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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Para founding father kita telah menyadari bahwa kemajuan sebuah 

bangsa bergantung pada tingkat pendidikan masyarakatnya. sehingga 

pendidikan merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam 

alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. 

Pendidikan merupakan sebuah keharusan untuk seluruh warga negara 

Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” serta setiap warga 

negara Indonesia berhak atas pendidikan itu sebagaiman dalam pasal 31 ayat 

1 Undang-Undang Dasar 1945.  

Dalam memenuhi tujuan pendidikan diperlukan proses pembelajaran 

yang sanggup memberikan serta dapat terjadi transfer ilmu pengetahuan. 

Dengan kondisi masyarakat indonesia yang heterogen, maka proses 

pembelajaran yang dilakukan harus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. 

Dengan proses belajar dan mengajar yang sesuai dimaksudkan dapat 

memberikan pemahaman pada siswa. 

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

disengaja untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal. Sehingga 

belajar disini mencakup segala aspek kehidupan yang dilakukan selama hidup 
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mulai sejak lahir sampai mati. Dengan bertambahnya pengetahuan diharapkan 

seseorang dapat berkembang secara jasmani,mental maupun pola pikirnya. 

Sebaliknya kegiatan belajar dianggap  kurang berhasil apabila seseorang tidak 

mengalami perubahan atau perkembangan baik jasmani, mental maupun pola 

pikirnya. 

Belajar juga dapat diartikan sebagai bagian dimana siswa melakukan 

proses untuk mencari, mengetahui, dan memahami ilmu pengetahuan. 

Sehingga belajar menjadi kewajiban siswa untuk menumbuhkembangkan 

pengetahuannya. Belajar tidak bisa menemukan arahnya bila tidak dibantu 

oleh seorang mentor/guru. Sehingga pembelajaran menjadi poin penting 

untuk mengarahkan proses belajar. 

Pembelajaran merupakan kegiatan berinteraksi satu sama lain yang 

dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang diingikan. Dimana 

pembelajaran yang  baik memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap tujuan yang 

dicapai. Selain itu pembelajaran yang baik menghasilkan kreativistas dan 

pemahaman yang tinggi.  

Pembelajaraan merupakan proses interaksi yang terjadi antara siswa 

dengan guru pada lingkungan belajar. Hal ini dapat berjalan secara optimal 

apabila melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, 

pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan 

belajar (Aprida & Dasopang, 2007) 

Matematika merupakan ilmu yang menjadi dasar perkembangan ilmu 

pengetahuan lainnya. Peran matematika sangatlah penting dalam kehidupan 

sehari-hari, dimana setiap kegiatan masyarakat pasti menggunkan konsep 
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matematika. Untuk itu pelajaran matematika merupakan hal penting yang 

harus diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. 

Matematika sebagai sebuah mata pelajaran  yang diajarkan di  jenjang 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) memiliki cakupan materi yang harus dipenuhi. 

Materi tersebut juga klasifikasikan berdasarkan kelas dan semester tahun 

ajaran. Materi pokok yang diajarkan di MTs pada kelas 7 semeseter 1 yaitu 

Aljabar. 

Aljabar sebagai salah satu cabang ilmu matematika yang dipelajari di 

MTs kelas 7 sesuai kurikulum 2013. Pada materi aljabar memuat simbol-

simbol yang digunakan dalam mempelajari matematika. Sehingga guru perlu 

dengan seksama dalam pembelajaran matematika agar siswa mudah paham. 

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2006 mendefinisikan aljabar 

sebagai salah satu pokok materi pada matematika di tingkat SMP atau MTs. 

Menurut Salamah (2012), aljabar merupakan suatu cabang matematika yang 

berhubungan dengan variabel dan persamaan. Sehingga aljabar sangat erat 

kaitannya dengan matematikan sebagai induknya. 

Pembelajaran matematika yang selenggarakan di MTs Manbaul Islam 

Soko Kabupaten Tuban adalah suatu kegiatan yang dilakasanakan guru bagi 

siswa melalui penciptaan dan penyediaan fasilitas pendukung proses belajar 

matematika. Dengan demikian siswa dapat memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan secara maksimal sesuai tujuan yang telah dirumuskan yaitu: 

kemampuan pemahaman matematis siswa. 

Berdasarkan hasil obervasi awal peneliti di MTs Manbaul Islam Soko 

pada bulan Februari 2019, terdapat beberapa materi yang menjadi acuan 
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tingkat kemampuan pemahaman matematis. Hasil wawancara dengan guru 

kelas bahwa terdapat siswa dalam memahami materi aljabar masih rendah. 

Sehingga peneliti melakukan penelitian terhadap pemahaman matematis 

siswa pada mata pelajaran aljabar. 

Pembelajaran yang berkualitas mutlak diperlukan sebagai upaya 

membelajarkan siswa sehingga mampu menunbuh-kembangkan kemampuan 

pemahamannya. Selain itu juga harus memperhatikan kesesuaian tingkat 

perkembangan  siswa dengan model pembelajaran yang digunakan, maka 

diperoleh output yang maksimal. 

Pemahaman merupakan aspek kognitif level 2 setelah level 

mengetahui berdasarkan Taksonomi Bloom (R Utari, 2011). Sehingga 

pemahaman merupakan bagian penting dalam perkembangan kognitif siswa. 

Menurut Usman F. Alan (2017), pemahaman matematis adalah pengetahuan 

siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur dan kemampuan siswa 

menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang disajikan.   

Sementara Anas (2009) mengatakan bahwa pemahaman 

(Comprehension) adalah  kemampuan  seseorang  untuk  mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, dengan kata lain  

memahami  adalah  mengerti  tentang  sesuatu  dan  dapat  melihatnya  dari 

berbagai  segi. 

Dalam pembelajaran matematika yang dilakukan, pemahaman 

matematis merupakan faktor penting dalam memberikan pengertian tentang 

materi-materi yang sedang diajarkan pada siswa, karena hal ini bukan sekedar 
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hafalan teori saja, tetapi lebih pada pemahaman terhadap konsep materi 

pelajaran yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil surve Interrnasional PISA kemampuan matematis 

siswa SMP di Indonesia termasuk peringkat bawah (R.N. Aini, 2014). Hal ini 

bisa disebabkan pola pembelajaran yang ada di Indonesia masih buruk 

dianding dengan negara lain, seperti Filandia. Selain itu, rata-rata minat baca 

masyarakat khususnya siswa juga masih rendah. Sehingga hal ini juga 

menjadi penyebab lemahnya kemampuan pemahaman matematis masyarakat 

Indonesia secara umum. 

