: (1) mengungkapkan pengertian suatu konsep SPLDV secara tepat, baik 
melalui bahasa verbal maupun tulisan, (2) mengidentifikasi dan menjelaskan semua komponen yang 
dimiliki oleh konsep SPLDV sebagai latar belakang dari konsep tersebut, serta melakukan penguatan 
terhadap semua komponen yang menyusun konsep dimaksud. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menelaah 

pemahaman siswa SMA terhadap konsep SPLDV. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang siswa SMA 

Negeri 5 Kendari. Kriteria siswa yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang dipilih 

mampu mengkomunikasikan pendapat/jalan pikirannya secara lisan atau tertulis ketika menjawab 

pertanyaan atau memecahkan masalah.  

Instrumen dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu instrumen utama dan instrumen bantu. Instrumen 

utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen bantu adalah pedoman wawancara.  

Pedoman wawancara digunakan untuk memandu peneliti dalam rangka memperoleh data penelitian 

yang diperlukan. Data dimaksud adalah data yang berkaitan dengan upaya untuk menelusuri secara 

mendalam pemahaman siswa terhadap konsep SPLDV. Data diperoleh melalui hasil wawancara. Data 

utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini digunakan tekhnik wawancara terbuka dan tidak terstruktur. Selama proses wawancara 

dilakukan perekaman secara audio visual, sehingga memungkinkan peneliti melakukan penelaahan 

terhadap data secara berulang-ulang. Wawancara dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai isntrumen kunci. 

Indikator seseorang dikatakan telah memahami suatu konsep SPLDV dalam penelitian ini yaitu apabila 

orang tersebut well-defined, telah dapat: (1) mengungkapkan pengertian suatu konsep SPLDV secara tepat, 

baik melalui bahasa verbal maupun tulisan, (2) mengidentifikasi dan menjelaskan semua komponen yang 

dimiliki oleh konsep SPLDV sebagai latar belakang dari konsep tersebut. 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan tekhnik data kualitatif model analisis Miles dan Huberman, 

yang terdiri atas: (1) reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting; (2) penyajian data adalah data tereduksi disajikan dan melalui penyajian data, 

data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami; dan (3) 

penafsiran dan penarikan kesimpulan, yaitu data yang telah disajikan kemudian ditafsirkan dan 

disimpulkan. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap seorang subjek diperoleh hasil bahwa subjek kurang  
memahami konsep SPLDV. Berikut ini disajikan petikan hasil wawancara penulis (P) dengan subjek (S) 
berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep SPLDV.   

P : “Apa yang S ketahui tentang persamaan?” 
S : “Hmmm yang saya ketahui tentang persamaan itu tidak bisa saya ungkapan dengan kata-kata, yang 

saya ingat ini ji       (sambil menulis di papan tulis)”                                                           [A1] 

P : “Kenapa itu (menunjuk      ) dikatakan persamaan?”      

S: “Karena kita dapat menyelesaikan untuk mencari x atau y kita kalikan dengan variabel kayak nilai, 

nilai yang sama untuk menyelesaikan x atau y. Supaya kita masing-masing tahu nilainya to kita kali 

x dan y”              [A2] 

P : “Kalau misalnya seperti ini      ?” 

S : “Ini (menunjuk      ) persamaan”           [A3] 

P : “Kenapa dikatakan persamaan?” 

S : “Ini kan sama dengan 2 belum diketahui x dan y”         [A4] 

P : “Kalau misalnya seperti ini     , termasuk persamaan atau tidak?” 

S : “Persamaan”              [A5] 

P : “Kenapa dikatakan persamaan?” 

S : “Ini kan nilai x, ini kan masih ... ih bagaimana di, susah saya jelaskan. Ini kan belum selesai. Kalau 

kita mau selesaikan untuk mencari nilai tetap x berarti    
 

 
    ”        [A6] 

P : “Jadi kalau begitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan persamaan dari contoh yang ada?” 

S : “Persamaan itu ... bagaimana di”            [A7] 

P : “Menurut bahasanya S saja dari contoh yang ada, yang dimaksud dengan persamaan itu seperti 

apa?” 

S : “Persamaan itu apa di, dua jenis, seperti apa di, kita jumlahkan dua benda yang berbeda begitu to 

untuk mengetahui banyaknya benda itu, kita harus mengalikan salah satu benda yang itu biar 

diketahui seperti x dan y”             [A8] 

P : “Yang dimaksud  dengan sistem persamaan linear itu  bagaimana? 

S : “Saya lupami”              [A9] 

P : “Kalau yang seperti ini  
     

       
  ?” 

S : “Oh, sistem persamaan linear”          [A10] 

P : “Kalau begitu apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dari contoh itu? 
S : “Saya tidak bisa definisikan”          [A11] 

Jika kita melihat kutipan wawancara di atas maka memberikan informasi bahwa subjek belum 
memahami secara benar tentang konsep dasar PLDV. Padahal konsep tersebut merupakan unsur yang 
membangun konsep SPLDV. 

