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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan 

yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan semua 

potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Oleh 

karena itu, dalam rangka mewujudkan potensi diri menjadi multi kompetensi 

manusia harus melewati proses pendidikan yang di implementasikan dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran hendaknya bisa 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak manusia sehingga tercipta 

pendidikan yang berkualitas. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang 

mempunyai peranan yang cukup besar baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam pengembangan ilmu dan teknologi. 

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan UU Nomor 20 tahun 2003, 

“tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha dasar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan kemampuan dirinya”. Pendidikan juga 

merupakan pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan 

perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sikap. Dalam UU 

No.20 tahun 2003 BAB II pasal 3 juga di nyatakan bahwa,  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 

Pendidikan Nasional juga bertujuan untuk berkembangnya peserta 
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didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Trianto (dalam Situmorang 2018:34) menyatakan bahwa, “Untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional pemerintah telah menyelenggarakan perbaikan-

perbaikan peningkatan mutu pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang. Namun 

fakta dilapangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan”. Sementara itu, 

Soedjadi (dalam Situmorang 2018:34) menyatakan bahwa, “Agar siswa dapat 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan maka diperlukan wahana yang 

dapat digambarkan sebagai kendaraan untuk membantu tercapainya tujuan 

pendidikan yang ditetapkan”. Dengan demikian pembelajaran metematika adalah 

kegiatan pendidikan yang menggunakan matematika sebagai kendaraan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Matematika merupakan sebagai salah satu ilmu dasar yang sangat penting 

diajarkan kepada siswa dan juga nerupakan sarana berpikir ilmiah yang sangat 

diperlukan oleh siswa untuk mengembangkan kemampuan logisnya. Dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, matematika memegang peranan 

penting karena dalam pembelajaran matematika dituntut untuk berpikir kritis dan 

teliti untuk mengelola informasi, memecahkan suatu masalah sehingga berguna 

baik dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bahasa atau sebagai 

pengembangan sains atau teknologi. Seperti yang diungkapkan Hudojo (dalam 

Situmorang 2018:34) menyatakan bahwa, “Matematika memegang peranan 

penting, karena dengan bantuan matematika semua ilmu pengetahuan lebih 

sempurna. Matematika merupakan alat yang efisien dan diperlukan oleh semua 



3 

 

 

 

ilmu pengetahuan dan tanpa bantuan matematika semuanya tidak mendapat 

kemajuan yang berarti”. Kemudian Soedjadi (dalam Situmorang 2018:34) 

menyatakan bahwa, “Kenyataan menunjukkan bahwa pelajaran matematika 

diberikan disemua sekolah, baik jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan 

menengah”.  

 Matematika yang di berikan di jenjang persekolahan itu sekarang biasa 

disebut sebagai matematika sekolah. Sudah tentu diharapkan agar pelajaran 

matematika diberikan disemua jenjang persekolahan itu akan mempunyai 

kontribusi yang berarti masa depan bangsa, khususnya dalam “mencerdaskan 

kehidupan bangsa” sebagaimana tertera dalam UUD RI. Pembelajaran matematika 

di sekolah memiliki peranan penting dalam mengembangkan kemampuan 

pemahaman konsep. Menurut Suryadi (2012: 37) menyatakan bahwa, “ada 

berbagai kemampuan yang bisa dikembangkan melalui matematika”. Kemampuan 

tersebut dapat berkontribusi pada tiga dimensi kebutuhan anak yakni untuk 

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, atau untuk menunjang kebutuhan 

yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Rosliana (2012: 187) menyatakan bahwa, “ada beberapa aspek yang 

termasuk dalam kemampuan berpikir matematis di antaranya adalah kemampuan 

pemahaman, pemecahan masalah matematis, komunikasi matematis, penalaran 

dan pembuktian matematis, koneksi matematis dan representasi matematis”. Dari 

tujuan tersebut dalam mempelajari matematika siswa dituntut untuk memiliki 

kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah matematis dalam 
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menyelesaikan masalah matematika yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas, 

maka kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan yang 

sangat penting untuk dikembangkan. 

 Susanto (dalam Fadhila 2014: 26) menyatakan bahwa, “kemampuan 

pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa untuk dapat mengerti konsep 

yang diajarkan guru. Lebih lanjutnya menurut Fadhila kemampuan siswa dalam 

menjelaskan konsep yang telah dipelajari dengan menggunakan kata-kata sendiri”. 

Anna (dalam Krisnadi, dkk 2020:113) menyatakan kemampuan pemahaman 

konsep matematis yang diungkapkan oleh Skemp yaitu  

(1) pemahaman instrumental dimana siswa mampu menghafal 

rumus/prinsip, dapat menerapkan rumus dalam perhitungan 

sederhana dan mengerjakan pehitungan secara algoritmik; (2) 

pemahaman relasional, dimana siswa mampu mengaitkan sesuatu 

dengan hal lainnya secara benar serta menyadari prosesnya.   