Pemahaman matematis yang akan digunakan dalam penelitian adalah 

pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Kedua jenis 

pemahaman diinterpretasikan sebagai berikut. Pemahaman instrumental 

mengarahkan siswa untuk memahami konsep  dan teori matematika yang 

sederhana. Siswa biasanya dihadapakan pada persoalan kesulitan terhadap 

memahami konsep dari sebuah teori. Pemahaman jenis relasional 

mengarahkan siswa untuk memahami struktur konsep dan mengaitkan 

terhadap penyelesaian masalah yang lebih luas. 

Menurut Skemp (Sumarmo, 2010:5) mengklasifikasikan pemahaman 

dalam dua tahap yaitu: 

a. Pemahaman instrumental, yaotu hafal konsep/prinsip tanpa kaitan yang 

lain, dengan penerapan rumus perhitungan sederhana. 

b. Pemahaman relasional, yaitu mengaitkan satu konsep/prinsip  dengan 

konsep/prinsip lainnya. 
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Oleh karena pentingnya kedua jenis pemahaman tersebut, sehingga 

penelitian pemahaman matematis dibatasi pada kemampuan instrumental dan 

relasional. 

Laporan hasil belajar siswa merupakan ringkasan penilaian siswa yang 

telah melakukan proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal 

ini peneliti akan melakukan analsis pemahaman matemtis siswa ditinjau dari 

laporan hasil belajar siswa. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan akan 

diperoleh data pemahaman siswa tingkat rendah, sedang, dan tinggi pada soal 

yang disajikan saat UAS. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan 

pertanyaan penelitian:  

1. Bagaimana pemahaman matematis siswa pada materi aljabar berdasarkan 

level kemampuan rendah, sedang, dan tinggi ? 

2. Bagaimana pemahaman matematis siswa pada materi aljabar ditinjau dari 

laporan hasil belajar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mendeskripsikan pemahaman matematis siswa pada materi aljabar 

berdasarkan level kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. 

2) Untuk mendeskripsikan pemahaman matematis siswa pada materi aljabar 

ditinjau dari laporan hasil belajar. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis 

maupun manfaat dari segi praktis yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap upaya peningkatan kualitas siswa dalam mengembangkan 

kemampuan pemahaman matematis. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi manfaat praktis diharapkan dari penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1) Siswa dapat mengetahui sejauhmana kemampuan pemahaman 

matematisnya 

2) Siswa dapat mengetahui kekurangan dalam memahami konsep 

matematika 

3) Guru dapat mengetahui tingkat pemahaman matematis siswanya 

4) Sekolah dapat menggunakan hasil ini untuk pengembangan siswa 

5) Orang tua/wali murid dapat mengetahui pemahaman anaknya. 

E. Definisi Operasional 

 Definisi operasional mutlak diperlukan untuk memberikan 

pengertian yang sama, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran  

oleh pembaca. Adapun istilah khusus yang  dijelaskan sebagai berikut : 

1. Analisis 

Analisi pada dasarnya adalah suatu kajian yang dilakukan untuk 

meneliti sesuatu objek secara mendalam. Analisis yang dimaksud dalam 



8 

 

 

 

penelitian ini yaitu penyelidikan terhadap kemampuan pemahaman 

matematis siswa MTs Manbaul Islam Soko Kabupaten Tuban 

2. Kemampuan Pemahaman Matematis 

Kemampuan Pemahaman matematis adalah kemampuan 

menginterpretasikan serta memahami prinsip, konsep, struktur matematika 

untuk digunakan dalam konteks matematika atau diluar matematika. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teoritis 

Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini meliputi teori 

perkembangan kognitif, kemampuan matematis, pemahaman, pembelajaran 

matematika. 

1. Pengertian Analisis 

Menurut Rangkuti (2009:14-16) analisis merupakan aktifitas 

mengelola informasi yang terjadi pada suatu permasalahan, sehingga 

menjadi dasar untuk memutuskan sutu tindakan sebagai penyelesaian 

masalah. Selain itu Rangkuti juga memaparkan bahwa diperlukan juga 

kerangka analisis kasus seperti :  

a. Memahami informasi pada kasus 

b. Memahami keseluruhan permasalahan yang terjadi. 

c. Menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian. 

d. Evalusi terhadap keputusan yang diambil dan kemungkin yang akan 

terjadi. 

Bahwa untuk melakukan analisis diperlukan suatu methode 

sehingga penelitian kualitatif yang dilakukan dapat bermanfaat 

kedepannya. Metode yang dilakukan dapat mempermudah proses 

pengumpulan informasi, catatan, atau data tentang peristiwa dilapangan. 

Analisis adalah aktivitas untuk memahami secara mendalam suatu hasil 

observasi pada sebuah kasus yang terjadi dilapangan. 
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2. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar diartikan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja. Kegiatan ini  mengarah pada proses yang berlangsung dalam 

aspek mental sehingga meemungkinkan perubahan pada diri seseorang 

terjadi. Hal ini dapat dipahami juga bahwa belajar terjadi apabila 

intensifitas kegiatan jasmani ataupun mental seseorang berlangsung 

semakin meningkat. Sebaliknya jika aktivitas jasmani ataupun mental 

seseorang rendah dapat dikatakan kegiatan belajar tersebut belum 

dipahami diri seseorang itu (Ainurrahman, 2013). 

Menurut Ainurrahman (2013), kegiatan belajar bisa juga 

dimaknai sebagai interaksi individu dengan lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya aktivitas. Lingkungan yang dimaksud ini ialah 

suatu ruang yang memuat obyek-obyek untuk medapatkan pengalaman 

atau pengetahuan. Pengetahuan dan pengalaman ini bisa sesuatu yang 

baru atau yang lama, sehingga menimbulkan interaksi kembali pada 

individu. 

Belajar adalah proses perubahan individu sebagai hasil dari 

interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan yang dimaksud 

yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada individu berdasarkan 

penjelasan para ahli pendidikan dan psikologi. (Aprida & Dasopang, 

2007) 
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b. Teori Belajar 

1. Teori Bruner 

Model intruksional kognitif merupakan teori belajar penemuan 

dari Jerome Bruner yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan. Bruner 

berpendapat belajar penemuan sebagai proses pencarian pengetahuan 

secara aktif untuk memberikan hasil yang baik. Menurut Bruner dalam 

Rifa’i dan Anni (2012:37) terdapat tiga perkembangan kognitif yaitu (1) 

Enaktif, dalam tahap ini anak memahami lingkungannya; (2) Ikonik, 

dalam tahap ini anak membawa informasi yang dibawa anak melalui 

imageri; (3) Simbolik, dalam tahap ini tindakan tanpa pemikiran terlebih 

dahulu dan pemahaman perseptual sudah berkembang. Bruner 

sebagaimana dikutip Al-Tabany (2014:38) mengharapkan pada guru agar 

siswa hendaknya diberi ruang belajar melalui partisipasi secara aktif 

dengan konsep dan prinsip, sehingga diperoleh pengalaman dan 

eksperimen yang membuat mereka menemukan prinsip-prinsip itu 

sendiri. 

