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Abstrak—Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa dalam mengaitkan dan 

menyelesaikan suatu konsep dari beberapa pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. 

Konsep matematika diantaranya adalah persamaan nilai mutlak. Siswa dalam 

memahami persamaan nilai mutlak harus mampu memahami secara mendalam unsur-

unsur yang mambangunnya. Unsur-unsur yang membangun konsep persamaan nilai 

mutlak adalah persamaan dan nilai mutlak. Konsep persamaan nilai mutlak juga 

sangat penting karena merupakan dasar pembangun beberapa konsep pada kalkulus 

dasar, khususnya materi limit. Pemahaman konsep secara lengkap terhadap konsep 

persamaan nilai mutlak yaitu kemampuan dalam mendefenisikan suatu konsep secara 

tepat, kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun konsep persamaan 

nilai mutlak, kemampuan mengaitkan unsur-unsur yang membangun konsep 

persamaan nilai mutlak, kemampuan untuk menyelesaikan konsep persamaan nilai 

mutlak, dan kemampuan mengidentifikasi himpunan penyelesaian konsep persamaan 

nilai mutlak. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kelengkapan pemahaman siswa terhadap konsep dasar persamaan nilai mutlak. 

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa yang telah mempelajari materi persamaan 

nilai mutlak dan mampu mengkomunikasikan pendapatnya secara lisan maupun 

tulisan. Hasil penelitian menunjukan bahwa siswa tersebut belum lengkap 

pemahamannya terhadap konsep persamaan nilai mutlak. Hal ini disebabkan karena 

siswa tersebut belum mampu mengaitkan unsur-unsur yang membangun konsep 

persamaan nilai mutlak, 

Kata kunci: Konsep Persamaan Nilai Mutlak, Pemahaman  

I. PENDAHULUAN 

Pemahaman konsep sangat penting dan dibutuhkan siswa dalam mengembangkan pengetahuan 

matematika. Namun, konsep-konsep dalam matematika bersifat abstrak sehingga membutuhkan waktu dan 

kesabaran dalam memahaminya. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kertertarikan untuk 

mempelajarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pirrie & Kieren bahwa ketertarikan terhadap pengajaran 

dan pembelajaran matematika dengan pemahaman di pandang penting, yang ditunjukan dengan reformasi 

kurikulum diberbagai negara [1]. 

Pembelajaran matematika berlangsung dengan baik apabila diarahkan agar siswa memiliki pemahaman 

terhadap konsep-konsep matematika secara baik. Menurut Skemp bahwa seseorang dikatakan memahami 

sesuatu apabila telah terjadi pengintegrasian informasi baru dengan skema yang dimiliki orang tersebut [2]. 

Pemahaman ini dapat menyebabkan siswa untuk dapat mengaitkan konsep-konsep lain dan menyelesaikan 

dalam unsur-unsur yang berkaitan.  

Pemahaman siswa yang tidak lengkap terhadap suatu konsep matematika akan berpotensi 

menimbulkan kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

konsep tersebut. Brousseau dalam [3] mengidentifikasi beberapa hal penyebab kesalahan-kesalahan siswa 

dalam melakukan penyelesaian soal matematika sebagai berikut. Pertama, ketidaksesuaian antara 

pembelajaran yang diberikan dengan tingkat berfikir siswa, sehingga memunculkan kesulitan dalam proses 

pemahaman materi. Jika level yang diterima siswa terlalu rendah maka siswa tidak akan mengalami proses 

belajar yang sesungguhnya, sebaliknya jika level yang diterima siswa terlalu tinggi, maka siswa akan 

mengalami kesulitan bahkan tidak menyenangi matematika karena sulit. Kedua, kesulitan pada proses 

pembelajaran yang terjadi akibat dari keterbatasan konteks yang siswa ketahui. Dalam hal ini siswa hanya 

menerima pemahaman konsep secara parsial, sehingga ketika dihadapkan pada konteks yang berbeda siswa 
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mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Ketiga, kesulitan yang terjadi akibat pembelajaran yang 

dilakukan guru. 