 

Demikian pula dalam pendidikan, seorang pendidik yang ideal harus mampu 

mengantarkan siswa mengembangkan potensi serta kemampuan yang mencakup 

ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Menurut Amir (dalam situmorang 

2018:35) menyatakan bahwa, “potensi yang dimiliki oleh setiap individu akan 

diubah menjadi kompetensi. Kompetensi tersebut mencerminkan kecakapan dan 

kemampuan individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan”. Kompetensi 

yang  perlu dikuasai siswa dalam pembelajaran kurikulum 2013 dapat dilihat pada 

permendikbud no. 24 tahun 2016. Kompetensi ini dibedakan menjadi kompetensi 

inti dan kompetensi dasar pada tiap satuan pendidikan.  
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Standar matematika sekolah meliputi standar isi, (mathematical content) dan 

standar proses (mathematical processes). Standar proses meliputi pemecahan 

masalah (problem solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and proof), 

keterkaitan (connection), komunikasi (communication), dan representasi 

(representation). Kelima standar tersebut merupakan standar kemampuan 

matematis yang harus dimiliki siswa atau dikenal dengan kemampuan literasi 

matematika (NCTM, 2000:29).  

Kamarullah (2017: 29) menegaskan siswa dituntut sesuai kuruikulum 

dengan tujuan yang lebih komprehensif, yakni :  

(1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah; (2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 

ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang dibutuhkan dalam 

beberapa bidang ilmu pengetahuan. Dipandang dari sudut pengklasifikasian 

bidang ilmu pengetahuan, matematika tergolong dalam ilmu ilmu eksakta yang 

lebih banyak memerlukan pemahaman dari pada hafalan. Padahal matematika 

bukan materi untuk dihafal, melainkan memerlukan penalaran dan pemahaman 

konsep. Akibatnya, jika siswa diberi tes, siswa mengalami kesulitan. Siswa lebih 

sering mengalami kesulitan dalam memahami soal dan menentukan model 
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matematika dikarenakan siswa kurang mampu memahami soal dengan cermat 

sehingga informasi-informasi yang penting tidak digunakan dalam penyelesaian 

soal. 

Kemampuan matematika digunakan siswa untuk memahami pengetahuan 

serta untuk pemecahan masalah yang dihadapi, maka gurulah yang berperan 

memberikan motivasi kepada siswa supaya dapat belajar matematika dengan baik 

sehingga kemampuan pemahaman matematik siswa meningkat. Setiap 

penyelesaian matematika pada dasarnya diperlukan kemampuan pemahaman 

matematik. Melalui pemahaman konsep matematis, siswa diharapkan dapat 

melihat bahwa matematika merupakan kajian yang masuk akal atau logis. Dengan 

demikian siswa merasa yakin bahwa matematika dapat dipahami, dipikirkan, 

dibuktikan, dan dapat dievaluasi. Dan untuk mengerjakan hal-hal yang 

berhubungan diperlukan pemahaman konsep. 

Kemampuan siswa merupakan salah satu faktor utama dalam pendidikan 

matematika, karena dapat digunakan untuk menetukan keberhasilan 

pelaksanaan dan keberhasilan siswa dalam menyerap materi pembelajaran. 

“Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah cukup memegang 

peranan penting dalam membentuk siswa menjadi manusia yang berkualitas” 

Tambunan (2018:321). Siswa yang telah memahami konsep dengan benar 

akan terlatih dan mampu mengembangkan kemampuan pemahaman konsep 

untuk dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

Akibat dari rendahnya kemampuan pemahaman matematis sehingga 

siswa dapat mengalami kesulitan ketika menyelesaikan soal matematika. 
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Annajmi (2016 : 2) mengemukakan bahwa, “rendahnya kemampuan 

pemahaman siswa terhadap matematika terlihat dari cara siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan”. Agar hal ini tidak terjadi pada siswa 

maka guru harus membimbing siswa agar dapat menyelesaikan kesulitannya. 

Sehingga menunjukkan bahwa sebagian siswa masih terfokus dengan cara 

penyelesaian soal rutin yang diberikan guru sehingga siswa kesulitan 

menyelesaikan soal tidak rutin kemampuan pemahaman matematis. Siswa 

terbiasa menerka jawaban tanpa teliti dalam cara penyelesainnya, sehingga 

membuat kekeliruan dalam langkah perhitungan. 

Siswa yang telah memahami konsep dengan benar akan terlatih dan 

mampu mengembangkan kemampuan pemahaman konsep untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Kemampuan pemahaman  konsep 

matematika pada saat sekarang ini sangatlah memprihatinkan, dapat dilihat 

dari permasalahan yang sering muncul dalam menyelesaikan soal-soal yang 

berkenan dengan soal cerita. Siswa hanya bisa menghafal rumus tetapi 

maksudnya tidak tahu sama sekali. Sehingga siswa mudah putus asa, 

dikarenakan pemahaman konsep matematika yang kurang. 

Relasi dan fungsi diajarkan di kelas VIII SMP sesuai dengan kurikulum 

2013. Relasi dan fungsi salah satu cabang dari matematika. Pada saat ini 

masih banyak ditemukan masalah dalam mempelajari relasi dan fungsi antara 

lain, siswa masih banyak mengalami kesulitan. Pendapat tersebut sesuai 

dengan pendapat Yanti (2019:209) bahwa:  

Masih banyak siswa yang kesulitan dalam mempelajari relasi dan 

fungsi. Dimana untuk kemampuan pemahaman yang di analisis 
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siswa masih kurang menguasai soal/pertanyaan, kebanyakan siswa 

sebelum mengisinya menganggap soal terlihat sulit dan siswa 

kurang antusias dalam memahami pertanyaannya, siswa juga 

merasa bingung untuk menyelesaikan soal yang diberikan.    
 