2. Teori Piaget 

Menurut Piaget sebagaimana dikutip oleh Rifa’i dan Anni 

(2011:207), terdapat tiga prinsip utama dalam pembelajaran, yaitu (1) 

belajar aktif, (2) belajar lewat interaksi sosial, dan (3) belajar lewat 

pengalaman sendiri. 

(1) Belajar aktif  

Proses pembelajaran adalah proses aktif, karena pengetahuan 

terbentuk dari dalam subyek belajar. Sehingga untuk membantu 
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perkembangan kognitif anak, kepadanya perlu diciptakan suatu kondisi 

belajar yang memungkinkan anak belajar sendiri, misalnya melakukan 

percobaan, manipulasi simbol-simbol, mengajukan pertanyaan dan 

menjawab sendiri, serta membandingkan penemuan sendiri dengan 

penemuan temannya.   

(2) Belajar lewat interaksi sosial  

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan 

terjadinya interaksi diantara subyek belajar. Piaget percaya bahwa belajar 

bersama akan membantu perkembangan kognitif anak. Melalui interaksi 

sosial, perkembangan kognitif anak akan diperkaya dengan macam-

macam sudut pandangan dan alternatif tindakan.  

(3) Belajar lewat pengalaman sendiri  

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan 

pada pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan berkomunikasi. 

Pembelajaran di sekolah hendaknya dimulai dengan memberikan 

pengalaman-pengalaman nyata daripada dengan pemberitahuan-

pemberitahuan, atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus 

persis seperti yang dikehendaki pendidik. Hal ini disamping akan 

membelenggu anak, juga tidak menunjang perkembangan kognitif anak 

yang lebih bermakna. 

3. Teori Van Hiele 

Menurut Van Hiele sebagaimana dikutip oleh Asikin (2013:27-

28) berpendapat bahwa dalam belajar siswa mengalami perkembangan 

kemampuan berpikir dengan melalui tingkat-tingkat berikut : 
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1) Tingkat 1: Tingkat Visualisasi  

Tingkat ini disebut juga tingkat pengenalan. Pada tingkat ini, 

siswa memandang sesuatu keseluruhan, sesuatu yang holistic. Pada 

tingkat ini siswa belum memperhatikan komponen-komponen dari 

aljabar.  

2) Tingkat 2: Tingkat Analisis  

Tingkat ini sering disebut juga tingkat deskriptif. Pada tingkat 

ini siswa sudah mengenal aljabar berdasarkan ciri-cirinya. Dengan 

kata lain, pada tingkat ini siswa sudah bisa menganalisis bagian-

bagian yang ada dan mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-

unsur tersebut.  

3) Tingkat 3: Tingkat Abstraksi 

Tingkat ini disebut juga tingkat pengurutan atau tingkat 

relasional. Pada tingkat ini, siswa sudah bisa memahami hubungan 

antara ciri yang satu dengan ciri yang lain pada setia bentuk aljabar. 

Di samping itu pada tingkat ini siswa sudah memahami perlunya 

definisi untuk tiap-tiap bentuk aljabar. Pada tingkat ini, siswa juga 

sudah bisa memahami hubungan antara variable yang satu dengan 

variabel yang lain. 

4) Tingkat 4: Tingkat Deduksi Formal  

Pada tingkat ini siswa sudah memahami peranan pengertian-

pengertian pangkal, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan teorema-

teorema pada aljabar. Pada tingkat ini siswa sudah mulai mampu 

menyusun bukti-bukti secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa 
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pada tingkat ini siswa sudah memahami proses berpikir yang bersifat 

deduktif-aksiomatis dan mampu menggunakan proses berpikir 

tersebut.  

5) Tingkat 5: Tingkat Rigor  

Tingkat ini disebut juga tingkat metamatematis. Pada tingkat 

ini siswa mampu melakukan penalaran secara formal tentang sistem-

sistem matematika (termasuk sistem-sistem aljabar), tanpa 

membutuhkan model-model yang konkret sebagai acuan. Pada 

tingkat ini, siswa memahami bahwa dimungkinkan adanya lebih dari 

satu bentuk aljabar. Van Hiele sebagaimana dikutip oleh Asikin 

(2013) menyatakan bahwa proses perkembangan dari tingkat yang 

satu ke tingkat berikutnya tidak ditentukan oleh umur atau 

kematangan biologis, tetapi lebih bergantung pada pengajaran dari 

guru dan proses belajar yang dilalui siswa.   

4. Teori Vygotsky 

Sebagaimana dikutip oleh Rifa’i dan Anni (2012) 

mengungkapkan bahwa ada tiga konsep yang dikembangkan dalam teori 

Vygotsky: (1) keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis 

dan diinterpretasikan secara developmental; (2) kemampuan kognitif 

dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi 

sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas 

mental; dan (3) kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan 

dipengaruhi oleh latarbelakang sosiokultural. Teori Vygotsky 
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mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan 

bersifat kolaboratif.  

Menurut Vygotsky (Rosita, 2013), terdapat fakta empiris bahwa 

belajar harus disesuaikan dengan level perkembangan siswa. 

Menurutnya, setidaknya terdapat dua tingkatan perkembangan yaitu, 

Actual developmental level dan Zone of Proximal Development. Actual 

developmental level merupakan suatu tingkatan perkembangan fungsi 

mental siswa yang didasarkan pada kesiapan dari siklus perkembangan 

secara sempurna, hal ini terkait erat dengan usia mental siswa. 

Sedangkan Zone of Proximal Developmental (ZPD) adalah serangkaian 

tugas yang tersulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari 

dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. ZPD 

Menurut Vygotsky menunjukkan akan pentingnya pengaruh sosial, 

terutama pengaruh pembelajaran terhadap perkembangan kognitif anak.   

Satu lagi ide penting dari Vygotsky ialah scaffolding, yakni 

pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal 

perkembangannya dan mengurangi bantuan itu dan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggungjawab yang 

semakin besar setelah anak dapat melakukannya (Al-Tabany, 2014:39). 

3. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan suatu proses mengatur, mengorganisasi 

perserta didik sehingga dapat menumubuhkan dan mendorong 

melakukan proses belajar (A. Pane & Dasopang, 2017). Peristiwa belajar 
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ini dirancang agar memungkinkan siswa memproses informasi nyata 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Trianto(2009), pembelajaran adalah usaha 

sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didik agar tercapai 

tujuannya. Proses interaksi dua arah antara guru dan peserta didik 

diharap membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika siswa 

melakukan self instruction dan disisi lain kemungkinan juga bersifat 

eksternal, yaitu jika bersumber antara lain dari guru. 

Matematika merupakan ilmu deduktif yang tidak menerima 

generalisasi yang didasarkan kepada observasi (induktif) tetapi 

generalisasi yang didasarkan pada pembuktian secara deduktif 

(Suherman, 2003:22). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pada hakikatnya pembelajaran matematika adalah 

proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana 

lingkungan yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar 

matematika. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang 

berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Sedangkan Menurut Winkel 

dalam Siregar & Nara (2014:12) pembelajaran merupakan seperangkat 

tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa, dengan 

memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrem yang berperan terhadap 

rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami siswa. 
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Dengan adanya pembelajaran siswa akan lebih cepat dalam menerima 

dan memahami informasi yang  disampaikan. 

Menurut NCTM (2000:20), pembelajaraan matematika adalah 

pembelajaran yang dibangun dengan memperhatikan peran penting dari 

pemahaman siswa secara konseptual, pemberian materi yang tepat dan 

prosedur aktivitas siswa di dalam kelas. Menurut Suherman (2003: 68), 

pembelajaran matematika di sekolah tidak dapat terlepas dari sifat-sifat 

matematika yang abstrak, maka terdapat beberapa sifat atau karakteristik 

pembelajaran matematika sebagai berikut.   

(1) Pembelajaran matematika adalah berjenjang.   

(2) Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral.   

(3) Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif.   

(4) Pembelajaran matematika mengikuti kebenaran konsistensi. 

4. Kemampuan Pemahaman Matematis 

Dalam proses belajar mengajar akan berhasil apabila terjadi 

pemahaman terhadap siswa. Sebagaimana yang disampaikan Hamalik 

(2009), tujuan pendidikan yaitu kemampuan kognitif dimana kemampuan 

itu menyakut pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

Berdasarkan KBBI pemahaman berasal dari suku kata “paham” 

yang memiliki makna pandai dan mengerti benar, sehingga pemahaman 

dapat diartikan tentang proses untuk mengerti secara benar-benar. 

Sedangkan menurut  Nana  Sudjana,  pemahaman  adalah  hasil  belajar,  

misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan  kalimatnya  
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sendiri atas apa yang  dibacanya  atau  didengarnya,  memberi  contoh  

lain  dari  yang  telah dicontohkan  guru  dan  menggunakan  petunjuk  

penerapan  pada  kasus  lain. 

Menurut Hamalik (2009), mendefinisikan pemahaman sebagai 

kemampuan  untuk menguasai pengertian. Dalam hal menguasai 

pengertian dapat diartikan kemampuan mencerna informasi, menafsirkan, 

menerjemahkan, mentransformasi bentuk ke bentuk, dan menyimpulkan. 

Sehingga dengan memiliki kemampuan pemahaman, siswa mampu 

menerima dengan benar dari sumber informasi. 

Menurut Bloom terdapat 3 kategaori pemahaman, yaitu: 

a. Pengubahan (translation), merupakan kemampuan untuk mengubah  

satu bentuk ke bentuk lain. Biasanya translation  berkaitan dengan 

kemampuan siswa mengubah suatu bentuk  soal menjadi bentuk lain. 

b. Pemberian arti (interpretation) ialah kemampuan untuk memilih 

konsep yang tepat dalam mrnyelesaikan soal. Misalnya siswa  harus 

menggunakan konsep yang tetap untuk  menyelesaikan diantara soal 

limit, fungsi, relasi. 

c. Pembuatan  ekstrapolasi (extrapolation),  sebuah kemampuan  siswa 

untuk mengaplikasikan konsep matematis dalam penyesaian soal. 

Contoh menentukan fungsi limit maka langkah  pertama nilai harus 

dicari dulu. 

Pemahaman diungkapkan oleh Anderson & Krathwohl (2001) 

membagi menjadi tujuh kategori proses kognitif pemahaman diantaranya : 
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1. Menafsirkan (interpreting) merupakan  proses mengubah satu bentuk 

gambar menjadi bentuk yang lain  

2. Mencontohkan (exemplifying) merupakan proses menemukan contoh 

atau ilustrasi tentang konsep atau prinsip memberi contoh  

3. Mengklasifikasikan (classifying) merupakan proses menentukan 

sesuatu dalam satu kategori kelompok.  

4. Merangkum (summarising) merupakan proses mengabstraksikan tema 

umum atau point-point pokok.   

5. Menyimpulkan (inferring) merupakan proses membuat kesimpulan 

yang logis dari informasi yang diterimai.  

6. Membandingkan (comparing) merupakan proses menentukan hubungan 

antara dua ide, dua objek dan semacamnya.  

7. Menjelaskan (explaining) merupakan proses membuat model sebab 

akibat dalam sebuah sistem. 

Menurut Ratna Sariningsih (2019), ada tujuh aspek yang 

terkandung dalam kemampuan pemahaman matematis, yaitu 

mengklasifikasikan, menginterpretasikan, memberikan contoh, 

merangkum, membandingkan, menduga, dan menjelaskan.  

Menurut Ali (1996) tahapan pemahaman ini dapat dibagi 3 kategori 

yaitu: 

1. Tingkat Rendah : Pemahaman  terjemah  mulai  dari  terjemahan  dalam 

arti  sebenarnya semisal,   Bahasa  asing  dan  bahasa Indonesia. 
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2. Tingkat Menangah : Pemahaman  yang  memiliki  penafsiran,  yakni 

menghubungkan bagian-bagian  terdahulu  dengan diketahui beberapa 

bagian dari grafik dengan kejadian atau peristiwa. 

3. Tingkat Tinggi : Pemahaman  ekstrapolasi  dengan  ekstrapolasi  yang 

diharapkan  seseorang mampu  melihat  di  balik,  yang tertulis  dapat  

membuat  ramalan  konsekuensi atau dapat  memperluas  resepsi dalam  

arti  waktu  atau masalahnya.  