Salah satu konsep matematika yang sulit dipahami siswa adalah persamaan nilai mutlak. Siswa dalam 

memahami persamaan nilai mutlak harus mampu memahami secara mendalam unsur-unsur yang 

membangun persamaan nilai mutlak. Unsur-unsur pembangun konsep tersebut adalah konsep persamaan 

dan nilai mutlak. Konsep tersebut sangat penting karena merupakan dasar pembangun beberapa konsep 

pada kalkulus dasar, khususnya materi limit. Oleh karena itu, siswa harus diajarkan konsep tersebut secara 

mendalam sehingga siswa tersebut memiliki pemahaman yang lengkap. 

Pembelajaran matematika di jenjang pendidikan menengah, khusus materi persamaan nilai mutlak 

bertujuan agar siswa memiliki pemahaman terhadap konsep tersebut. Artinya, siswa dapat menjelaskan 

keterkaitan antara unsur-unsur yang membangun konsep persamaan nilai mutlak setelah melalui proses 

pembelajaran matematika. Selain itu juga, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan 

nilai mutlak. Hal ini berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

matematika. Akan tetapi, tujuan itu belum tercapai karena berdasarkan rata-rata nilai ulangan harian siswa 

pada materi persamaan nilai mutlak di SMA Negeri 8 Kendari tahun pelajaran 2014/2015 adalah 49,07 

dimana angka ini menunjukan bahwa kriteria kentutasan minimal (KKM) yang ditetapkan, yaitu 60, belum 

tercapai. 

Permasalahan ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Referensi [4] diperoleh siswa 

berkemampuan matematika tinggi memiliki pengetahuan konseptual yang baik. Referensi [5] juga 

menemukan bahwa tingkat pengetahuan konseptual dan pengetahuan prosedural yang kurang dan hasil 

penelitian juga menunjukkan adanya korelasi moderat antara pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan 

konseptual dan prosedural.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kelengkapan pemahaman 

siswa terhadap konsep persamaan nilai mutlak. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi 

peningkatan kualitas pendidikan matematika terutama berkaitan dengan proses pemahaman siswa terhadap 

konsep dasar dalam memecahkan masalah persamaan nilai mutlak, yaitu (1) untuk memperoleh informasi 

tentang proses pemahaman siswa terhadap konsep dasar ketika memecahkan masalah persamaan nilai 

mutlak, (2) sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan bahan ajar, khususnya berkaitan dengan 

penyelesaian persamaan nilai mutlak, (3) sebagai salah satu bahan rujukan bagi pelaksanaan pendidikan 

khususnya upaya peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep persamaan nilai mutlak, (4) menambah 

wawasan peneliti dan pembaca lainnya berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap konsep persamaan 

nilai mutlak, dan (5) sebagai salah satu bahan bacaan bagi penelitian lanjutan tentang proses pemahaman 

siswa tergadap konsep  persamaan nilai mutlak.  

Pemahaman berasal dari kata paham. Arti kata paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah pengetahuan banyak, mengerti benar atau pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). 

Sedangkan, pemahaman artinya proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut [6] 

pemahaman (understanding) dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. Konsep adalah objek 

matematika yang berupa ide abstrak yang dapat dipergunakan untuk mengklasifikasikan objek-objek [7]. 

Menurut Kilpatrick& Findell dalam [8], pemahaman konsep adalah kemampuan dalam memahami konsep, 

operasi, dan relasi dalam matematika. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan siswa 

dalam mengaitkan dan menyelesaiakan suatu konsep dari beberapa pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. 

Pengetahuan ini memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep matematika. Siswa memahami suatu konsep 

dalam matematika yaitu mampu mengkonstruksi pengetahuan tersebut sesuai dengan pikirannya. Oleh 

karena itu, pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika sangat diperlukan.  

Pemahaman seseorang terhadap suatu konsep tidak dapat diobservasi secara tepat (precise), akan tetapi 

untuk mengetahui apakah seseorang telah memahami suatu konsep atau belum, dapat diamati melalui 

indikator-indikator berikut. Pertama, memiliki kemampuan menyebutkan definisi konsep tersebut secara 

lengkap. Kedua, mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dari konsep tersebut. Ketiga, mampu 

menyebutkan sifat-sifat esensial dari konsep. Keempat, mampu menemukan contoh dan bukan contoh bagi 

konsep dimaksud. Kelima, mampu menerapkan konsep itu untuk men-definisikan konsep lain yang satu 

genus atau satu keluarga. Keenam, mampu menemukan hubungan konsep tersebut dengan konsep-konsep 

yang berdekatan, dan ketujuh memiliki kemampuan menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang berkaitan [2]. 