“Konsep relasi dan fungsi adalah salah satu konsep yang sangat penting 

dipahami oleh siswa karena menjadi dasar untuk memahami matematika” 

Lambertus (dalam Asidin 2016:1). Relasi dan Fungsi merupakan salah satu 

materi yang diajarkan dikelas VIII. Materi ini mengandung banyak konsep, 

diantaranya relasi, daerah asal (domain), daerah kawan (kodomain), daerah 

hasil (range), fungsi, dan sifat-sifat fungsi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

materi ini penting dipahami oleh siswa. Faktanya hasil belajar pada materi 

relasi fungsi tergolong masih rendah. Dibutuhkan model pembelajaran yang 

bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap sebuah konsep, sehingga hasil 

belajarnya meningkat.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

pada materi Relasi dan Fungsi di kelas VIII SMP Negeri 35 Medan T.P. 

2021/2022”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah ditinjau dari peringkat 

2. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 
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3. Siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari relasi dan fungsi 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti membatasi 

masalah tentang kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi relasi 

dan fungsi di kelas VIII SMP. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang sudah ditetapkan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas VIII SMP 

Negeri 35 Medan T.P. 2021/2022. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik pada materi relasi dan fungsi dikelas VIII SMP Negeri 

35 Medan T.P. 2021/2022. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada guru 

mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi relasi dan 

fungsi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru 

agar dapat merancang pembelajaran yang mampu membantu peserta didik 

dalam menyelesaikan suatu soal yang menuntun kemampuan pamahaman 

konsep matematis. 

a. Bagi siswa, untuk sebagai bahan masukan agar lebih kreatif dan 

inovatif dalam pemahaman konsep matematika serta dapat 

digunakan sebagai sarana pengembangan pengetahuan-

pengetahuan yang dimilkinya. 

b. Bagi sekolah, untuk sebagai masukkan dan evaluasi mengenai 

metode pembelajaran yang telah ada guna meningkatkan 

pemahaman konsep dan pembelajaran matematika. 

c. Bagi peneliti, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan 

studi, menambah pengetahuan penulis dalam melaksanakan 

penelitian dikemudian hari dan pedoman bagi penulis sebagai 

calon guru untuk menerapkan nantinya dalam dunia pendidikan. 

 

G. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah dimaksudkan untuk memperoleh pengertian yang sama 

tentang istilah dalam penelitian ini dan menghindari adanya penafsiran yang 
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berbeda dari pembaca, maka perlu dijelaskan mengenai penjelasan istilah dalam 

penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep  adalah salah satu 

kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam 

belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep  yang 

dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah 

yakni dapat menyelesaikan tes dalam bentuk soal-soal rutin dan non rutin 

diharapkan siswa tidak hanya mengerti untuk dirinya sendiri tetapi juga dapat 

menjelaskan ke orang lain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara 

pengajar dengan peserta didik, hal tersebut sesuai dalam UU sistem 

pendidikan nasional no.20 tahun 2003 bahwa, “Pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar”. Sedangkan menurut Arifin (2010: 10)  bahwa, 

“Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang sistematis yang bersifat 

komunikatif antara pendidikan guru dengan siswa, sumber belajar, dan 

lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan 

terjadinya tindakan belajar siswa”. Menurut Komalasari (2013: 3) bahwa, 

“Pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses membelajari 

pembelajaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan evaluasi secara 

sistematis agar pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien”. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis antara guru dan siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien 
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2. Pembelajaran Matematika  

Matematika merupakan disiplin ilmu tentang tata cara berpikir. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Suherman (2003:253) bahwa, 

“Matematika adalah disiplin ilmu tentang tata cara berpikir dan mengolah 

logika, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif”. Menurut James 

(dalam Sarma 2020:1) bahwa, “Matematika adalah ilmu tentang logika 

mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan 

satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke 

dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri”. Sedangkan 

Menurut Muhsetyo (2011:26) bahwa, “Pembelajaran matematika adalah 

proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui 

serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh 

kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari”. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan 

pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan 

belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode supaya 

pembelajaran matematika siswa dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 
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3. Pemahaman Konsep 

a. Pengertian Pemahaman Konsep  

Pemahaman konsep merupakan kemampuan dalam 

memahami konsep. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Kilpatrick, dkk, (2001:71) bahwa, “Pemahaman konsep adalah 

kemampuan dalam memahami konsep, operasi, dan relasi  dalam 

matematika”. Sedangkan menurut Maulida, dkk (2017:30) bahwa, 

“Pemahaman konsep adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan 

bertindak yang ditunjukkan oleh siswa dalam memahami definisi, 

pengertian, ciri khusus, hakikat, dan inti atau isi dari matematika”. 

Demikian juga menurut Patria (dalam Eva, dkk 2019:512) bahwa: 

Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa 

penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana siswa tidak 

sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang 

dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam 

bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan 

interpretasi data mampu mengaplikasikan konsep yang 

sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya.   

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman konsep adalah kemampuan seseorang dalam 

mengulang kembali materi yang dipelajarinya dengan bahasanya 

sendiri. 

b. Indikator Pemahaman Konsep 

Indikator kemampuan pemahaman konsep menurut Wardani 

(dalam Fadhila 2014:26) yaitu:   

1. Menyatakan ulang sebuah konsep.  
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2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya.   

3. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep.  

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis.  

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu 

konsep.  

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu.  

7. Mengaplikasikan konsep.   

c. Indikator Operasional Pemahaman Konsep  

Berdasarkan indikator tersebut, maka indikator operasional dalam 

penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :  

1. Menyatakan ulang suatu konsep.   

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya.   

3. Memberikan contoh dari suatu konsep  

4. Memberikan bukan contoh dari suatu konsep  

5. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis.   

6. Mengembangkan syarat suatu konsep soal 

7. Dapat menerapkan konsep untuk menyelesaikan soal 

8. Mengaplikasikan konsep.  
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4. Materi Ajar 

Relasi dan Fungsi merupakan materi yang diajarkan di kelas VIII 

SMP sesuai dengan kurikulum tahun 2013. Materi tersebut secara 

singkat diuraikan berikut ini: 

a. Relasi   

Relasi antara dua himpunan, contoh himpunan A dengan 

himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota 

himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Relasi sering 

disebut juga Hubungan.  Contoh :  

Pak Budi mempunyai lima orang anak, yaitu Riska, Dimas, 

Candra, Dira, dan Reni.  Masing-masing anak mempunyai kegemaran 

berolahraga yang berbeda-beda.  Riska gemar berolah raga badminton 

dan renang. Dimas gemar berolah raga sepak bola.  Candra gemar 

berolah raga sepak bola.  Sedangkan Dira dan Reni mempunyai 

kegemaran berolah raga yang sama yaitu basket dan badminton.  

Jawab : 

Berdasarkan cerita diatas maka cerita tersebut berkait dengan 

gemar berolah raga dari anak-anak pak Budi. Sehingga relasi dari cerita 

tersebut adalah relasi antara anak dan kegemaran olahraga. Riska gemar 

berolah raga badminton dan renang, Dimas gemar berolah raga 

sepakbola, Candra gemar berolah raga sepakbola, Dira gemar berolah 
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raga badminton dan basket, Reni gemar berolah raga badminton dan 

basket.  

Menyatakan Relasi  

Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu 

menggunakan diagram panah,himpunan pasangan berurutan dan diagram 

Cartesius.  

1. Diagram Panah  

Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu 

relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah 

panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota 

himpunan B.  

Perhatikan tabel dibawah ini.   

Tabel Data pelajaran yang disukai siswa kelas VIII  

 

Nama Siswa  Pelajaran yang Disukai 

Abdul   Matematika, IPA 

Budi   IPA, IPS, Kesenian 

Candra   Olahraga, Keterampilan 

Dini   Kesenian, Bahasa Inggris   

Elok   Matematika, IPA, Keterampilan 

 

Permasalahan pada Tabel 3.1 diatas dapat dinyatakan dengan diagram Panah 

seperti berikut.  

Misalkan A = {Abdul, Budi, Candra, Dini, Elok}, dan   
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            B = {Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Kesenian, Keterampilan, 

Olahraga  

Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah Pelajaran yang 

disukai.  

Maka diagram panahnya yaitu :  

                                                                              B 

                       A  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   Gambar Diagram Panah Kesukaan  

 

2. Himpunan Pasangan Berurut 

Apabila data pada Tabel dalam diagram panah dinyatakan dengan pasangan 

berurut, maka dapat ditulis sebagai berikut.   

Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah   

{(Abdul, Matematika), (Abdul, IPA), (Budi, IPA), (Budi, IPS), (Budi, Kesenian),  

(Candra, Keterampilan), (Candra, Olahraga), (Dini, Bahasa Inggris), (Dini, 

Kesenian),  

Abdul 

Budi 

Candra 

Dini 

Elok 

Matematika 

IPA 

IPS 

Bahasa Ingris 

Kesinian  

Keterampilan 

Olahraga 
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(Elok, Matematia), (Elok, IPA), (Elok, Keterampilan)}    

3. Diagram Kartesius 

Cara kedua untuk menyatakan relasi antara himpunan A dan B adalah 

menggunakan diagram Kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada 

sumbu mendatar dan anggota anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. 

Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B 

dinyatakan dengan titik atau noktah. Berdasarkan permasalahan pada tabel yang 

terdapat pada diagram panah maka dapat dinyatakan dalam diagram kartesius 

yaitu sebagai berikut:  

 

                     B 

                            Olahraga 

                       Keterampilan        

         Kesenian   

                    Bahasa Inggris 

                                       IPS 

                                       IPA 

                        Matematika 

                                                                                                      A  

 

Gambar Diagram Kartesius Kesukaan 

b. Fungsi  

Fungsi (pemetaan) merupakan relasi dari himpunan A ke 

himpunan B, jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu 

dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau 

daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B 

A
b

d
u

l 

B
u

d
i 

C
a

n
d
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D
in

i 

E
lo

k
 



20 

 

 

 

atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara 

domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. 