Adapun indikator dari kemampuan pemahaman matematis yang 

digunakan penelitian ini (Wardhani, 2011), disajikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.1 Indikator Pemahaman Matematis Siswa 

No. Kemampuan Indikator 

1 
Reasoning dan 

argument 

Siswa menalar dan memberikan alasan, 

melakuakn analisis terhadap informasi, dan 

menarik kesimpulan berdasarkan pada 

informasi 

2 
Devising strategies for 

solving problems 

Siswa merencanakan strategi/cara untuk 

menyelesaikan masalah 

3 
Using symbolic and 

operation 

siswa menggunakan simbol dan melakukan 

operasi hitung pada langkah penyelesaian soal 

4 Mathematising 

Siswa mengubah permasalahan darai dunia 

nyata kebentuk matematikan atau sebaliknya 

5 Communication 

Siswa mengomunikasikan penalaran, alasan, 

informasi, langkah dan hasil penyelesaian soal. 

(sumber: Wardhani, Instrumen Penilaian Hasil Belajar Matematika SMP: 

Belajar Dari PISA dan TIMSS, 2011) 
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5. Materi Aljabar 

Materi aljabar merupakan salah satu materi kelas VII SMP 

semester ganjil. Dalam penelitian ini, materi yang akan dikaji adalah 

opesasi aljabar tingkat SMP. Adapun materi sub pokok bahasan yang 

dipelajari pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2006 mendefinisikan aljabar 

sebagai salah satu pokok materi pada matematika di tingkat SMP atau 

MTs. Menurut Salamah (2012) aljabar merupakan suatu cabang 

matematika yang berhubungan dengan variabel dan persamaan. Sehingga 

aljabar sangat erat kaitannya dengan matematikan sebagai induknya. 

1. Bentuk aljabar 

Ada beberapa bentuk aljabar seperti: 2; x; 2x; 2x + 4; 2x + 3y + 7. 

Bentuk-bentuk yang dipisah oleh tanda jumlah disebut dengan  suku. 

Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. 

 2, x,dan 2x disebut suku satu atau monomial 

 2x + 4 disebut suku duaatau binomial 

 2x + 3y +7 disebut suku tiga atau trionomial 

 Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari tiga suku 

dinamakan polinomial. 

Bagan 2.1 Bentuk Aljabar 
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Pada bentuk 2x + 4, bilangan 2 disebut koefisien, x disebut variabel, 

sedangkan 4 disebut dengan konstanta.  

2. Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar 

Contoh soal dan penyelesaian : 

 (7a + 4b) + (8a – 6b) = 7a + 4b + 8a + (-6b) 

    = 7a+ 8a+ 4b+ (-6b) 

    = 15a + (-2b) 

    = 15a – 2b 

 (7a + 4b) - (8a – 6b) = 7a + 4b - 8a - (-6b) 

    = 7a - 8a + 4b + (-6b) 

    = -a + 10b 

3. Operasi Perkalian Bentuk Aljabar 

Secara umum hasil perkalian bentuk aljabar (a + b) x (c + d ) 

mengikuti proses berikut. 

Operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar memiilliki 

beberapa sifat, antara lain : 

 Sifat Komutatif 

a + b = b + a 

 

a xb = b x a 

 

 Sifat Asosiatif 

a + (b + c) = (a + b) + c 

a x(b x c) = (a xb) x c 
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 Sifat Distributif  

a x(b + c) = a xb + b x c 

atau  

a (b + c) = ab + bc 

4. Operasi Pembagian Bentuk Aljabar 

Untuk memahami konsep pembagian bentuk aljabar harus terlebih 

dahulu paham pengertian dan langkah pemfaktoran bentuk aljabar. 

Prinsip pemfaktoran :  

2   + 7x + 6 = 2  + 3x + 4x + 6 …...... Langkah 1 

 = (2   + 3x ) + (4x + 6) ……… Langkah 2 

 = x(2x + 3) + 2(2x + 3) ………. Langkah 3 

 = (x + 2) (2x + 3) ……………... Langkah 4 

Jadi faktor dari 2   + 7x + 6 adalah (x + 2) dan (2x + 3) 

Penjelasan  

Langkah 1 

Menjabarkan bentuk 7x menjadi penjumlahan dua bentuk aljabar ax 

+ bx sedemikian a x b = 12, dengan a dan b adalah bilangan bulat. 

Dengan 12 sebagai hasil kali dari koefisien     yaitu 2 dan konstanta 

6. Sehingga kita dapat menjabarkan 7x menjadi 3x + 4x. 

Langkah 2 

 Mengumpulkan (asosiasi) setiap suku-sukunya menjadi (2   + 3x) 

+ (4x + 6) 

Langkah 3 

Menfaktorkan setiap bentuk menjadi kelompok x(2x + 3) + 2(2x + 3) 
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Langkah 4 

Menggunakan prinsip sifat distributif perkalian terhadap 

penjumlahan atau pengurangan. 

5. Menyederhakan Bentuk Aljabar 

Dalam bentuk aljabar juga ada bentuk pecahan aljabar sehingga 

perlu untuk penyederhanan bentuk aljab ar. Perhatikan contoh 

berikut untuk dapat memahami proses penyerdehaan bentuk aljabar. 

     

 
 

 

   
 

       

 
 

 

   
 

                                
            

       
 

                                
        

 
 

                                
    

 
 

6. Laporan Hasil Belajar Siswa 

Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi terkait proses dan 

hasil belajar peserta didik dalam mengambil keputusan berdasarkan 

kriteria dan pertimbangan tertentu (Zainal Arifin, 2014). Keputasan yang 

dimaksudkan agar siswa dapat merefleksikan terhadap kegiatan belajar 

yang sudah dilalui, sehingga menjadi montivasi proses di dalam belajar 

pada tahap berikutnya. Penilaian harus menjadi tolak ukur dalam 

menentukan keberhasilan belajar serta hasil belajar siswa. 
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Menurut Zainal Arifin(2014), tujuan penilaian hasil belajar yaitu : 

a. Untuk mengetahui tingkat pengusaan siswa terhadap materi yang 

diajarkan; 

b. Untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap 

siswa terhadap program pembelajaran; 

c. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan kemajuan hasil belajar 

peserta siswa dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

ditetapkan; 

d. Untuk mendiagnosa keunggulan dan kelemahan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, sehingga guru dapat memberikan 

pembinaan yang tepat; 

e. Untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan siswa yang sesuai 

jenis pendidikan tertentu; 

f. Untuk menentukan kenaikan kelas; 

g. Untuuk menempatkan siswa sesuai potensi yang dimiliki. 

