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BAB V 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan paparan data yang telah disajikan sebelumnya dapat diketahui 

bahwa penelitian mengenai pemahaman konseptual dan prosedural siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

(SPLDV) siswa kelas XI DPIB 1 SMK Sore Tulungagung berdasarkan Gaya 

Kognitif, temuan yang dihasilkan didukung pendapat yang sudah ada yang sesuai 

dengan indikator pemahaman konseptual yang dikemukakan oleh Dede Suratman 

yaitu mengidentifikasi fakta-fakta yang berkaitan, mengenali contoh dan 

noncontoh, menafsirkan tanda-tanda, simbol dan istilah, memanipulasi ide-ide 

terkait, serta menyempurnakan hubungan konsep dan prinsip.89 Sedangkan 

indikator pemahaman prosedural yang dikemukakan oleh Kilpatrick yaitu 

pengetahuan mengenai prosedur secara umum, pengetahuan mengenai kapan dan 

bagaimana menggunakan prosedur dengan benar, dan pengetahuan dalam 

menampilkan prosedur secara fleksibel, tepat dan efisien.90 

A. Pemahaman Konseptual dan Prosedural Siswa Kelas XI DPIB 1 SMK 

Sore Tulungagung dengan Gaya Kognitif Field Independent dalam 

Menyelesaikan Masalah Matematika Materi SPLDV  

Subjek dengan gaya kognitif field independent dalam menyelesaikan 

masalah matematika yang diberikan dalam soal materi SPLDV dapat memenuhi

                                                           
89 Dede Suratman, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural Materi 

Pertidaksamaan Linear satu Variabel siswa Kelas VII SMP (Studi Kasus di MTs. Usuluddin 

Singkawang),  dalam jurnal cakrawala Kependidikan 9, No. 2 (2012): 3 
90 Swafford, Findel, & Kilpatrick, Adding It Up. Helping Children Learn Mathematics, 

(Washington DC: National Academy Press, 2001), hal. 150 
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indikator pemahaman konseptual dan prosedural.  

Subjek mampu memahami dengan baik mengenai materi SPLDV mulai dari 

yang mendasar. Subjek mampu menyebutkan fakta-fakta mengenai SPLDV seperti 

variabel konstanta dan lain sebaginya, bahkan subjek juga dengan baik 

menyebutkan pengertian dari SPLDV. Sehingga membuat subjek dapat memahami 

masalah dalam soal dengan baik pula dan dapat menyebutkan fakta-fakta terkait 

dalam soal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa 

pemahaman konseptual matematika adalah pengetahuan yang melibatkan 

pemahaman yang menyeluruh tentang konsep dasar dan dasar dibalik algoritma 

matematika.91 

Subjek dengan baik mengenali mana yang merupakan contoh dari SPLDV 

dan bukan yang termasuk SPLDV. Subjek juga dapat menjelaskan dengan rinci 

mengapa hal tersebut bisa dikatakan SPLDV ataupun bukan SPLDV. Ketika subjek 

diberikan dua gambar contoh dan diminta untuk memilih manakah yang termasuk 

SPLDV, subjek mengatakan bahwa gambar (a) adalah SPLDV dengan alasan syarat 

dari SPLDV adalah memiliki tanda sama dengan didalamnya dan memiliki dua 

variabel meskipun salah satu variabelnya tidak terlihat sebab konstanta dari salah 

satu variabel tersebut adalah bernilai nol, sehingga membuat vaiabel itu sendiri 

menjadi nol. Sedangkan ketika diminta untuk menjelaskan gambar yang bagian (b) 

subjek menjawab itu bukan persamaan akan tetapi pertidaksamaan dikarenakan 

tanda didalam sistem itu adalah kurang dari sama dengan yang merupakan salah 

satu tanda pertidaksamaan, sehingga disebut bukan SPLDV meskipun memiliki dua 

                                                           
91 Nor Hasnida Che Ghazali & Effandi Zakaria, Students' Procedural and Conceptual 

Understanding of Mathematics, dalam Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5, No. 7 

