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ABSTRAK 
Pandemi membuat sedikit banyaknya perubahan pada sistem pendidikan, salah satunya pada pembelajaran matematika. Dengan 
perubahan sistem pembelajaran di kelas mulai dari pembelajaran secara daring sampai dengan pembelajaran tatap muka terbatas, 
salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tentang bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis siswa selama 
pembelajaran tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dari 
beberapa penelitian yang relevan, sehingga dapat menjadi referensi ilmiah dan sumber rujukan. Artikel ini merupakan penelitian 
studi literatur yang mengkaji dan menguraikan hasil penelitian dari beberapa artikel pada jurnal nasional yang berkaitan dengan 
kemampuan pemahman konsep matematis selama pembelajaran di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis isi terhadap setiap bahan atau artikel yang ditemukan untuk menguraikan hasil penelitiannya. Penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi sumber informasi terkait tingkat pemahaman konsep matematis siswa, terutama bagi pendidik untuk dapat 
merumuskan strategi yang efektif dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi saat ini.  
 
Kata Kunci: Kemampuan pemahaman konsep matematis, Pandemi Covid-19, Pembelajaran matematika 

 

PENDAHULUAN 
Matematika merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam 

perkembangan kehidupan manusia. Pada konteks pendidikan, matematika tentu menjadi salah satu 
pelajaran yang sifatnya wajib dipelajari oleh setiap individu. Karena begitu banyaknya manfaat dari 
matematika untuk kehidupan menjadikannya sebagai salah satu dasar mengapa matematika ialah pelajaran 
sekolah yang dianggap penting dan perlu dipelajari oleh peserta didik pada semua tingkat pendidikan (Asih 
& Imami, 2021).  

Pendidikan merupakan proses dan upaya dalam mengubah sikap dan perilaku individu maupun 
kelompok untuk dapat mendewasakan dan membuatnya lebih baik dengan cara pemberian pelatihan atau 
pengajaran. Menurut Hernaeny, Marliani, & Marlina (2021) pendidikan ialah suatu proses pengubahan 
kemampuan dan tingkah laku seseorang menuju kearah peningkatan dan kemajuan. Sari (2018) 
menyatakan bahwa pendidikan ialah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk memberi 
pengetahuan dan juga keterampilan kepada individu untuk dapat mengembangkan potensi yang terdapat 
dalam dirinya. 

Pendidikan erat kaitannya dengan pembelajaran, sebab upaya atau cara yang dilakukan pada 
pendidikan ialah memberikan pengajaran, dimana pembelajaran merupakan proses yang dilakukan dalam 
upaya tersebut. Pembelajaran merupakan cara, perbuatan, atau proses dalam belajar, atau dapat diakatan 
bahwa pembelajaran merupakan aktivitas belajar yang dilakukan individu maupun kelompok. Berdasarkan 
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pembelajaran adalah 
proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Menurut 
Nurmalisa, & Afifah (2006) pembelajaran matematika merupakan proses atau aktivitas antara guru dan 
peserta didik yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan pengolahan logika di suatu lingkungan 
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belajar yang diciptakan secara sengaja oleh guru dengan berbagai macam metode agar pembelajaran 
matematika dapat berkembang dengan optimal dan peserta didik bisa melaksanakan pembelajaran secara 
efektif dan efisien. 

Pembelajaran matematika menjadi bermakna bagi siswa, jika peserta didik dapat memahami konsep 
dengan baik, sehingga memiliki dampak baik yang salah satunya adalah tercapainya tujuan pembelajaran 
secara optimal (Utami, Sudirman, & Sukoriyanto, 2021). Istiyono, Mardapi, & Suparno (2014) berpendapat 
bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, hal yang dapat dilakukan ialah dengan mulai menyusun 
tujuan pembelajaran yang tepat. Permendiknas No.22 tahun 2006 dalam (Yanti, Nindiasari, & Ihsanudin, 
2020) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika yaitu memahami konsep matematika, 
menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 
efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. Dari pernyataan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa 
pemahaman konsep sangat penting dikuasai oleh peserta didik dalam kaitannya dengan pembelajaran 
matematika. Selain itu, dengan memiliki kemampuan pemahaman konsep, peserta didik akan lebih mudah 
dalam menyerap pengetahuan atau materi pembelajaran matematika dengan maksimal. Matematika 
seringkali menjadi pelajaran yang membuat peserta didik kesulitan saat pembelajaran dilaksanakan, salah 
satu alasannya karena banyak peserta didik yang kurang memahami konsep matematika yang dipelajari. 
Nurfajriyanti dan Pradipta (2021) menyebutkan di beberapa hasil penelitian dikatakan bahwa salah satu 
sebab kesulitan yang dialami peserta didik terjadi karena kurangnya pemahaman konsep dari informasi yang 
masuk ke dalam pembelajaran tersebut. 