Menurut Benyamin S.Bloom (Zainal Arifin, 2014), 

mengemukakan  hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga domain, 

yaitu kognitif, afektif,  dan psikomotor.  Dengan setiap domain disusun 

berdasarkan jenjang kemampuannya. Domain kognitif (cognitif domain) 

menjadi titik fokus dalam penelitian ini dengan rincian jenjang 

kemampuan sebagai berikut : 

a. Pengetahuan (knowledge), yaitu jenjang kemampuan yang mencakup 

siswa dapat mengenali atau mengetahui konsep, prinsip atau fakta 

yang ada. 
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b. Pemahaman (comprehension), yaitu jenjang kemampuan yang 

menuntut siswa untuk dapat mengerti, memahami, menerjemahkan, 

menafsirkan, atau mengekstra polasi materi pelajaran yang diberikan 

guru. 

c. Penerapan (application), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

siswa mampu menghubungkan konsep, prinsip atau teori dengan 

kenyataan. 

d. Analisis (analysis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut siswa 

untuk dapat menguraikan komponen-komponen di dalamnya. 

Dengan demikian laporan hasil belajar menjadi acuan dalam 

mengetahui tingkat kemampuan pemahaman siswa terhadap mata 

pelajaran terkait. Laporan hasil belajar siswa dalam penelitian ini akan 

mengacu hasil tes Ulangan Akhir Semester (UAS) semester 1 kelas 7. 

 Laporan hasil belajar siswa akan dilakukan klasifikasi tingkat 

kemampuan siswa yang mengacu nilai Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) mata pelajaran matematika: 75, dengan pengklasifikasian 

berdasarkan level kemampuan rendah, level kemampuan sedang, dan 

level kemampuan tinggi. Secara rinci akan disajikan pada table berikut : 

 Tabel 2.2 Klasifikasi level kemampuan 

 NO NILAI LEVEL KEMAMPUAN 

1 75 ≤ Nilai ≤ 80 Rendah 

2 80 ≤ Nilai ≤ 90 Sedang 

3 90 ≤ Nilai ≤ 100 Tinggi 
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian  ini mengadopsi dari penlitian berjudul  “Analisis 

Pemahaman Matematis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Aljabar Linear 1” 

oleh CD Rosita et. al.(2014). Peneliti  juga menggunakan beberapa penelitian 

yang relevan dan menjadi bahan telaah. 

1. Penelitian oleh UF Alan, EA Afriansyah (2017) berjudul “Kemampuan 

Pemahaman Matematis Siswa Melalui Model Pembelajaran Auditory 

Intellectualy Repetition dan Problem Based Learning”. Hasil dari 

penelitian menunjukan terdapat perbedaan kemampuan pemahaman 

matematis antara siswa yang mendapat model pembelajaran yang berbeda. 

2. Penelitian oleh R Nur Aini (2014) berjudul “Analisis Pemahaman Siswa 

dalam Menyelesaikan Masalah Aljabar pada PISA”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa siswa dengan kemampuan penyelesaian masalah tinggi 

dalam menyelesaikan masalah aljabar pada PISA melakukan penalaran 

dan memberi alasan; merencanakan dan menuliskan terlebih dahulu 

cara/strategi yang akan digunakan; menggunakan operasi hitung serta 

pembulatan yang tepat namun tidak menggunakan simbol; menafsirkan 

suatu hasil atau model matematika ke dalam dunia nyata dan permasalahan 

aslinya; serta mengomunikasikan informasi, masalah, langkah-langkah, 

dan menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah. Siswa dengan 

kemampuan penyelesaian masalah sedang melakukan penalaran dan 

memberi alasan; tidak merencanakan dan menuliskan terlebih dahulu 

cara/strategi yang akan digunakan; menggunakan operasi hitung serta 

pembulatan namun tidak menggunakan simbol; menafsirkan suatu hasil 
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atau model matematika ke dalam dunia nyata dan permasalahan aslinya; 

serta mengomunikasikan informasi, masalah, langkah-langkah, serta 

menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah, namun masih terjadi 

kesalahan ketika menerima informasi. Siswa dengan kemampuan 

penyelesaian masalah rendah siswa melakukan penalaran dan memberi 

alasan pada setiap langkahnya, namun penalaran yang dilakukan tidak 

sesuai dengan yang diinginkan oleh soal; tidak merencanakan dan 

menuliskan terlebih dahulu cara/strategi yang akan digunakan; 

menggunakan operasi hitung serta pembulatan namun tidak menggunakan 

simbol; tidak menafsirkan suatu hasil atau model matematika ke dalam 

dunia nyata dan permasalahan aslinya; serta siswa mengomunikasikan 

informasi, masalah, langkah-langkah, serta menarik kesimpulan, namun 

banyak kesalahan ketika menerima informasi dari pertanyaan yang 

diberikan sehingga terjadi kesalahan ketika menyelesaiakan masalah. 

3. Penelitian oleh Cita Dwi Rosita, Laelasari, MS Noto  (2014) berjudul 

“Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa pada Mata Kuliah 

Aljabar 1”. Hasil penelitian didapatkan: (1) Tes Kemampuan Pemahaman 

Matematis (TKPM) mahasiswa secara klasikal tidak mencapai ketuntasan 

dan nilai TKPM mahasiswa yang mencapai lebih atau sama dengan 65 

sebanyak 54,38% dari keseluruhan mahasiswa; (2) Ketercapaian pada 

setiap indikator soal TKPM, hanya 3 indikator mencapai lebih dari atau 

sama dengan 70%, sedangkan 4 indikator lainnya kurang dari 70% dengan 

terendah ketercapaian 50%; (3) Adanya perbedaan ketuntasan pada 

kelompok mahasiswa berdasarkan tingkat kemampuan tinggi, sedang dan 
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rendah di mana masing-masing memperoleh rata-rata 84,7714; 65,7500; 

47,1395. Mahasiswa dengan tingkat kemampuan tinggi dan sedang 

mencapai ketuntasan lebih dari 65, sedangkan untuk yang berkemampuan 

rendah belum tuntas. 

4. Penelitian oleh Ratna Sariningsih (2014) berjudul “Pendekatan 

Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis 

Siswa SMP”. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pencapaian dan 

peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa SMP yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual lebih 

baik daripada pencapaian dan peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa dengan pembelajaran konvensional. Pencapaian 

dan peningkatan siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan 

pendekatan kontekstual mendapat pencapaian yang bagus sedangkan kelas 

yg pembelajarannya konvensional masih sangat kurang. 