Selanjutnya, berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dikemukakan hal-hal berikut: (1) S 
mengemukakan definisi persamaan dengan memberikan contoh bentuk persamaan sebagaimana pada [A1], 
(2) Saat S ditanya mengapa contoh yang ditulis merupakan bentuk dari persamaan maka S berusaha 
menjelaskan sebagaimana pada [A2], (3) Saat S diberikan contoh dari persamaan, S dapat mengidentifikasi 
bahwa contoh tersebut adalah persamaan sebagaimana pada [A3] dan [A5], (4) Tidak ditemukan alasan 
yang jelas dan konsisten sebagaimana pada [A4] dan [A6] ketika S dimintai alasan mengapa contoh yang 
diberikan merupakan persamaan, (5) Tidak dapat ditemukan informasi yang jelas tentang definisi 
persamaan yaitu pada [A7] dan [A8], (6) S tidak mampu mendefinisikan sistem persamaan linear (SPL) 
sebagaimana pada [A9] dan [A11], (7) Saat diberikan contoh dari SPLDV, S mengidentifikasi bahwa 
contoh tersebut adalah SPL sebagaimana pada [A10], (8) S berusaha memberikan informasi tentang 
persamaan dengan penjelasan yang panjang namun tidak sesuai dengan konsep persamaan itu sendiri, (7) S 
mengalami kesulitan dalam menjelaskan  definisi  persamaan dan  SPL. 

Tentang bentuk dari persamaan, saat S diminta untuk menuliskan contoh dari persamaan, S sedikit 
bingung namun  pada saat diberikan contoh persamaan ia bisa menjawab sehingga dapat disimpulkan 
secara tersirat S memahaminya. S tidak konsiten dalam menjelaskan alasan dari pernyataannya bahwa 
contoh yang diberikan adalah bentuk persamaan sebagaimana pada [A4] dan [A6]. Selanjutnya, 
berdasarkan definisi persamaan yang diungkapkan oleh S sebagaimana pada [A8] menunjukkan bahwa S 
belum tepat dalam mendefinisikan persamaan. Jawaban S tidak sesuai dengan definisi dari persamaan itu 
sendiri, dimana definisi dari persamaan adalah suatu kalimat matematika terbuka yang ditandai dengan 
tanda “sama dengan”. Ini menunjukkan bahwa S belum memahami secara benar konsep dari persamaan.  
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Berdasarkan paparan dari subjek di atas mengenai pemahaman tentang persamaan dan SPL 
sebagaimana terlihat pada [A8] dan [A11] maka dapat disimpulkan bahwa subjek belum memahami secara 
benar tentang konsep persamaan dan SPL. Padahal konsep tersebut merupakan unsur yang membangun 
konsep SPLDV. 

Masih banyak informasi yang diperlukan untuk mengetahui secara jelas berkaitan dengan pemahaman 
subjek di atas terhadap konsep SPLDV. Meskipun demikian, apabila kita mengacu pada pendapat yang 
dikemukakan oleh [9] sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa subyek 
tersebut belum memahami secara benar konsep persamaan dan SPL. Ini menggambarkan bahwa subyek 
belum memahami konsep SPLDV dimana akan mempengaruhi pemahaman siswa terhadap konsep 
SPLTV. 

Beberapa penelitian berkaitan dengan pemahaman konsep SPLDV telah dilakukan. Referensi [10] telah 
mengkaji kesalahan siswa MAN Malang 2 Batu dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi 
SPLDV berdasarkan analisis newman. Referensi [11] telah melakukan penelitian tentang peningkatan 
kemampuan pemahaman matematis menggunakan desain didaktis berdasarkan kesulitan belajar pada 
materi SPLDV. Referensi [2] juga telah mengkaji perbedaan pemahaman konsep dan pengetahuan 
prosedural matematika SMP untuk materi SPLDV antara siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis 
masalah dengan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa.   

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh data empirik bahwa ada siswa yang belum memahami secara 
benar konsep dasar SPLDV, dimana siswa belum dapat mengungkapkan dengan tepat definisi persamaan 
dan definisi SPL. Konsep persamaan dan SPL merupakan konsep dasar dari SPLDV sehingga secara 
tersirat juga diperoleh data empirik bahwa ada siwa yang belum mampu memahami konsep SPLDV secara 
well-defined. 

Kajian dalam penelitian ini hanya sebatas studi pendahuluan sehingga akan dilakukan penelitian 
lanjutan yang mendalam  terkait pemahaman siswa. Penelitian ini akan dijadikan dasar atau acuan peneliti 
dalam penelitian lanjutan yakni pemahaman siswa terhadap konsep SPLTV karena untuk memahami 
konsep SPLTV didasari oleh konsep SPLDV.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa ada siswa 
yang belum mampu memahami konsep SPLDV secara well-defined yakni: (1) subjek belum memahami 
secara benar konsep persamaan dan  konsep SPL, (2) subjek belum memahami secara benar konsep 
SPLDV. Subjek belum mampu mengungkapkan pengertian persamaan dan SPLDV secara tepat baik 
melalui bahasa verbal maupun tulisan. Subjek belum mampu mengidentifikasi dan menjelaskan semua 
komponen yang dimiliki oleh konsep SPLDV sebagai latar belakang dari konsep tersebut serta melakukan 
penguatan terhadap semua komponen yang menyusun konsep yang dimaksud.  

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini 
adalah: (1) kepada guru matematika atau peneliti lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 
evaluasi dalam merancang suatu pendekatan atau metode pembelajaran, atau dalam melakukan penelitian 
yang relevan dengan penelitian ini  (2) perlu dilakukan penelitian lain dengan tujuan untuk meningkatkan 
kemampuan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika baik materi SPLDV maupun 
materi yang lain, mengingat pentingnya kemampuan pemahaman konsep. 
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