Menyatakan Relasi  

1. Himpunan Pasangan Berurutan  

Diketahui fungsi f dari P = {1,2,3,4,5} ke Q = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}   

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. Relasi ini dapat dinyatakan 

dengan himpunan pasangan berurut, sebagai berikut:  

f = {(1,2), (2,4), (3,6), (4,8), (5,10)} 

 

2. Diagram Panah   

Diketahui fungsi f dari P = {1,2,3} ke Q = {1,2,3,4,5,6}   

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. Relasi ini dapat dinyatakan  

dengan diagram panah, sebagai berikut: 

                                                          P                               Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar Diagram Panah Setengah Kali Dari 

3. Dengan Persamaan Fungsi   

1 

2 

3 

     1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Setengah kali dari 
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Diketahui fungsi f dari P = {1,2,3,4,5} ke Q = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}   

 Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. Relasi ini dapat dinyatakan  

dengan persamaan fungsi, sebagai berikut:  

Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, perhatikan pola berikut ini. Dari 

himpunan  

pasangan berurutan {(1,2), (2,4), (3,6), (4,8), (5,10)} didapat:  

(1, 2)    →     (1, 2 x 1)  

(2, 4)    →     (2, 2 x 2)  

(3, 6)    →     (3, 2 x 3)  

(4, 8)     →     (4, 2 x 4)  

(5, 10)  →    (5, 2 x 5)  

Kalau anggota P kita sebut x dan anggota Q kita sebut y, maka x = 
�� 	�, dari x = 

�� 	� dapatkan y = 2x  

Maka persamaan fungsinya ditulis dengan f(x) = 2x untuk setiap x ∈ P  

 

4. Dengan Tabel   

Diketahui fungsi f dari P = {1,2,3,4,5} ke Q = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}   

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. Relasi ini dapat dinyatakan  

dengan tabel, sebagai berikut: 

x 1 2 3 4 5 

F(x) 2 4 6 8 10 
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5. Dengan Grafik  

Diketahui fungsi f dari P = {1,2,3,4,5} ke Q = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}   

Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. Relasi ini dapat dinyatakan  

dengan grafik, sebagai berikut:                    

                                                                                   Y 

      5 

         4 

                                                                             3 

                                                                             2 

                                                                             1 

                                                                       X 

                                              -5 -4  -3 -2 -1 1 2 3 4 5 

                                                                             1 

                                                                             2 

                                                                             3 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. Relasi ini dapat 

dinyatakan  

(1,2) 

f(x) = 2x 
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dengan grafik, sebagai berikut:                    

                                                                                   Y 

      5 

         4 

                                                                             3 

                                                                             2 

                                                                             1 

                                                                       X 

                                              -5 -4  -3 -2 -1 1 2 3 4 5 

                                                                             1 

                                                                             2 

                                                                             3 

                                                                             4 

                                                                             5 

Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil sepeti f, g, h. Misal, 

fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan f(x) dengan aturan f 

: x → 3x+3. Artinya fungsi f memetakan x ke 3x+3. Jadi daerah bayangan x oleh 

fungsi f adalah 3x+3 sehingga dapat dinotasikan dengan f(x) = 3x+3. Dari uraian 

ini dapat dirumuskan: Jika fungsi f : x → ax +b dengan x anggota domain f , maka 

rumus fungsif adalah f(x) = ax+b 

 

 

Korespondensi Satu Satu  

Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari 

himpunan A dan B, dimana semua anggota A dan B dapat dipasangkan 

sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B 

(1,2) 

f(x) = 2x 
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serta setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Jadi banyak 

anggota himpunan A dan B harus sama atau n(A) = n(B).  

Contoh fungsi Korespondensi Satu-satu   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh bukan fungsi Korespondasi Satu-satu 
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 A                        B 

1 

2 

3 

4 

5 

a 

b 

c 

d 

e 

 A                     B 

1 

2 

3 

a 

b 

c 

 A                        B 

1 

2 

3 

a 

b 

c 

d 

 A                      B 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian sebagai syarat mutlak dari dua himpunan memungkinkan 

untuk membentuk sebuah korespondensi satu-satu adalah jumlah anggotanya 

harus sama baik anggota daerah asal maupun daerah kawan. Untuk menghitung 

jumlah atau banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk dari dua himpunan 

yang memiliki jumlah anggota yang sama misalkan n anggota dapat menggunakan 

rumus �	�	�� 	 1��	�� 	 2�� ……�	3		�	2	�	1 atau sering dinotasikan dengan n! 

(dibaca n faktorial) Untuk lebih  

jelasnya perhatikan contoh soal berikut! 

Diketahui:  

C � �	x	| 	 4 � x � 2, x bilangan 

bulat} 

D � �	x|x � 6, bilangan asli}. Dari himpunan C dan D apakah mungkin dibentuk 

korespondensi satu-satu? Jika dapat, berapa banyaknya? 

Jawab: 

1 

2 

3 

a 

b 

c 

d 

 A                        B 

1 

2 

3 

4 

5 

a 

b 

c 

d 

 A                        B 
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�
� �		3,	2, 	1, 0, 1} 
���� � 5 

�
� �1,2,3,4,5} 
���� � 5 

Karena ���� = ���� = 5, himpunan C dan D dapat membentuk korespondensi 

satu-satu. Banyak korespondensi satu-satu  

5	�	4	�	3	�	2	�	1 � 120 

Jadi, banyak korespondensi satu-satu yang dibentuk oleh himpunan C dan 

himpunan D adalah 120 fungsi   

 

B. Penelitian Relevan 

1. Afni Adiati (2017) dengan judul penelitian, “Analisis Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP Islam Asy Syuhada”. Tujuan 

dari penelitian ini untuk menganalisis kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa ditinjau dari indikator translasi, interpretasi dan 

ekstrapolasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah memberikan tes yang berupa tes uraian. Populasi pada penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Islam Asy Syuhada tahun ajaran 

2016/2017. Sampel Penelitian terdiri dari 2 kelas dengan jumlah 64 siswa.  

Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman konsep matematis siswa yang 

paling tinggi adalah pada indikator translasi. Langkah awal subjek dalam 
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penyelesaian soal yaitu dengan memahami permasalahan yang disajikan 

oleh soal selanjutnya, siswa menuliskan apa yang diketahui, dan 

menyelesaikan soal sesuai dengan konsep yang mereka pahami. Angka-

angka yang diperoleh subjek pada perhitungan telah dengan baik 

dijelaskan untuk penyelesaian permasalahan yang disajikan. 

2. Ernawati (2016) dengan judul penelitian, “Analisis Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis siswa MTs Negeri Parung Kelas VII 

dalam materi segitiga dan segiempat”. Tujuan dari penelitian ini, untuk 

menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa-siswi 

kelas VII MTs Negeri Parung pada materi Segitiga dan Segi empat. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pemberian tes. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs 

Negeri Parung tahun ajaran 2015/2016. Sampel penelitian ini adalah siswa 

kelas VII – 9 berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 11 siswa putra dan 21 

siswa putri. Hasil dari penelitian ini adalah Pemahaman konsep 

matematika yang paling dikuasai siswa adalah pemahaman konsep 

translasi dan interpolasi. 

 

 

C. Kerangka Konseptual  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, Hal ini menunjukkan 

kelemahan siswa dalam menghubungkan konsep-konsep matematika yang 

bersifat formal dengan permasalahan dalam dunia nyata. Begitu juga dengan 

pembelajaraan matematika masih bermasalah, hal tersebut disebabkan faktor 

Ada yang memandang matematika sebagai pelajaran yang sulit. Banyak usaha 

yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Diantaranya 

meningkatkan mutu guru, pemerintah mencanangkan program pembinaan 

profesional guru. Tujuan utama dari pembinaan profesional tersebut adalah 

untuk: (1) meningkatkan secara optimal kemampuan guru dalam mengelola 

kegiatan belajar mengajar, dan (2) meningkatkan kemampuan kepala sekolah, 

pengawas sekolah serta para pembina lainnya untuk membantu guru dalam 

mengelola dan melaksanakan pembelajaran. 

Matematika adalah suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, 

berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang 

unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan 

individualitas, serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, 

geometri, dan analisis. Matematika merupakan satu pelajaran yang selalu di 

pelajari peserta didik di sekolah mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan 

tinggi, hal tersebut menjadi bukti bahwa matematika mengambil peran penting 

dalam memajukan pola pikir manusia yang berimbas pada kehidupan nyata. 
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Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa 

dalam menemukan dan menjelaskan, menerjemahkan, menafsirkan, dan 

menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan 

pengetahuannya sendiri, bukan sekedar menghafal. Indikator operasional 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang digunakan 

peneliti sebagai berikut:  

1. Menyatakan ulang suatu konsep  

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konspnya 

3. Memberikan contoh dari suatu konsep 

4. Memberikan bukan contoh dari suatu konsep 

5. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

6. Mengembangkan syarat suatu konsep soal 

7. Dapat menerapkan konsep untuk menyelesaikan soal 

8. Mengaplikasikan konsep 

Dengan menggunakan indikator operasional kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik tersebut peserta didik diharapkan mampu 

menyelesaikan matematika sesuai dengan konsep matematika yang baik dan 

benar. Apabila peserta didik mampu menyelesaikan dengan langkah-langkah 

tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa peserta didik tersebut memiliki 

kemampuan pemahaman konsep matematis. 

Dalam mempelajari matematika, peserta didik diharapkan memiliki 

kemampuan matematis. Salah satu kemampuan matematis itu ialah 
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kemampuan pemahaman konsep matematis. Kemampuan pemahaman konsep 

matematis merupakan suatu kemampuan yang paling mendasar bagi peserta 

didik untuk dimilikinya dalam pembelajaran matematika. Agar peserta didik 

dapat menyelesaikan persoalan dalam matematika, peserta didik diharuskan 

terlebih dahulu memahami bagaimana konsep matematis dari persoalan 

tersebut sehingga akan membuat peserta didik dengan mudah 

menyelesaikannya.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:35) bahwa 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan yang 

sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan 

gambaran mengenai masalah yang ada”.   

Desain penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menuru 

Sugiono (2008:14) bahwa : 

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.   

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang 

menggambarkan variabel yang berdiri sendiri dan data yang diperoleh berupa angka-angka yang 

kemudian dianalisis menggunakan statistik. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 35 Medan dan diuji cobakan pada kelas VIII 

SMP Negeri 35 Medan T.P. 2021/2022. 

 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian  
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1. Populasi  

Populasi adalah objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiono (2008:117) bahwa “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

35 Medan T.P 2021/2022. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Sugiono (2008:118) bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.Apa yang dipelajari dari sampel 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil 

dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Adapun teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah sampling acak sederhana (cluster random sampling) 

dengan melakukan undian. Sampel dalam penelitian ini di ambil satu kelas dari seluruh 

siswa kelas VIII SMP Negeri 35 Medan.   