5. Penelitian oleh N Maulidiah (2017) berjudul “Profil Berfikir Aljabar Siswa 

SMP dalam Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Kemampuan 

Matematika ”. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan berpikir 

aljabar siswa SMP dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari 

kemampuan matematika. Subjek berkemampuan matematika tinggi, pada 

tahap mengekstrak informasi, indikator berpikir aljabar yang muncul yaitu 

berpikir dinamik dan abstraksi. Pada tahap menyajikan kembali informasi, 

indikator berpikir aljabar yang muncul yaitu generalisasi, abstraksi, dan 

pemodelan. Pada tahap menerapkan temuan matematika, indikator berpikir 

aljabar yang muncul yaitu berpikir analitik. Subjek berkemampuan 
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matematika sedang, pada tahap mengekstrak informasi, indikator berpikir 

aljabar yang muncul yaitu berpikir dinamik dan abstraksi. Pada tahap 

menyajikan kembali informasi, indikator berpikir aljabar yang muncul 

yaitu generalisasi, abstraksi, dan pemodelan. Pada tahap menerapkan 

temuan matematika indikator berpikir aljabar yang muncul pada salah satu 

TPM yaitu berpikir analitik. Subjek berkemampuan matematika rendah, 

pada tahap mengekstrak informasi, indikator berpikir aljabar yang muncul 

yaitu berpikir dinamik dan abstraksi. Pada tahap menyajikan kembali 

informasi, indikator berpikir aljabar yang muncul yaitu abstraksi. 

C. Kerangka Berpikir 

Kemampuan pemahaman matematis merupakan salah satu 

kemampuan penting yang harus dimiliki siswa dalam kegiatan sehari-hari, 

apalagi perannya dalam pembelajaran matematika. Dengan memiliki 

kemampuan pemahaman matematis yang baik diharapkan siswa mampu 

mengatasi menyelesaian semua jenis dan model permasalahan matematika. 

Penelitian ini mengambil perihal kemampuan pemahaman matematis siswa 

pada materi aljabar MTs. 

Dalam hal ini untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa yang 

baik diperlukan pembelajaran dengan menggunakan berbagai model, strategi 

ataupun kegiatan pengayaan yang berkualitas. Sehingga guru perlu 

mengetahui sejauh manakah kemampuan pemahaman matematis siswanya. 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan diatas, bahwa tingkat 

pemahaman setiap siswa sudah pasti berbeda-beda. Untuk mendeskripsikan 
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tingkat kemampuan pemahaman yang berbeda, maka diperlukan indikator 

yang dapat membantu menjelaskan hal tersebut.  

Menurut Wardhani (2011) terdapat lima indikator kemampuan yang 

dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman matematis siswa, yaitu : 

reasoning and argument, devising strategies for solving problems, using 

sysmbolic and operation, mathematizing, dan communication. Melalui lima 

indikator tersebut peneliti akan mendeskripsikan kemampuan pemahaman 

matematis siswa.  

Kerangka berpikir sebagai peta konsep yang digunakan dalam sebuah 

penelitian sangatlah diperlukan. Sehingga peneliti membuat kerangka berpikir 

yang mengadopsi dari Wardhani (2011) seperti alur bagan berikut : 

 

Bagan 2.2 Kerangka Kemampuan Pemahaman Matematis 

  

 

 

Analisis Kemampuan Pemahaman 
Matematis Siswa 

Reasoning and 
argument 

Devising strategies for 
solving problems 

Using sysmbolic and 
operation 

Mathematizing 

Communication 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskritif kualitatif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskritif yang berupa kalimat tertulis atau 

audio wawancara yang di amati. Penelitian ini dengan cara melakukan 

observasi lembar jawaban Ulangan Akhir Semester (UAS) dan meninjau juga 

dari nilai raport/laporan hasil belajar siswa. Selain itu peneliti juga 

memberikan angket kepada siswa serta melakukan wawancaran pada siswa.  

B. Kehadiran Peneliti 

Sebagaimana dengan pendekatan penelitian yang digunakan oleh 

peneliti, yaitu penelitian deskritif kualitatif, sehingga kehadiran peneliti di 

lapangan sangat penting dan diperlukan secara maksimal. Peneliti merupakan 

instrumen kunci yang melakukan secara langsung mengamati, mewawancari, 

dan mengolah objek yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti adalah pengamat penuh yang 

bertanggungjawab untuk mengamati dan mengobservasi subjek secara 

mendalam di MTs Manbaul Islam Soko Kabupaten Tuban. Kehadiran peneliti 

pun harus juga diketahui oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan 

dibuktikan dengan ijin penelitian secara tertulis dari lembaga pendidikan 

peneliti IKIP PGRI Bojonegoro serta dari  lembaga pendidikan tempat 

pelaksanaannya MTs Manbaul Islam Soko Kabupaten Tuban. Sedangkan  
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waktu  penelitian dilakukan .dilakukan pada bulan Januari-Juli 2019 dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Rincian Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 

1. 
Pengajuan judul, penyusunan proposal, 

seminar proposal, penyusunan instrumen 

penelitian, pengajuan izin penelitian 

Januari–April 

2019 

2 

a. Pada pelaksanaan observai, peneliti 

melakukan pengamatan didalam kelas pada 

saat guru mata pelajaran mengajar dikelas 

selama 3 kali pertemuan sendiri untuk 

mengetahuai level kemampuan siswa, 

pertemuan pertama pada tanggal 6 Mei 

2019, kedua pada tanggal 09 Mei 2019, 

ketiga pada tanggal 13 Mei 2019. 

b. Pelaksanaan tes tulis soal UAS pemahaman 

materi aljabar pada tanggal 16 Mei 2019 

c. Pelaksanaan Wawancara siswa dilakukan 

pada jam istirahat pada tanggal 20-22 Mei 

2019 

 Mei 2019 

3 
a. Pelaksanaan Wawancara guru dilakukan 

pada jam istirahat pada tanggal 13 Juni 2019 

b. Peningkatan kedalaman terhadap sumber 

data 

Juni 2019 

4 
Penyusunan pembahasan isi Juli 2019 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan tiga orang siswa di  MTs Manbaul Islam 