Menurut Ginting & Sutirna (2022) kemampuan pemahaman konsep ialah kemampuan siswa dalam 
memahami ide-ide abstrak matematika, sehingga mampu untuk dapat menjelaskan kembali suatu konsep 
matematika ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami berdasarkan pengetahuannya sendiri dengan 
menggunakan bahasanya sendiri. Kilpatrick, Jane, & Findell dalam (Mayasari & Habeahan, 2021) 
menyatakan bahwa kemampuan seseorang atau individu yang berhubungan dengan ide matematika secara 
fungsional dan menyeluruh disebut pemahaman konsep. 

Akhir-akhir ini dunia dilanda pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) tepatnya 3 tahun yang 
lalu. Akibatnya, banyak sektor kehidupan mengalami dampak kurang baik, sebab banyak aktivitas yang 
terhambat., salah satunya pada sektor pendidikan. Di Indonesia, dunia pendidikan mengalami banyak 
perubahan, mulai dari aktivitas pembelajaran di sekolah sampai integrasi teknologi yang digunakan sebagai 
media pembelajaran. Pada awalnya, untuk mencegah penyebaran Covid-19 pemerintah melalui kementerian 
pendidikan dan kebudayaan memberlakukan peraturan yang mengatur kegiatan pembelajaran di kelas 
dihentikan dan diganti dengan melakukan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing.  Hal ini 
menjadi tantangan bagi pendidik dan juga peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, sebab adaptasi 
suasana pembelajaran dan media yang digunakan sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya pembelajaran 
tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah apakah peserta didik dapat memahami materi yang 
diberikan. 

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjadi salah satu referensi ilmiah untuk mengetahui ringkasan 
beberapa penelitian relevan terkain kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran 
matematika selama pandemi Covid-19. Sehingga dengan tujuan tersebut, pendidik dapat merumuskan 
strategi pembelajaran matematika yang baik dan efektif setelah mengetahui tingkat kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa. 

 
METODE PENELITIAN  

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur atau kepustakaan (library 
research). Penelitian studi literatur ialah cara meneliti yang memakai rujukan atau referensi secara ilmiah 
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yang meliputi mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian, teknik pengumpulan data 
kepustakaan, mengintegrasikan, dan menyajikan data (Danandjaja, 2014). Metode studi literatur pada 
penelitian ini mengkaji beberapa penelitian relevan yang sudah dipublikasi di berbagai jurnal nasional terkait 
kemampuan pemahaman konsep matematis selama pembelajaran matematika di masa pandemi Covid-19. 
Pada penelitian ini, peneliti menetapkan batasan terhadap sumber yang diambil yakni artikel yang dimuat 
dan dipublikasikan dalam kurun waktu 2 tahun kebelakang. 

Prosedur penelitian menggunakan pertanyaan dari Sari dalam (Melinda & Zainil, 2020) yang 
menyatakan beberapa langkah yang dilakukan pada penelitian kepustakaan yaitu, (1) memilih gagasan 
umum perihal tema penelitian, (2) mencari informasi yang mengangkat tema, (3) spesifikasikan inti 
penelitian, (4) menyelidiki dan mendapatkan bahan bacaan yang dibutuhkan dan mengelompokkan bahan 
bacaan tersebut, (5) memahami dan membuat catatan penelitian, (6) mengulas dan menambah lagi bahan 
bacaan, dan (7) mengelompokkan lagi bahan bacaan dan mulai menulis laporan. 