 

 

 

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen Penelitian menggunakan tes. Tes yang digunakan berbentuk essay yang berjumlah 32 

soal. Soal di susun berdasarkan:  
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1. Kisi-Kisi Soal  

2. Menyusun Soal Sesuai Kisi-Kisi Soal  

3. Validasi isi (memeriksa isi soal)  

a. Bahasa Soal  

Dalam Bahasa soal ini merupakan tentang bagaimana bahasa yang digunakan 

dalam soal memudahkan untuk dimengerti dalam mengerjakannya. Tidak membuat 

soal menjadi sulit di kerjakan melainkan mudah untuk di kerjakan lewat bahasa soal 

yang di gunakan. 

b. Waktu yang di butuhkan Menjawab Soal 

Waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan soal ini selama 2 x 40 menit dalam 

sekali pelaksanaan penelitian. 

4. Menyalidasi Soal 

Yang melakukan validasi soal adalah validator. Validator soal merupakan dosen 

pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. 

5. Uji Coba Intrumen 

 

1. Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevaliditan atau kesahihan 

suatu intrumen. Suatu intrumen dapat dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang 

diinginkan serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat 

(Arikunto, 2016:211). Pengujian validitas soal ini bertujuan untuk melihat apakah 

semua item soal yang diujikan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian 
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validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi product 

moment dari Pearson (Arikunto, 2009:72).Rumusnya adalah sebagai berikut: 

                      �� �	 !∑#$%�∑#��∑$�
&'!∑#(%�∑#�()'!∑$(%�∑$�() 

Keterangan : 

       ��        : koefisien korelasi   

N : banyaknya peserta tes 

ΣX : jumlah skor butir 

ΣY : jumlah skor total 

X         : Skor butir 

Y         : Skor total 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2016:221) mengungkapkan bahwa “Reliabilitas 

menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik, tidak bersifat tendensius, dan dapat dipercaya, datanya memang 

benar sesuai dengan kenyataannya hingga berapa kali pun diujicobakan, hasilnya akan 

tetap sama”. Untuk mengetahui reliabilitas tes uraian dapat dicari dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2016:239) sebagai berikut: 
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��� � * ++ 	 1, �1 	 ∑-.		�-			/� � 
Keterangan: 

���      : Reliabilitas instrumen 

k       :  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 

∑-.		� : Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

-			/�      : Varian total 

Sebelum menghitung reliabilitas tes, terlebih dahulu dicari varians setiap soal dan varians 

total. Dengan menggunakan rumus Alpha varians sebagai berikut Arikunto (dalam Pasaribu, 

2019: 45) 

0� � ∑�� 	 �∑���11  

Dengan keterangan: 

0�    : Varians total 

∑ X
2 

: jumlah skor tiap butir 

N     : banyaknya peserta tes 

Untuk menafsir harga reliabilitas dari soal maka harga tersebut dibandingkan dengan 

harga kritik r tabel Product Moment, dengan α = 5%  dengan dk N-2, jika �23/456 > �/8.9:	;  

maka tes dinyatakan reliabel. 

 Tabel 3.1 Kriteria untuk Menguji Reliabilitas 
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Kriteria Keterangan 0,00	 ≤ 	 �� 	� 	0,20 Reliabilitas tes sangat rendah 0,20	 ≤ 	 �� 	� 	0,40 Reliabilitas tes rendah 0,40	 ≤ 	 �� 	� 	0,60 Reliabilitas tes sedang 0,60	 ≤ 	 �� 	� 	0,80 Reliabilitas tes tinggi 0,80	 ≤ 	 �� 	� 	0,100 Reliabilitas tes sangat tinggi 

 

3. Uji Taraf Kesukaran 

 Tingkat kesulitan item atau disebut juga indeks kesulitan item, menurut Sukardi (dalam 

Yani 2014 : 102) adalah, ”angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab betul dalam 

satu soal yang dilakukan dengan menggunakan tes objektif”. Menurut Daryanto (Yani 2014 : 

102) menyatakan, ”soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar”. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. 

Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. kriteria penafsiran 

tingkat kesukaran soal menurut Arifin (2012 : 270) adalah  pada Tabel 3.2.  

 

 Tabel 3.2 

Klasifikasi 

Tingkat 

Kesukaran 

Tingkat 

kesukaran dapat dihitung dengan rumus menurut (Arikunto, 2017:225) sebagai berikut: 

>? � ∑?@ + ∑?B		1�C  

 Keterangan : 

>?  : Tingkat kesukaran soal 

Kriteria Keterangan 

Sukar 0	 ≤ >?	 ≤ 27% 

Sedang 28	 ≤ >?	 ≤ 73% 

Mudah 74	 ≤ >?	 ≤ 100% 
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∑?@	 : Jumlah Soal kelas atas 

∑?B	 : Jumlah Soal kelas bawah 

1�  : 27% × banyak subjek ×2 

S  : Skor tertinggi 

 Untuk mengartikan angka taraf kesukaran item digunakan kriteria sebagai berikut: soal 

dikatakan sukar jika TK � 27%, soal dikatakan sedang jika 27% � TK> 73%. 