(2011) : 684 
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variabel yang terlihat jelas. Oleh karena itu, subjek dikatakan dapat mengenali 

dengan baik contoh dan non contoh dari SPLDV. Seperti yang dikatakan oleh 

sebuah penelitian bahwa pemahaman konseptual adalah dimana siswa dapat 

memahami atau bahkan membuat apa yang bisa dianggap contoh dan apa yang 

tidak bisa dianggap contoh konsep.92 

Subjek dapat dengan baik memahami apa yang ada dalam soal. Sehingga 

membuat subjek dapat dengan mudah menafsirkan apa yang diketahui dalam soal 

kedalam permisalah 𝑥 dan 𝑦. Hal ini sejalan seperti hasil penelitian yang 

mengatakan bahwa salah satu yang dikatakan pemahaman konseptual adalah siswa 

dapat memodelkan konsep dan menerjemahkannya kedalam denotasi, istilah dan 

ide.93 

Selain itu, subjek juga mampu menuangkan apa yang diihatnya didalam soal 

kedalam ide-ide yang sangat bagi. Subjek mengubah sebuah pernyataan dalam soal 

kedalam persamaan menggunakan ide dan penalarannya dengan baik. Dan 

diperoleh jawaban yang benar sesuai yang diinginkan atau yang ditanyakan didalam 

soal. Sejalan dengan peneliti lain yang mengatakan bahwa pemahaman konseptual 

mengacu pada pemahaman terpadu dan fungsional mengenai ide-ide matematika.94 

Selain itu ada pula yang menyatakan bahwa pemahaman konseptual adalah 

keupayaan seseorang untuk mengaitkan suatu ide matematika satu dengan ide 

matematika lainnya.95 

                                                           
92 Luluk Khamidah, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural Siswa Kelas 

VIII dalam Penyelesaian Masalah Matematika pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

di SMPN 7 Kediri, dalam Jurnal Simki-Techsain 1, No. 08 (2017): 4 
93 Ibid. 
94Dede Suratman, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural Materi 

Pertidaksamaan Linear satu Variabel siswa Kelas VII SMP (Studi Kasus di MTs. Usuluddin 

Singkawang), dalam jurnal cakrawala Kependidikan 9, No. 2 (2012): 3 
95M. Adnan & E. Zakaria, Pengetahuan Konseptual Pecahan dalam Kalangan Bakal Guru 

Matematik, dalam Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia 2, No. 1 (2012): 13 
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Dalam memahami soal dan konsep-konsep yang subjek kuasai tentang 

SPLDV mampu membawanya menyelesaikan soal dengan baik dan menemukan 

jawabannya dengan benar. Subjek dapat menyempurnakan prinsip yang subjek 

gunakan dalam menyelesaikan masalah dalam soal tersebut dengan konsep-konsep 

SPLDV yang subjek pahami. Hal ini sejalan dengan penelitian Khasan yang 

mengatakan bahwa pengetahuan konseptual adalah pengetahuan konsep dasar dan 

prinsip-prinsip matematika dan hubungan diantara mereka.96 

Ketika subjek ditanya mengenai bagaiamana prosedur atau langkah yang 

akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, subjek dengan mudah 

menjawab menggunakan salah satu metode penyelesaian dalam SPLDV. Pada soal 

nomor satu dan dua subjek dapat dengan baik menjelaskan  alasan dari pemakaian 

metode tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa 

“Procedural knowledge is ‘knowing how’, or the knowledge of the steps required 

to attain various goals. Procedures have been characterized using such constructs 

as skills, strategies, productions, and interiorized actions.” yang artinya 

pengetahuan prosedural adalah mengetahui bagaimana, atau pengetahuan tentang 

langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai berbagai tujuan. Prosedur telah 

ditandai menggunakan konstruksi seperti keterampilan, strategi, produksi, dan 

tindakan.97 

Subjek menyelesaikan soal  nomor satu dan dua menggunakan konsep-

konsep yang telah dipahaminya dan menyelesaikan soal tersebut dengan baik. 

                                                           
96Khaled Helmi Khasan, conceptual and Procedural Knowledge of Rational Numbers for 

Riyadh Elementary School Teachers, dalam Jurnal of Education and Human Development 3, No. 4 

(2014): 182 
97B. R. Johnson & M. Schneider, Developing Conceptual and Procedural Knowledge of 