Sumber data pada penelitian ini diambil dari beberapa artikel pada jurnal nasional dan buku yang 
berkaitan dengan isi pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan teknik dokumentasi. Sari dalam (Melinda & Zainil, 2020) menyatakan bahwa teknik 
dokumentasi ialah menelusuri bahan dan sumber mengenai variabel atau suatu hal yang berupa buku, 
catatan, artikel atau makalah, dan sebagainya. Lalu, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
ialah analisis isi, dimana analisis isi ini digunakan untuk dapat mempelajari objek penelitian dari bahan atau 
sumber data seperti buku, artikel, catatan, dan semua jenis teks atau wacana yang dapat dianalisis.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembelajaran Selama Masa Pandemi Covid-19 
 Covid-19 yang melanda dunia telah banyak membuat berbagai aktivitas manusia terhambat, namun, 
meski begitu, semakin lama semakin banyak inovasi sebagai solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Di 
dunia pendidikan, semakin banyak cara alternatif untuk mengatasi terhambatanya pembelajaran di kelas, 
salah satunya ialah pembelajaran daring. 
 Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran 
terkait pelaksanaan pembelajaran secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Surat edaran nomor 
36962/MPK.A/HK/2020 tersebut berisi tentang imbauan kepada pihak penyelenggara pendidikan di berbagai 
daerah di Indonesia untuk melakukan pembelajaran secara daring. Selain itu, pemerintah mengimbau untuk 
segala kegiatan selalu menerapkan protokol kesehatan, dan segala kegiatan yang berpotensi 
mengumpulkan banyak orang digantikan dengan melakukan video conference. 
 Dengan pemberlakuan pembelajaran secara daring tersebut membuat banyak perubahan dilakukan, 
seperti media pembelajaran, strategi pembelajaran yang digunakan guru, bahan ajar, dan sebagainya. Hal 
itu tentu perlu waktu untuk dibiasakan kepada pendidik dan peserta didik, khususnya kepada peserta didik 
yang perlu beradaptasi dengan suasana belajar yang baru, terlebih dengan penerapan pembelajaran daring 
tersebut, penggunaan alat elektronik seperti gadget dan laptop lebih sering dipakai untuk menunjang 
pembelajaran. Sehingga ada kekhawatiran peserta didik tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran, yang 
mana peran guru dan orang tua sangat dierlukan untuk senantiasa mengawasi jalannya pembelajaran siswa. 
Setelah beberapa waktu melakukan pembelajaran secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19, 
pemerintah kembali membuat peraturan yang disampaikan dalam keputusan bersama empat menteri yaitu, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri RI 
pada surat keputusan No. 03/KB/2021, No. 384 Tahun 2021, No. HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan No. 
440-717 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Salah 
satu kandungan dari keputusan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di masa 
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pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan. 
 Dengan surat keputusan terkait pembelajaran tatap muka terbatas tersebut, terdapat banyak 
sekolah di daerah dengan penyebaran Covid-19 yang terhitung sedikit menerapkan aturan itu. Sedangkan, 
di beberapa daerha yang dikategorikan sebagai zona merah atau daerah dengan angka kasus Covid-19 
tinggi, masih banyak sekolah yang belum menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, sisanya masih 
mencoba melakukan percobaan pembalajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. 
 Sampai saat ini, peraturan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya dari lembaga pendidikan secara 
rutin selalu mengimbau terkait penyelenggaraan pelaksanaan pembelajaran di sekolah berdasarkan situasi 
di setiap daerah. Terutama dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, pemerintah membagi 
daerah mana saja yang dapat menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Dari zona yang 
dibagi berdasarkan angka penyebaran atau kasus Covid-19 yang dipakai yaitu zona merah yang 
terkategorikan dengan risiko tinggi, zona oranye yang terkategorikan dengan risiko sedang, zona kuning 
yang terkategorikan dengan risiko rendah, dan zona hijau yang terkategorikan dengan tidak ada kasus, 
pemerintah memberi izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di daerah dengan zona di bawah 
zona merah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 
 Hingga kini, dimana penyebaran kasus Covid-19 mulai berkurang signifikan di banyak daerah, 
pemerintah mulai memberi kelonggaran bagi sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara 
normal, meskipun di beberapa daerah pembelajaran secara daring dan tatap muka terbatas masih menjadi 
opsi di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum selesai. 
 
