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ABSTRAK 
Salah satu kemampuan yang harus dikuasai dan dikembangkan oleh siswa adalah kemampuan pemahaman konsep matematis. 
Pemahaman konsep matematis merupakan hal yang paling mendasar dalam pembelajaran matematika sebagai prasyarat untuk 
menguasai materi atau konsep selanjutnya, dan juga memacu siswa untuk lebih mengerti akan konsep materi matematika itu 
sendiri. Artikel ini mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis ditinjau dari teori Skemp berdasarkan penelitian 
terdahulu. Robert Skemp mengelompokkan kemampuan pemahaman konsep matematis menjadi pemahaman instrumental dan 
pemahaman relasional. Siswa dapat dikatakan sudah memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis jika ia dapat 
mengetahui prosedur yang digunakan, melakukan prosedur secara keseluruhan, dan mengetahui alasan mengapa prosedur 
tersebut digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengkaji beberapa artikel yang telah 
diteliti oleh penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan pemahaman relasional matematis 
menjadi unsur yang penting dalam pembelajaran matematika agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran 
matematika maupuan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. 
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PENDAHULUAN 
            Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan nyata. 
Selain itu, matematika juga merupakan sebuah ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu lain dan saling 
berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu, Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang 
wajib dipelajari oleh peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, 
hingga ke perguruan tinggi. 
            Tujuan pembelajaran matematika menurut Permendikbud nomor 58 tahun 2014 yaitu: 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.  
           Berdasarkan peraturan diatas, salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu memahami konsep 
matematika. Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan dalam menyerap suatu 
materi matematika yang dipelajari. Menurut Susanto (dalam Gilang, 2018), Menurut Susanto (2013:210), 
pemahaman konsep adalah kemampuan menjelaskan suatu situasi dengan kata-kata yang berbeda dan 
dapat menginterpretasikan atau menarik kesimpulan dari tabel, data, grafik, dan sebagainya. Sejalan dengan 
pendapat Susanto, Lestari dan Yudhanegara (2015) menyatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep 
matematis adalah kemampuan menyerap dan memahami ide-ide matematika secara menyeluruh dan 
fungsional. Pemahaman konsep matematis menjadi salah satu tujuan penting bagi siswa dalam 
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pembelajaran matematika karena hal tersebut membuktikan bahwa materi yang diajarkan kepada siswa 
bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu. Sehingga siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi 
matematika itu sendiri.  
            Menurut Kilpatrik (dalam Febriyanto et al, 2018), indikator pemahaman konsep matematis antara lain: 
1) Menyatakan ulang sebuah konsep yang sudah dipelajari. 2) Mengklarifikasikan objek-objek berdasarkan 
konsep matematika. 3) Menerapkan konsep secara algoritma. 4) Memberikan contoh atau kontra contoh 
pada konsep yang dipelajari. 5) Menyajikan konsep dalam berbagai representasi. 6) Mengaitkan berbagai 
macam konsep matematika secara internal maupun eksternal. Siswa dapat dikatakan sudah memahami 
konsep matematis apabila telah memenuhi indikator diatas.           
             Pemahaman konsep merupakan kemampuan yang paling mendasar untuk dikuasai dengan baik 
oleh siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya serta mengembangkan kemampuan matematika 
lainnya. Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran matematika tidak hanya dapat dilihat dan diukur 
dari bagaimana peserta didik mampu menghitung ataupun mampu menghafal rumus, melainkan dapat dilihat 
dan diukur dari kemampuan pemahaman siswa tersebut, baik dalam kemampuan peserta didik dalam 
memahami konsep, penguasaan materi, menyelesaikan masalah, dan hasil belajar yang baik.  
            Skemp (1976) mengklasifikasikan pemahaman konsep menjadi dua jenis, yaitu pemahaman 
instrumental dan relasional. Pemahaman instrumental merupakan kemampuan dalam menghafal konsep 
atau prinsip matematika yang tidak berkaitan antara satu sama lain, menerapkan rumus dalam perhitungan 
sederhana, dan mengerjakan perhitungan secara algoritmik. Sedangkan pemahaman relasional merupakan 
kemampuan dalam mengaitkan satu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip matematika lainnya. 
Pemahaman relasional menghasilkan suatu pengetahuan konseptual yang dapat digunakan oleh siswa 
untuk memahami dan mengerti prosedur dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Siswa 
yang memiliki pemahaman instrumental saja belum dapat dikatakan siswa yang memiliki pemahaman secara 
keseluruhan, sedangkan siswa yang memiliki pemahaman relasional sudah memiliki dasar yang kuat dalam 
pemahamannya. Jika siswa lupa akan suatu rumus, maka siswa memiliki peluang untuk menyelesaikan soal 
dengan cara lain. Karena pemahaman relasional yang dimiliki oleh siswa digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan, dengan cara mengaitkan dengan konsep-konsep yang pernah dipelajari atau yang sedang 
dipelajari. 
            Pemahaman konsep matematis siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil 
penelitian Kartika (2018), nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang berjumlah 
30 orang secara keseluruhan masih dikategorikan rendah dengan nilai 40,00-54,99. Oleh karena itu, 
berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika 
penting bagi siswa untuk dapat menerapkan atau mengaplikasikan apa yang telah ia pahami ke dalam 
kegiatan belajar. Jika siswa tidak memiliki pemahaman yang baik, maka siswa tersebut siap memberi 
jawaban yang pasti atas masalah dalam belajar matematika. 
 