Mathematics, dalam  Oxford University Press (2012) : 2 
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Seperti yang telah subjek jelaskan pada wawancara subjek menyelesaikannya 

menggunakan salah satu metode penyelesaian SPLDV, kemudian subjek temukan 

variabel 𝑦 dan selanjutnya 𝑥, hingga akhirnya subjek menemukan jawaban yang 

ditanyakan pada soal. Hal tersebut berarti bahwa subjek dapat mengetahui 

bagaimana prosedur pengerjaan masalah tersebut dengan benar dan tepat. Seperti 

yang dikatakan Wawan dalam penelitiannya bahwa memiliki pemahaman 

prosedural yang baik adalah mampu menjelaskan alasan dari setiap langkah-

langkah penyelesaian soal yang telah dituliskan (pengetahuan tentang teknik dan 

metode serta kriteria untuk menentukan kapan dan bagaimana harus menggunakan 

prosedur yang tepat).98 

Subjek dapat menampilkan jawabannya secara fleksibel menggunakan 

metode yang lain yang tidak dituliskan dalam lembar jawabannya. Subjek dapat 

dengan mudah menjelaskan atau menjawab masalah dengan menggunakan metode 

penyelesaian yang lain secara tepat dan benar pula. Untuk itu dikatakan bahwa 

subjek dapat dengan baik menampilkan kembali jawabannya secara fleksibel, tepat 

dan efisien. Sejalan yang dikatakan  Suratman dalam penelitiannya bahwa 

pengetahuan prosedural mengacu pada pengetahuan tentang prosedur, dan 

keterampilan dalam menampilkannya secara fleksibel, akurat dan efisien.99 

 

                                                           
98Wawan, dkk., Analisis Pemahaman Konseptual dan Prosedural Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Matematika Berdasarkan Gaya Belajar, dalam Jurnal Issues in Mathematics 

Education 1, No. 2 (2017): 102 
99 Dede Suratman, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural....,hal. 2 
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B. Pemahaman Konseptual dan Prosedural Siswa Kelas XI DPIB 1 SMK 

Sore Tulungagung dengan Gaya Kognitif Field  Dependent dalam 

Menyelesaikan Masalah Matematika Materi SPLDV  

Subjek dengan gaya kognitif field dependent dalam menyelesaikan masalah 

matematika yang diberikan dalam soal materi SPLDV tidak dapat memenuhi semua 

indikator pemahaman konseptual dan prosedural.  

Subjek tidak mampu memahami dengan baik mengenai materi SPLDV 

mulai dari yang mendasar. Subjek tidak mampu menyebutkan fakta-fakta mengenai 

SPLDV seperti variabel konstanta dan lain sebaginya, bahkan subjek juga tidak 

dapat menyebutkan pengertian dari SPLDV. Sehingga membuat subjek tidak dapat 

memahami masalah dalam soal dengan baik pula dan tidak dapat menyebutkan 

fakta-fakta terkait dalam soal. Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian yang 

mengatakan bahwa ketidakmampuan siswa dalam memahami konsep disebabkan 

dari siswa itu sendiri, hal ini karena siswa belum memiliki kesiapan untuk 

menerima, memepelajari konsep-konsep tersebut dan kurang berminat serta kurang 

tekun mempelajari setiap materi matematika yang diajarkan.100 

Subjek tidak dapat mengenali mana yang merupakan contoh dari SPLDV 

dan bukan yang termasuk SPLDV. Subjek tidak dapat menjelaskan dengan rinci 

mengapa hal tersebut bisa dikatakan SPLDV ataupun bukan SPLDV. Ketika subjek 

diberikan dua gambar contoh dan diminta untuk memilih manakah yang termasuk 

SPLDV, tidak dapat memilih karena subjek tidak mengetaui secara mendalam 

mengenai materi SPLDV. Oleh karena itu, subjek dikatakan tidak dapat mengenali 

dengan baik contoh dan non contoh dari SPLDV. Hal ini sejalan dengan penelitian 

                                                           
100 Dede Suratman, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural....,hal. 9 
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yang mengatakan bahwa lemahnya pemahaman konseptual siswa tercermin ketika 

siswa berhasil menyelesaikan masalah matematika yang sama dengan yang 

dicontohkan guru, akan tetapi ketika diberikan masalah yang sedikit berbeda siswa 