Indikator Pemahaman Konsep Matematis 

Selama pembelajaran di masa pandemi Covid-19, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian 
adalah bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam menerima materi pelajaran yang diberikan dengan 
sistem pembelajaran yang berubah-ubah, mulai dari pembelajaran secara daring, hybrid, sampai 
pembelajaran tatap muka terbatas, khususnya kemampuan pemahaman konsep matematisnya. Karena 
pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang krusial dan penting dikuasai peserta didik 
yang kaitannya sangat erat dengan pembelajaran, sebab dengan menguasain pemahaman konsep, peserta 
didik akan lebih mudah dalam mengikuti setiap materi pelajaran yang diberikan. 

Pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami suatu 
konsep pada materi matematika yang dipelajari, sehingga peserta didik paham bagaimana sebuah rumus 
atau teori pada materi tersebut terbentuk dan bagaimana menggunakannya. Diana, Marethi, dan Pamungkas 
(2020) berpendapat bahwa pemahaman konsep ialah dasar dari pemahaman atas teori-teori dan prinsip, 
sehingga untuk paham akan teori dan prinsip, lebih dahulu siswa perlu memahami konsep-konsep yang 
menyusun teori dan prinsip tersebut, dengan demikian, sangat fatal jika siswa tidak memahami konsep 
matematika. 

Sanjaya dalam (Wahab, Ruhama, & Afandi, 2021) menyatakan bahwa pemahaman konsep 
merupakan kemampuan peserta didik yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, peserta didik 
tidak sekadar mengingat atau mengetahui sebuah konsep yang dipelajari, tetapi dapat mengungkapkan 
kembali dalam bentuk lain yang lebih mudah dimengerti, memberikan interprestasi, dan dapat 
mengaplikasikan konsep yang sesuai. Menurut Savira dan Suharsono dalam (Hernawati & Pradipta, 2021) 
kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan salah satu tujuan yang penting dalam pembelajaran 
matematika, karena dengan memahami suatu konsep, siswa tidak hanya sekadar menghafal rumus, tapi 
paham sebuah konsep dari materi yang diberikan dan dipelajari dalam pembelajaran. 
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Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan salah satu kemampuan matematis yang 
dalam mengukurnya terdapat indikator yang mengindikasikan bahwa peserta didik telah mencapai dan 
menguasai kemampuan tersebut. Pratiwi dalam (Hernawati & Pradipta, 2021) menyampaikan bahwa 
indikator pemahaman konsep matematis diantaranya ialah a) menyatakan ulang sebuah konsep. b) 
mengelompokkan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. c) memberikan contoh dan 
bukan contoh dari suatu konsep. d) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. e) 
mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. f) menggunakan dan memanfaatkan 
serta memilih prosedur atau operasi tertentu. g) mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan 
masalah. 

Indikator pemahaman konsep matematis disusun untuk mempermudah dalam mengukur dan 
menetapkan apakah peserta didik telah mencapai atau menguasai pemahaman konsep matematis dari suatu 
materi. Berdasarkan peraturan pemerintah pendidikan dasar dan menengah No 506/C/KepPP/2004 dalam 
(Mayasari & Habeahan, 2021) disebutkan bahwa siswa mampu memahami konsep apabila 1) menggunakan 
gambar untuk membantu menyelesaikan masalah, 2) memberikan contoh dan bukan contoh untuk sebuah 
konsep, 3) mengklasifikasikan contoh ke dalam sebuah konsep, 4) mampu menerapkan persamaan 
matematika antara konsep dan prosedur, 5) memahami dan menggunakan pola yang tepat untuk 
memecahkan masalah, 6) menerapkan persamaan atau perbedaan untuk menyelesaikan masalah, 7) 
menjelaskan solusinya. Dengan berpacu pada indikator pemahaman konsep matematis, dapat membantu 
dalam mendeskripsikan bagaimana tingkat pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran 
matematika. 
 