Konsep persamaan nilai mutlak dibangun oleh konsep persamaan dan nilai mutlak. Persamaan adalah 

suatu kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda “ ” seperti      . Sedangkan, 

defenisi nilai mutlak adalah jika    bilangan real maka nilai mutlak   disimbolkan     berlaku       | 
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apabila     dan        apabila     [9]. Secara geometris, nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan 

dengan angka nol pada suatu garis bilangan real. 

Penyelesaian persamaan nilai mutlak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan 

pemahaman siswa pada konsep secara geometris maupun secara aljabar. Artinya, pemahaman siswa 

terhadap persamaan nilai mutlak diselesaikan dengan menggunakan jarak pada suatu bilangan maupun 

dengan menggunakan defenisi nilai mutlak. Kaitan unsur-unsur pembangun konsep persamaan nilai mutlak 

dapat dilihat pada gambar 1. 

GAMBAR 1. SKETSA PENGAITAN ANTAR UNSUR-UNSUR PEMBANGUN KONSEP PERSAMAAN NILAI MUTLAK 

Penelitian ini dibatasi pada pemahaman siswa dalam mendefinisikan konsep persamaan dan nilai 

mutlak, mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun konsep persamaan nilai mutlak serta 

keterkaitannya untuk menemukan penyelesaian konsep persamaan nilai mutlak. Penelitian ini dilakukan 

sebagai penelitian pendahuluan untuk mendapatkan gambaran secara langsung pemahaman siswa terhadap 

konsep persamaan nilai mutlak. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian 

ini adalah satu orang siswa kelas XI SMA Negeri 8 Kendari yang telah mempelajari materi persamaan 

nilai mutlak. Selain itu, subjek yang dipilih juga berdasarkan pertimbangan kemampuannya dalam 

mengkomunikasikan ide-ide matematis baik secara lisan maupun tulisan. Instrumen utama dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri. Informasi-informasi dari penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data 

kualitatif model Miles & Huberman [10] yaitu reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siswa masih mengalami kesulitan dalam mengkonstruksi pemahaman secara lengkap terhadap konsep 

persamaan nilai mutlak. Berikut ini, disajikan petikan hasil wawancara penulis (P) dengan siswa (S) kelas 

XI yang berkaitan dengan materi persamaan nilai mutlak. 

P   :   Apa itu persamaan? 

S  :  Persamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang menyatakan bahwa dua hal 

adalah sama dan dua hal tersebut dihubungkan dengan simbol “=”.  (S1)  

  Contohnya:        (S2) 

 

 

 

GAMBAR 2. HASIL JAWABAN SISWA MENYELESAIAKAN SOAL PERSAMAAN 

P : Apa yang anda ketahui tentang nilai mutlak? 

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

dengan nol. Nilai mutlak juga selalu bersifat bernilai positif.  (S3) 

  Yang saya tau juga defenisi nilai mutlak yaitu      | apabila     dan        

apabila    .  (S4) 



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PM-464 

 

 

 

  Contoh nilai mutlak misalkan seperti |6| = 6, |20| = 20, |100|=100. (S5) 

P : Jika |-6| berapa hasilnya? 

S : 6 (S6) 

P : Kenapa |-6| = 6? 

S : |-6| = 6. Karena, kan dalam garis bilangan. Yang saya jelaskan tadikan nilai mutlak adalah jarak 

suatu bilangan dengan nol. Jarak -6 jika dihitung dari angka nol adalah 6. (S7) 

 

GAMBAR 3. HASIL JAWABAN SISWA TENTANG JARAK BILANGAN -6 DAN 0 

P : Coba kaitkan dengan defenisi nilai mutlak, apa kamu pikirkan tentang |5|? 

S : Berdasarkan definisi nilai mutlak,  (S8) 

 

 

 

GAMBAR 4. HASIL JAWABAN SISWA TENTANG |5| 

P : Dengan menggunakan defenisi nilai mutlak, apa yang kamu pikirkan |x – 3|? 