METODE PENELITIAN  

 Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan atau penelitian 
literatur (Library Research). Studi pustaka atau literatur merupakan metode penelitian dengan 
mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk jurnal untuk 
memperoleh gagasan terkait kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam pembelajaran 
matematika. Sumber dari pustaka ini adalah artikel atau karya ilmiah yang berisi teori-teori yang relevan 
dengan masalah-masalah penelitian dari beberapa jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode deskriptif yang seutuhnya berdasarkan dari hasil analisis data sekunder yang dapat 
dipercaya dan dijadikan sumber pemikiran yaitu artikel dari jurnal penelitian, data-data yang bersifat fakta 
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ataupun kata-kata yang relevan dari berbagai artikel, dan pengamatan langsung yang terjadi di lapangan. 
Analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif melalui literatur-literatur yang ada pada jurnal. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis dari beberapa jurnal yang terkait dengan kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa pada pembelajaran matematika, kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 
merupakan pondasi yang kuat dalam menyelesaikan masalah matematika maupun dalam kehidupan sehari-
hari. Dengan kemampuan pemahaman konsep yang baik, siswa dapat menjelaskan suatu hal secara 
mendalam tentang suatu konsep atau prinsip matematika dan dapat membangun sendiri pengetahuan dalam 
benaknya, tidak hanya hanya sekedar menghafal. 

Skemp dalam bukunya yaitu The Psychology of Mathematics, membagi pemahaman konsep 
matematis menjadi 2 (dua) jenis yaitu: Pemahaman Instrumental dan Pemahaman Relasional. Pemahaman 
instrumental adalah pemahaman dalam membedakan sejumlah konsep sebagai pemahaman konsep saling 
terpisah dan hanya hafal rumus dengan perhitungan sederhana. Sedangkan pemahaman relasional adalah 
dapat melakukan perhitungan secara bermakna pada permasalahan-permasalahan yang lebih luas. Siswa 
dengan pemahaman instrumental dapat menggunakan prosedur matematika untuk menyelesaikan suatu 
masalah tanpa mengetahui mengapa prosedur itu digunakan. Adapun siswa dengan pemahaman relasional 
dapat menggunakan suatu prosedur matematis dengan penuh kesadaran mengapa ia menggunakan 
prosedur tersebut.  

Menurut Skemp (1978), inti dari pembelajaran matematika adalah supaya siswa memiliki 
pemahaman relasional dimana para siswa tidak hanya dapat melakukan sesuatu, melainkan juga harus 
dapat menjelaskan mengapa ia harus melakukan sesuatu seperti itu. Weber (2002) mengemukakan bahwa 
pemahaman relasional adalah sebuah gagasan informal pada konsep serta memahami definisi terkait 
konsep dan mengetahui alasan mengapa konsep tersebut benar. Sejalan dengan pendapat Weber, John et. 
al (2014) menyatakan bahwa pemahaman relasional berarti memahami setiap konsep atau prosedur baru 
tidak hanya dipelajari, tapi juga berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki agar bisa mendapatkan 
koneksi dengan ide yang banyak. Minarni et.al (2016) menjelaskan bahwa pemahaman relasional adalah 
kemampuan untuk menyimpulkan peraturan atau prosedur yang spesifik dari hubungan matematis yang 
lebih umum. 

Secara umum, indikator pemahaman konsep matematis antara lain: 1) Mengenal, memahami dan 
menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan idea matematika. 2) Menggunakan penalaran sifat, melakukan 
manipulasi matematika, baik dalam penyederhanaan, maupun menganalisis komponen yang ada dalam 
pemecahan masalah dalam konteks matematika ataupun diluar matematika yang meliputi kemampuan 
memahami masalah, membangun model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang 
diperolah termasuk dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. (Sumarmo, 2008). 
Indikator tersebut tercakup dalam indikator pemahaman relasional pada teori pemahaman Skemp yaitu: 1) 
Mengidentifikasi konsep/prinsip yang tercatat dalam informasi yang diberikan. 2) Mengaitkan konsep/prinsip 
yang satu dengan yang lainnya dan menyatakannya dalam simbol matematika. 3) Melaksanakan 
perhitungan terhadap proses matematika yang dilakukan disertai dengan konsep/prinsip/aturan yang 
digunakan pada tiap langkah pengerjaan, dan 4) Menetapkan solusi akhir disertai alasan menyelesaikan 
suatu permasalahan. 