Soko Kabupaten Tuban kelas VIII tahun ajaran 2018/2019 dengan rincian 

satu siswa dengan kemampuan pemahaman matematis tinggi, satu siswa 

dengan kemampuan pemahaman matematis sedang, dan satu siswa dengan 

kemampuan pemahaman matematis rendah. 
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D. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari 

informan yang dipilih sebagai subjek penelitian dengan fokus pada 

kemampuan pemahaman matematis  siswa  pada materi aljabar di MTs 

Manbaul Islam Soko Kabupaten Tuban. Sumber data penelitian diperoleh 

melalui cara mengeksplorasi jenis data kualitatif yang berkaitan dengan setiap 

fokus penelitian yang diamati. Sumber data dalam penelitian ini berupa 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Data primer berupa kata-kata dan tindakan dari orang yang 

diwawancari atau diamati dalam penelitian ini.  Data ini diambil dari jawaban 

tertulis dari angket yang diberikan peniliti, selain itu data ini juga berupa 

rekaman atau dokumentasi foto. Subjek yang diajadikan sampel rincian 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Sampel Subjek 

No Subyek Keterangan 

1. 
SP1  Siswa dengan level kemampuan tingkat rendah 

2. 
SP2  Siswa dengan level kemampuan tingkat sedang 

3 
SP3  Siswa dengan level kemampuan tingkat tinggi 

 

E.  Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengunakan 

lembar tes Ujian Akhir Semester (UAS), Observasi nilai raport, angket siswa, 

wawancara siswa dan dokumentasi. 
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1. Lembar tes UAS 

Lembar tes UAS adalah penilaian akhir semester yang diberikan sekolah 

kepada siswa sebagai bagian evalusi belajar dan prestasi siswa. Penilaian 

akhir semester ini dilakukan sekolah sesuai standart dan pelaksanaan dari 

dinas terkait. Lembar tes UAS berupa soal pilihan ganda dan soal esay sesuai 

dari kurikulum yang digunakan. 

2. Dokumen nilai  

 Dokumen nilai (Laporan Hasil Belajar) dilakukan untuk memperoleh 

informasi tingkat kemampuan matematis siswa berdasarkan level tinggi, 

sedang, dan rendah. Sebagaimana yang diharapkan raport merupakan proses 

awal penelitian ini untuk mengklasifikasikan tingkat kemampuan siswa. 

3.  Wawancara siswa 

Pengumpulan data wawancara siswa bertujuan untuk menggali data lebih 

dalam dari angket yang diberikan. Data wawancara ini disajikan berbentuk 

transkip hasil wawancara dengan siswa yang bersangkutan. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Wawancara 

 

No. Kompentesi 

1 Pendapat terkait minat pada matematika 

2 Pendapat terkait proses pembelajaran 

3 Pengetahuan tentang bentuk umum aljabar 

4 Kemampuan siswa dalam memahami soal aljabar 

5 Kemampuan siswa dalam menyimpulkan jawaban soal 

6 kemampuan siswa dalam memahami soal cerita 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: 

1. Analisis data sebelum di lapangan 

Analisi data pada tahap dilakukan peneliti berdasarkan hasil studi 

pendahuluan atau data sekunder sebagai modal awal untuk menentukan 

fokus penelitian. Dengan demikian fokus penelitian baru bersifat 

sementara dan dapat berkembang ketika penelitian di lapangan.. Dalam 

penyusunan proposal  skripsi, peneliti harus menentukan fokus penelitian 

untuk mencari sumber data yang akan digunakan 

2. Analisis data selama di lapangan 

Analisis data pada tahap dilakukan secara langsung melalui wawancara 

atau observasi data. Peneliti dapat secara lasung mengetahui kondisi dan 

situasi yang sedang terjadi pada objek yang di amati. Sehingga secara 

tidak langsung peneliti akan melakukan proses analisis dengan tak 

sengaja. 

3. Analisis data selesai di lapangan 

Analisis  pada tahap  akhir ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :  

a) Analisis domain ialah proses memberikan gambaran umum dari 

seluruh objek yang diamati. 

b) Analisis taksonomi ialah penjabaran secara detail dari hasil analisis 

domain yang dilakukan pada sebelumnya. 

c) Analisis komponensial ialah melakukan spesifikasi  pada setiap 

struktur temuan yang menjadi objek penelitian. 
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d) Analisi tema ialah proses yang melibatkan keterkaitan dan hubungan 

dari  tema  kultural lokasi. 

Berdasarkan intrumen data yang digunakan  perlu dilakukan tahap 

analisis yang sistematis, tahap tersebut yaitu: 

1) Analisis laporan hasil belajar siswa 

Dari laporan hasil belajar siswaakan dilakukan proses analisa untuk 

mengetahui tingkat kemampuan matematis siswa. Kemampuan ini akan 

diklasifikasi berdasarkan nilai laporan hasil belajar siswa, sehingga ini 

menjadi dasar analisa setiap level kemampuannya. 

2) Analisis tes UAS 

Dari jawaban UAS yang telah dikerjakan siswa akan dilakukan analisa 

secara mendalam setiap siswa dari pemamparan jawaban UAS tersebut. 

3) Analisis transkip wawancara siswa 

Transkrip hasil wawancara dengan siswa  akan menjadi sumber data 

sekunder. Sehingga analisa wawancara ini akan lebih detail data yang 

diperoleh dari setiap sampel individu.  

 

 

 

 

  

 

 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan temuan dilakukan 

pengujian kredibilitas data dengan cara :  

1. Meningkatkan ketekunan 

Dengan meningkatkan ketekunan dalam melakukan pendalam dari 

pengamatan, catatan, dan referensi sumber. Pendalam ini dapat dilakukan 

dengan membaca secara cermat dan tajam, sehingga data yang digunakan 

benar-benar dapat dipercaya keabsahannya. Selain itu, peneliti juga dapat 

dengan mendeskripsikan data secara tersetruktur, sistematis, dan akurat 

terhadap data  yang diobservasi. 

2. Triangulasi sumber data dan metode 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama 

tetapi dengan sumber yang berbeda, yaitu siswa dan guru. Sedangkan 

triangulasi metode dengan cara menanyakan hal yang sama tetapi dengan 

metode yang berbeda, yaitu tes, wawancara, dan dokumen. Melalui 

triangulasi apakah jawaban yang dihasilkan sama atau berbeda, sehingga 

diperoleh kredibilitas data yang digunakan. Kalau nara sumber 

memberikan data yang tidak sama, maka data tersebut bisa dikatakan 

tidak dapat dipercaya atau tidak kredibel. 

3. Diskusi teman sejawat 

Diskusi dengan teman dimaksudkan agar dapat membantu memberikan 

pemahaman pada peneliti terhadap data yang diamati. Dengan demikian 

peneliti akan memiliki pandangan luas terhadap data yang multitafsir. 

Dimungkinkan peneliti untuk  kembali ke lapangan apabila  ditemukan 
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data yang  belum terjawab, maka dengan kembali ke lapangan data 

menjadi semakin lengkap dan akurat.  