 4. Uji Daya Pembeda 

 Daryanto (Yani 2014 :103) menjelaskan bahwa “daya pembeda soal adalah kemampuan 

sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

yang bodoh (berkemampuan rendah)”. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

disebut indeks diskriminasi (D) yang berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Suatu soal yang dapat 

dijawab benar oleh seluruh peserta didik, maka soal itu tidak baik karena tidak mempunyai daya 

beda. Demikian pula jika seluruh peserta didik tidak dapat menjawab suatu soal, maka soal itu 

tidak baik juga. Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh peserta didik yang 

berkemampuan tinggi saja (Arikunto, 2017:226). Menghitung daya pembeda ditentukan dengan 

rumus menurut (Arikunto, 2017:228) sebagai berikut: 

DB = 
FG%F(

H∑IG(J∑I((KG�KGLG�
 

Keterangan : 

DB  : Daya beda soal 

M�  : Skor rata-rata kelompok atas 

M�  : Skor rata-rata kelompok bawah 

1� : 27% × N 
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∑���  : Jumlah kuadat kelompok atas 

∑���  : Jumlah kuadat kelompok bawah 

Harga daya pembeda dilihat dari tabel dimana thitung dibandingkan dengan ttabel dengan dk = 

(Na-1) + (Nb-1) pada taraf kesalahan 5%. Jika thitung > ttabel maka daya pembeda untuk soal 

tersebut adalah signifikan. 

Tabel 3.3  

Kriteria Daya Pembeda 

No Daya Pembeda Evaluasi 

1 DB ≥ 0,40 Sangat baik 

2 0,30 ≤ �B � 0,40 Baik 

3 0,20 ≤ �B � 0,30 Kurang baik 

4 DB < 0,20 Buruk 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh 

data. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arikunto (2016:150) bahwa “Teknik pengumpulan 

data adalah cara yang di gunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan”. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes berbentuk uraian.  Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemahaman konsep peserta didik. Pengumpulan data diberikan kepada siswa secara online 

karena proses pembelajaran di sekolah berbasis online upaya untuk mencegah pademi covid-19.  

 

F. Teknik Analisis Data 
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 Data yang diperoleh dari hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis dari sampel 

dengan pemberian tes berbentuk uraian kemudian dianalisis. Metode analisis data yang 

digunakan penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data perolehan hasil 

nilai kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dalam penelitian ini seperti nilai 

rata-rata(Mean), nilai tengah data (Median), nilai modus (Mode), simpangan baku (Standard 

Deviation), nilai terendah data (Minimum), dan nilai tertinggi data (Maksimum). Dari uraian 

tersebut, penjelasan teknik analisis sebagai berikut: 

 

1. Mean 

Mean merupakan nilai rata-rata yang bisa mewakili sekumpulan data yang repsentatif. 

Menghitung mean ditentukan dengan rumus menurut (Sugiyono, 2009:54) sebagai berikut: 

MO � ∑�31  

Keterangan : 

MO = rata-rata (mean) 

∑�3 = jumlah nilai � ke P sampai ke n  

N    = jumlah individu 

Untuk data bergolong yang tersusun dalam tabel distribusi frekuensi, rumusnya adalah: 

MO � ∑Q3�3∑Q3  

Keterangan : 

MO = rata-rata (mean) 

∑Q3 = jumlah data atau sampel 
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Q3�3 = perkalian antara Q3 pada tiap interval data dengan tanda kelas  

   ��3� pada   tabel distribusi frekuensi 

2. Median 

Median adalah salah satu cara teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah 

kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau 

sebaliknya. Untuk menghitung median data bergolong yang tersusun dalam tabel distribusi 

frekuensi, ditentukan dengan rumus menurut (Sugiyono, 2009:53) sebagai berikut: 

MR � S + T	 U12� 	 VQ W 

Keterangan: 

MR = median 

b  = batas bawah, dimana median akan terletak 

n  = banyak data atau jumlah sampel 

F  = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

f  = Frekuensi kelas median 

3. Modus 

Modus merupakan teknis penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sering 

muncul dalam kelompok tersebut.  Untuk mengitung modus data bergolong yang tersusun dalam 

tabel distribusi frekuensi, ditentukan dengan rumus menurut (Sugiyono, 2009:52) sebagai 

berikut: 

MX � S + T	 * S�S� + S�, 

Keterangan: 

MX =  modus 
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b  =  batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p  =  panjang kelas interval 

S� = frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang   

terbanyak – frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya 

S� = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval  

Berikutnya 

4. Simpangan Baku  

Simpangan baku atau standar deviasi dari data yang telah disusun dalam tabel  frekuensi, 

ditentukan dengan rumus menurut (Sugiyono, 2009:57) sebagai berikut: 

Y � H∑��3 	 �̅���� 	 1�  

Keterangan: 

Y  = simpangan baku 

n  = jumlah sampel 

�3 = Nilai � ke i sampai ke n 

�̅  = Nilai rata-rata 

 Modifikasi Interval dan kriteria kemampuan pemahaman konsep matematis (Sudijono, 

2011:329) sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

Interpretasi Nilai Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Interval Kriteria Kemampuan [ > [\] + 1,8	CS3 Sangat Tinggi [\] + 0,6	CS3 � [ ≤ [\] + 1,8	CS3 Tinggi [\] 	 0,6	CS3 � [ ≤ [\] + 0,6	CS3 Sedang [\] 	 1,8	CS3 � [ ≤ [\] 	 0,6	CS3 Rendah 
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[ ≤ [\] 	 1,8	CS3 Sangat Rendah 

Keterangan: 

[  = skor aktual (skor yang dicapai) 

[3 = rata-rata 

CS3= simpangan baku 

               