S : Berdasarkan definisi nilai mutlak, (S9)    

 

 

 

GAMBAR 5. HASIL JAWABAN SISWA TENTANG DEFENISI |X – 3| 

P   :   Menurut anda apa itu persamaan nilai mutlak? 

S  :  Menurut saya persamaan nilai mutlak adalah sebuah persamaan yang bernilai positif. 

Oh… persamaan nilai mutlak adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa dua hal 

adalah sama dan selalu bernilai positif.   (S10) 

  Contohnya persamaan nilai mutlak |x – 3|= 5.  Pertama kita masukkan dulu kedalam 

Defenisi nilai mutlak,  (S11) 

 

 

GAMBAR 6. HASIL JAWABAN SISWA TENTANG PERSAMAAN NILAI MUTLAK 

  Jadi, penyelesainnya yaitu x = 3.  

Berdasarkan kutipan hasil wawancara dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: 



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-465 

      

  

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan contoh persamaan (S1-S2). Namun, siswa dalam 

menjelaskan penyelesaian persamaan masih terdapat kesalahan konsep yaitu menggunakan kalimat 

“   pindah ruas berubah tanda   ” seperti penyelesaian pada Gambar 2 (S2). 

2. Siswa mampu menjelaskan pengertian nilai mutlak secara geometris serta contoh-contohnya (S3, S5-

S7). Selain itu juga, siswa dapat dapat menghubungkan pengertian nilai mutlak secara geometris 

dengan contoh yang dikemukankan seperti pada gambar 3. 

3. Siswa dapat mengemukakan definisi nilai mutlak secara aljabar (S4).  

4. Siswa dapat mengemukakan contoh-contoh yang berkaitan dengan defenisi nilai mutlak sesuai dengan 

pemahamannya seperti pada Gambar 4 dan Gambar 5 (S8-S9). Akan tetapi, siswa keliru dalam 

mendeskripsikan contoh seperti gambar 4 berdasarkan defenisi nilai mutlak.  

5. Siswa mengemukakan pengertian persamaan nilai mutlak sesuai dengan kalimatnya sendiri secara 

geometris (S10).  

6. Siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak yaitu siswa belum mampu 

mengaitkan antara konsep persamaan dan nilai mutlak seperti pada Gambar 6 (S11). 

Siswa telah memiliki pemahaman yang baik dalam menjelaskan konsep persamaan. Namun, ada 

beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pemahaman siswa terhadap penyelesaian contoh persamaan 

seperti pada Gambar 2. Siswa harus diajarkan penggunaan konsep yang benar dan sesuai dengan teori-teori 

dalam matematika. Jika hal ini berlanjut, siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang berbeda 

dengan contoh yang diketahui.  

Siswa memahami konsep nilai mutlak dengan pendekatan geometris dan aljabar. Secara geometris, 

siswa dapat memahami pengertian nilai mutlak dengan menggunakan kata-kata sendiri. Namun, siswa 

dalam memahami konsep nilai mutlak secara aljabar masih terdapat kesalahan. Siswa tersebut tidak 

memahami contoh berdasarkan defenisi nilai mutlak seperti pada Gambar 4. Siswa hanya mampu 

memahami contoh nilai mutlak yang mengandung suatu variabel seperti pada Gambar 5 karena proses 

penyelesaiannya sama persis dengan definisi nilai mutlak. 

Siswa belum memahami secara lengkap konsep persamaan nilai mutlak. Kurangnya pemahaman siswa 

terhadap konsep persamaan nilai mutlak disebabkan karena siswa belum dapat menjelaskan secara detail 

tentang defenisi nilai mutlak. Selain itu juga, siswa kurang memahami dalam mengaitkan unsur-unsur 

pembangun persamaan nilai mutlak. Hal ini berdasarkan pendapat Brousseau dalam [3] bahwa 

keterbatasan konteks yang siswa ketahui sehingga tidak mampu mereprentasikan konsep nilai mutlak.  

Pembentukan pemahaman siswa juga berasal dari penerimaan pembelajaran matematika di kelas. 