kesulitan menyelesaikannya.101 

Subjek kurang memahami apa yang ada dalam soal. Sehingga membuat 

subjek sulit  menafsirkan apa yang diketahui dalam soal kedalam permisalah 𝑥 dan 

𝑦, akan tetapi ada keraguan dalam jawaban subjek ketika dilakukan wawancara hal 

tersebut dikarenakan pekerjaan yang mereka tuliskan diperoleh dari mencontoh 

pekerjaan temannya. Hal ini tidak sejalan dengan hasil poenelitian yang 

mengatakan  bahwa salah satu yang dikatakan pemahaman konseptual adalah siswa 

dapat memodelkan konsep dan menerjemahkannya kedalam denotasi, istilah dan 

ide menjelaskan sistem matematika melalui penggunaan kode, frase, dan hubungan 

momunikasi konseptual.102 

Subjek tidak mampu menuangkan apa yang diihatnya didalam soal kedalam 

ide-ide yang sangat bagi. Subjek dapat menuliskan persamaan dalam lembar 

jawabannya akan tetapi jika diminta untuk menjelaskan dari mana asal persamaan 

tersebut subjek tidak bisa menjelaskannya. Hal ini karena persamaan yang subjek 

peroleh adalah dari pekerjaan temannya yang subjek jadikan contoh untuk 

dituliskan kembali pada lembar jawabannya. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Adnan dan Zakaria yang menyatakan bahwa pemahaman konseptual adalah 

keupayaan seseorang untuk mengaitkan suatu ide matematika satu dengan ide 

matematika lainnya.103 

                                                           
101 Luluk Khamidah, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural..., hal. 3 
102 Luluk Khamidah, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural..., hal. 4 
103 M. Adnan & E. Zakaria, Pengetahuan Konseptual Pecahan ..., hal. 13 
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Subjek tidak dapat memahami soal dan konsep-konsep tentang SPLDV, 

sehingga tidak mampu membawanya menyelesaikan soal dengan baik dan 

menemukan jawabannya dengan benar. Subjek tidak dapat menyempurnakan 

prinsip yang subjek gunakan dalam menyelesaikan masalah dalam soal tersebut 

dengan konsep-konsep SPLDV. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

mengatakan bahwa pengetahuan konseptual adalah pengetahuan konsep dasar dan 

prinsip-prinsip matematika dan hubungan diantara mereka.104 

Ketika subjek ditanya mengenai bagaiamana prosedur atau langkah yang 

akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, subjek tidak mampu 

menjelaskan secara terperinci, bahkan salah satu subjek tidak bisa menjelaskan 

sama sekali karena memang subjek tidak mengerjakan sendiri jawaban yang subjek 

tuliskan pada lembar jawabannya tersebut. Pada soal nomor satu subjek 

mengerjakan sampai pada jawaban terakhir akan tetapi tidak tersusun secara rinci 

tidak ada permisalan yang jelas dan apa yang ditanyakan pada lembar jawabannya. 

Dan pada soal nomor dua subjek tidak mengerjakan dengan alasan tidak bisa dan 

tidak memahami soal yang telah diberikan. Hal ini sejalan dengan peneliti Khasan 

yang mengatakan bahwa lemahnya pemahaman prosedural siswa adalah ketika 

siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahn matematika akan tetapi masih 

memiliki sifat ketergantungan baik kepada guru maupun kepada temannya dalam 

menyelesaikan masalah tersebut.105 

Subjek menyelesaikan soal  nomor satu akan tetapi tidak memahami 

langkah-langkah yang digunakan dan tidak dapat menyebutkan apa yang dituliskan 

pada lembar jawabannya. Dan subjek juga tidak memahami kapan harus 

                                                           
104 Khaled Helmi Khasan, conceptual and Procedural Knowledge..., hal. 182 
105 Luluk Khamidah, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural...., hal. 3 
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menggunakan metode tersebut. Hal tersebut tidak sejalan dengan indikator 

pemahaman prosedural dimana siswa dikatakan memiliki pemahaman prosedural 

apabila memenuhi indikator pengetahuan mengenai kapan dan bagaiamana 

menggunakan prosedur dengan benar.106 

Subjek tidak dapat menampilkan jawabannya secara fleksibel menggunakan 

metode yang lain. Subjek tidak mencoba menggunakan cara lain untuk mengecek 

kebenaran jawabannya, karena dianggap sulit untuk melakukannya dan memang 

subjek tidak mengetahui lagi harus menggunakan cara apalagi. Untuk itu dikatakan 

bahwa subjek tidak dapat dengan baik menampilkan kembali jawabannya secara 

fleksibel, tepat dan efisien. Seperti pendapat peneliti Suratman yang mengatakan 

lemahnya pengetahuan prosedural dikarenakan kurang terbiasanya 

mengembangkan berbagai cara yang kemungkinan dalam memecahkan suatu 

permasalahan matematika, mereka hanya meniru pola yang diajarkan guru tanpa 

memahami mengapa menggunakan langkah-langkah yang demikian.107 

                                                           
106 Maya Mahmudah, Pengetahuan Konseptual dan Prosedural Siswa ..., hal. 17 
107 Dede Suratman, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural....hal. 10 

 

 