Hasil Penelitian Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Pada Pembelajaran Selama Masa 
Pandemi Covid-19  
 Berdasarkan beberapa penelitian pada artikel yang relevan terkait kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa, didapat hasil dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa selama pembelajaran 
di masa pandemi Covid-19. 
 Pada penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Nindiasari, & Ihsanudin (2020) disebutkan bahwa 
pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran matematika secara daring di masa pandemi 
Covid-19 tahun ajaran 2019/2020 bahwa dari 15 siswa MTs Negeri 3 Kota Cilegon tingkat kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa cenderung baik dengan hanya satu siswa saja yang terkategori sangat 
kurang., dan dari ketujuh indikator pemahaman konsep matematis yang digunakan, indikator yang paling 
tinggi dikuasai ialah kemampuan dalam menggunakan, memanfaatkan, dan memilih operasi tertentu. 
Sedangkan indikator pemahaman konsep matematis paling rendah dikuasai ialah kemampuan 
mengaplikasikan konsep secara algoritma. Penelitian tersebut dilakukan pada awal penerapan pembelajaran 
secara daring yang diputuskan pemerintah. Berikut tabel persentase kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa. 

Tabel 1. Persentase Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Skor Kategori Banyak Siswa Persentase (%) 

25 - 28 Sangat Baik 1 6.7 
21 - 24 Baik 9 60 
15 – 20 Cukup 4 6.7 
11 – 14 Kurang 0 0 
0 – 10 Sangat Kurang 1 6.7 

 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

93 

 

 Penelitian lain yang dilakukan Hernawati & Pradipta (2021) pada penelitiannya yang membahas 
pemahaman konsep matematis siswa SMKN 1 Tambun Utara pada pembelajaran yang menerapkan e-
learning berbasis Google Classroom disampaikan bahwa siswa dapat memahami konsep pembelajaran 
matematika dalam mengerjakan soal pada materi matriks berbasis Google Classroom. Peneliti 
menyimpulkan bahwa hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dikategorikan tinggi, 
sebab hanya dua siswa yang terkategorikan memiliki pemahaman yang rendah, sedangkan sisanya 
sejumlah 28 siswa terkategorikan sedang sampai tinggi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh 
Ginting & Sutirna (2022) menyampaikan hasil penelitiannya terkait kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa pada materi pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Mereka menyimpulkan 
bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 27 Bekasi tergolong masih 
rendah, hal itu dapat terlihat dari jawaban yang diberikan oleh siswa belum memenuhi indikator dari 
kemampuan pemahaman konsep. Siswa hanya dapat mencapai satu indikator pemahaman konsep 
matematis dari 6 indikator yang diukur, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep. Berikut tabel persentase 
kemampuan pemahman konsep matematis siswa. 
 

Tabel 2. Persentase Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Soal Kategori 

Menguasai Indikator 

Banyak 
Siswa 

Persentase 
(%) 

1 Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari 15 68,18 
2 Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep matematika 2 9,1 
3 Menerapkan konsep secara algoritma 7 31,82 
4 Memberikan contoh atau non contoh dari konsep yang dipelajari 6 27,27 
5 Menyajikan konsep dalam berbagai representasi 4 18,18 

6 
Mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal atau 
eksternal 

9 40,91 

 

KESIMPULAN  
Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan salah satu kemampuan matematis yang 

penting dikuasai peserta didik dalam pembelajaran matematika. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang, 
dimana pembelajaran banyak berubah dan perlu adanya adaptasi dari pendidik dan lebih khusus kepada 
peserta didik dengan suasana belajar yang baru. Hal itu menjadi perhatian tentang apakah siswa dapat 
menerima dan memahami dengan baik materi pelajaran yang diberikan  

dan apakah berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pemahaman konsep matematisnya. Dari 
beberapa temuan penelitian yang menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa selama 
pandemi Covid-19, dikatakan bahwa masih banyak peserta didik yang memiliki kemampuan pemahaman 
konsep matematis yang baik, meskipun masih terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan pemahaman 
konsep matematis yang rendah, terbukti dari hasil penelitian beberapa artikel yang menyebutkan bahwa 
siswa masih dapat mencapai indikator pemahaman konsep matematis dengan perubahan sistem 
pembelajaran di masa pandemi saat ini. 
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