Pembelajaran matematika yang difokuskan kepada siswa, berdampak positif dalam pembelajaran. Siswa 

dapat menemukan konsep yang akan dipelajarinya. Hal ini berakibat fatal pada siswa apabila dalam 

pembelajaran di kelas, guru tidak mempertegas dan memperdalam konsep itu. Oleh karena itu, 

pembelajaran matematika difokuskan kepada siswa juga melakukan latihan soal-soal yang bervariasi. Akan 

tetapi, berdasarkan kenyataan yang terjadi masih ada siswa yang belum memahami secara lengkap konsep 

persamaan nilai mutlak.  

Pemahaman konsep persamaan nilai mutlak yang dibangun siswa sangat dipengaruhi oleh kegiatan 

proses pembelajaran di kelas. Siswa menemukan suatu konsep apabila guru membimbingnya agar dapat 

membentuk pemahaman yang lengkap terhadap konsep tersebut. Siswa sendiri dapat membentuk 

pemahaman konsep melalui proses pembelajaran di sekolah maupun hasil belajar sendiri melalui buku teks 

matematika dan sumber-sumber lain yang berasal dari internet. Di sisi lain juga, guru harus berperan 

penting dalam mengatisipasi kesalahan-kesalahan konsep yang dibangun sendiri oleh siswa. Jika guru tidak 

berperan penting dalam membentuk pemahaman konsep akan mengakibatkan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika hingga akan terbawa sampai di perguruan tinggi.  

Pembentukan pemahaman konsep persamaan nilai mutlak terhadap siswa maka dalam proses 

pembelajaran harus dilakukan beberapa hal berikut. Pertama, penjelasan secara mendalam tentang unsur-

unsur yang membangun persamaan nilai mutlak. Kedua, mempertegas kaitan-kaitan unsur-unsur tersebut 

dalam rangka menemukan solusi yang benar. Ketiga, pengecekan kembali jawaban siswa untuk 

menemukan hasil-hasil yang benar. Keempat, membiasakan siswa untuk terus mencoba menyelesaikan 

soal dari tingkat mudah sampai tingkat yang sukar. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka simpulan dan saran adalah 

sebagai berikut. 
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A. Simpulan 

Pemahaman secara lengkap dalam menyelesaikan konsep persamaan nilai mutlak apabila siswa telah 

memiliki hal-hal berikut. Pertama, kemampuan dalam mendefenisikan suatu konsep secara tepat. Kedua, 

kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun konsep persamaan nilai mutlak. Ketiga, 

kemampuan mengaitkan unsur-unsur yang membangun konsep persamaan nilai mutlak. Keempat, 

kemampuan untuk menyelesaikan konsep persamaan nilai mutlak. Kelima, kemampuan mengidentifikasi 

himpunan penyelesaian konsep persamaan nilai mutlak. Namun, kenyataan di sekolah setelah siswa telah 

belajar dalam pembelajaran di kelas masih ada siswa yang mengalami ketidakpahaman konsep-konsep 

dalam matematika. Ketidakpahaman konsep tersebut diantaranya adalah siswa dapat mengemukakan 

defenisi nilai mutlak secara aljabar akan tetapi belum sempurna dalam memahami contoh-contoh nilai 

mutlak berdasarkan defenisi nilai mutlak, siswa belum memahami secara lengkap penyelesaian soal-soal 

yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak, dan siswa belum mampu mengaitkan konsep-konsep yang 

membangun persamaan nilai mutlak. Untuk mengatasi ketidakpahaman tersebut, kegiatan proses 

pembelajaran perlu diadakan evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran agar dapat membentuk pemahaman 

siswa secara lengkap. Pembentukan pemahaman konsep persamaan nilai mutlak terhadap siswa maka 

dalam proses pembelajaran harus dilakukan beberapa hal berikut. Pertama, penjelasan secara mendalam 

tentang unsur-unsur yang membangun persamaan nilai mutlak. Kedua, mempertegas kaitan-kaitan unsur-

unsur tersebut dalam rangka menemukan solusi yang benar. Ketiga, pengecekan kembali jawaban siswa 

untuk menemukan hasil-hasil yang benar. Keempat, membiasakan siswa untuk terus mencoba 

menyelesaikan soal dari tingkat mudah sampai tingkat yang sukar. 

B. Saran 

Pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika masih membutuhkan perhatian dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, guru harus mengajarkan suatu konsep dengan benat dan tepat. 

Selain itu juga, guru harus menguasi materi yang diajarkan saat proses pembelajaran berlangsung.  
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