Beberapa hasil penelitian mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis dikutip dari 
beberapa jurnal untuk dianalisis. Penelitian yang dilakukan Syarifah (2017) dengan judul Analisis 
Kemampuan Pemahaman Matematis pada Mata Kuliah Pembelajaran Matematika SMA II, menunjukkan 
bahwa tingkat kemampuan pemahaman matematis mahasiswa masih dibawah nilai yang ditetapkan yaitu 
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70. Sejalan dengan hasil yang diperoleh pada penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh 
Nursaadah & Amelia (2018) berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP pada Materi 
Segitiga dan Segiempat menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan untuk mengerjakan 4 dari 5 soal, 
sehingga indikator tidak tercapai dan siswa dapat dikategorikan berkemampuan pemahaman matematis 
rendah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyani et al, (2018) berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman 
Matematis Siswa SMP pada Materi Bentuk Aljabar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan 
pemahaman matematis siswa masih rendah yang dibuktikan oleh hasil tes. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Muzdalifah (2019) terhadap siswa MTs berjumlah 29 orang 
responden berjudul Analisis Tingkat Pemahaman Relasional Matematika Siswa Kelas VIII MTs Darul Ulum 
Banda Aceh  memperoleh hasil bahwa semua siswa memiliki tingkat kemampuan pemahaman relasional 
yang berbeda-beda antara lain: tingkat pemahaman relasional tinggi, tingkat pemahaman relasional sedang, 
dan tingkat pemahaman relasional rendah. Hal yang membedakan ketiga tingkat kemampuan pemahaman 
konsep mereka adalah kemampuan prasyarat mereka, kemampuan mengubah soal cerita kedalam bentuk 
model matematika, dan kemampuan mengaitkan dengan konsep lain. Sedangkan kemampuan mengutip 
informasi yang penting, dan kemampuan memahami maksud soal sudah dimiliki ketiga subjek penelitian. 
Adapun Rosita et. al (2021) dalam penelitiannya berjudul Analisis Pemahaman Fungsi Invers Pada Guru 
Matematika Berdasarkan Teori Skemp terhadap guru Matematika memperoleh hasil yang menunjukkan 
bahwa kemampuan pemahaman matematis guru matematika dalam bentuk representasi analitis dan grafis 
yang digunakan dalam menganalisis tugas matematika siswa berdasarkan Teori Skemp dapat dibedakan 
menjadi 2 jenis, antara lain: pemahaman relasional yaitu mampu menerapkan dengan tepat suatu ide 
matematika yang bersifat umum pada hal-hal yang khusus atau pada situasi baru, dan pemahaman 
instrumental yaitu mengaplikasikan rumus dengan tepat untuk menyelesaikan permasalahan tanpa tahu 
mengapa rumus tersebut demikian. 

Pemahaman konsep matematis akan menjadi lebih bermakna apabila guru mengarahkan 
pembelajaran matematika tidak hanya pada menghafal rumus dan perhitungan dasar, melainkan juga pada 
pengembangan kemampuan koneksi matematis dalam berbagai ide matematis, memahami bagaimana ide-
ide matematis saling terkait satu sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan menggunakan 
matematika dalam konteks di luar matematika. Sehingga tercipta pembelajaran matematika bermakna 
melalui pemahaman yang mendalam akan membawa siswa dapat merasakan manfaat matematika dalam 
kehidupan sehari-hari terutama dalam menyelesaikan masalah matematika. 
 
KESIMPULAN  
1. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan nyata. 

Selain itu, matematika juga merupakan sebuah ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu lain dan saling 
berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Siswa harus mampu melihat apakah suatu ide atau konsep 
matematika tersebut berkaitan atau tidak dengan konsep-konsep lain yang dipelajarinya.  

2. Pemahaman konsep matematis siswa tidak hanya sekedar menghafal rumus dan melakukan 
perhitungan secara sederhana, melainkan memahami konsep dari materi tersebut secara menyeluruh 
supaya memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. 

3. Guru diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 
kemampuan pemahaman relasional siswa ke tahap relasional supaya mereka mampu memahami 
materi dan menyelesaikan setiap soal dengan diarahkan pada pengembangan kemampuan koneksi 
matematis antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematis saling terkait satu sama lain 
sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan menggunakan matematika dalam konteks di luar 
matematika.  
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4. Kemampuan pemahaman relasional matematis menjadi unsur yang penting dalam pembelajaran 
matematika agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran matematika maupuan 
permasalahan pada kehidupan sehari-hari. 
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