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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Konsep 

  Pengertian konsep yang didefinisikan menurut Meril (1977) adalah sebagai 

sekumpulan  benda,  simbol,  atau  peristiwa  yang  dikelompokkan  menurut 

persamaan  karakteristik  dan  yang  dapat  dibedakan  dengan  nama  dan  lambang. 

Cucu  (2010) menyatakan  bahwa  konsep  adalah  ide  atau  gagasan  yang  dibentuk 

dengan memandang sifat‐sifat yang sama dari sekumpulan eksemplar yang cocok. 

Hudoyo  (2004)  mengartikan  konsep  sebagai  gagasan  atau  pemahaman  dasar 

seseorang  dimana  seseorang  dapat  mengelompokkan  benda,  peristiwa,  atau 

simbol berdasarkan  sifat‐sifat atau ciri khas yang dimiliki dan dapat diberi nama. 

Jadi,  seseorang  dikatakan  telah  memahami  suatu  konsep  jika  mampu 

mengelompokkan sesuatu dengan melihat kesamaan‐kesamaan yang dimiliki. 

 Konsep  juga  dijelaskan  sebagai  abstraksi  dari  ciri‐ciri  sesuatu  yang 

mempermudah  komunikasi  antarmanusia  dan  memungkinkan  manusia  untuk 

berpikir  seperti yang dikemukakan oleh Berg  (1991). Memes  (2000) menyatakan 

konsep  adalah  ide  atau  gagasan  yang  digeneralisasi  dari  pengalaman  manusia 

dengan  beberapa  peristiwa,  benda,  dan  fakta.  Setiap  pengalaman  yang  dialami 

manusia dengan benda atau peristiwa disekitarnya kemudian disimpulkan menjadi 

sebuah  gagasan,  itulah  konsep  yang  dimaksud.  Soedjadi  (2000) mengungkapkan 

konsep  adalah  pemahaman  dasar  seseorang  tentang  suatu  hal.  Konsep  adalah 

generalisasi  dari  sekelompok  fenomena  tertentu,  sehingga  dapat  dipakai  untuk 

menggambarkan  berbagai  fenomena  dengan  ciri  atau  kekhasan  yang  sama 

diungkapkan oleh Singarimbu (1982). Nasution (2008) mengartikan bahwa apabila 

seseorang  dapat  menghadapi  benda  atau  peristiwa  sebagai  suatu  kelompok, 

golongan,  kelas,  atau  kategori  maka  orang  tersebut  sudah  belajar  konsep. 

Sedangkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (1991)  mendefinisikan  pengertian 

konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di  luar 

bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal‐hal lain. Akal manusia 

memiliki peranan yang penting untuk memahami sebuah konsep. 

  Beberapa pengertian konsep seperti di atas dapat diambil sebuah  intisari 

atau definisi konsep yang akan dipakai dalam penelitian  ini. Definisi konsep yang 

dipakai adalah definisi Hudoyo  (2004) yang mengartikan konsep sebagai gagasan 

atau  pemahaman  dasar  seseorang  dimana  seseorang  dapat  mengelompokkan 

benda,  peristiwa,  atau  simbol  yang  berdasarkan  sifat‐sifat  atau  ciri  khas  yang 

dimiliki dan dapat diberi nama.  
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Sebuah  konsep  digunakan  untuk  meningkatkan  pemahaman  seseorang 

akan  suatu  hal  dari  tingkat  rendah  sampai  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Seorang 

anak  mungkin  telah  memiliki  konsep  atau  pengertian  sederhana  sebelum 

mendapatkan pendidikan di sekolah.  Konsep tersebut tergolong konsep awal yang 

diperoleh secara informal.  Konsep rendah bisa diperoleh melalui pendidikan orang 

tua, teman bermain,  lingkungan sekitar, tempat dimana anak tersebut melakukan 

berbagai  interaksi,  dan  lain‐lain.  Konsep  awal  disebut  juga  konsep  rendah, 

sedangkan  konsep  tinggi  didapat  siswa  ketika  mulai  mendapatkan  pendidikan 

secara formal disekolah (Soedjadi, 2000). Melalui pendidikan formal sekolah secara 

umum, dan  seiring bertambahnya usia dan pola pemikiran  siswa,  siswa  semakin 

memiliki  pemahaman  yang  luas  tentang  konsep,  sehingga  pengetahuan  yang 

diperoleh  juga  akan  semakin  banyak.  Siswa  tingkat  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah 

Menengah  Pertama  tingkat  pemahan  konsep  terhadap  suatu  hal  berada  pada 

tingkat  kongkret.  Siswa pada  tahap usia  ini  akan  lebih memahami  suatu  konsep 

apabila disajikan dalam bentuk yang nyata baik secara visual, audio, ataupun audio 

visual.  Siswa tingkat Sekolah Menengah Atas sudah mampu mengembangkan pola 

pikirnya  secara  abstrak  dan  kompleks.  Konsep  merupakan  sintesis  sejumlah 

kesimpulan  yang  telah  ditarik  dari  pengalaman  dengan  objek  atau  kejadian 

tertentu.  Konsep‐konsep  yang  dipelajari  siswa  nantinya  akan  berpengaruh  pada 

hasil belajar siswa. 

Woodruff  (dalam Amin, 1987) menjelaskan pengertian konsep menjadi 3 

yaitu: Konsep dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan/ide yang relatif sempurna 

dan bermakna; Konsep merupakan suatu pengertian tentang suatu objek; Konsep 

adalah  produk  subjektif  yang  berasal  dari  cara  seseorang membuat  pengertian 

terhadap  objek‐objek  atau  benda‐benda  melalui  pengalamannya  (setelah 

melakukan persepsi terhadap objek/benda). Persepsi dari seseorang mungkin bisa 

berbeda  dengan  pandangan  orang  lain  karena  kesubjektifannya. Woodruff  juga 

telah mengidentifikasi 3 macam konsep yaitu: Konsep proses, yaitu konsep tentang 

kejadian  atau perilaku dan  konsekuensi‐konsekuensi  yang dihasilkan bila  terjadi; 

Konsep  struktur  adalah  konsep  tentang  objek,  hubungan  atau  struktur  dari 

beberapa macam  dan  Konsep  kualitas merupakan  sifat  suatu  objek  atau  proses 

dan tidak mempunyai eksistensi yang berdiri sendiri.  
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B.   Pengertian Konsepsi 

Konsepsi  adalah  pengertian  atau  penafsiran  seseorang  terhadap  suatu 

konsep tertentu. Siswa pada saat belajar menerima konsep baru kemudian konsep 

tersebut akan diproses dengan konsep‐konsep yang dimiliki dan ditempatkan pada 

kerangka  pengetahuan  yang  sebelumnya  sudah  dipunyai,  Berg  (1991). Menurut 

Handjojo  (2004)  konsepsi  adalah  konsep  yang  dimiliki  seseorang  melalui 

penalaran,  intuisi, budaya, pengalaman hidup atau yang  lain. Perbedaan konsepsi 

antarindividu disebabkan oleh berbagai  faktor, diantaranya adalah: pengetahuan 

dan pengalaman berhubungan yang  telah dimilikinya, struktur pengetahuan yang 

telah  terbentuk  di  otaknya,  dan  perbedaan  kemampuan  (menentukan  apa  yang 

diperhatikan waktu belajar, menentukan apa yang masuk ke otak, menafsirkan apa 

yang  masuk  ke  otak,  perbedaan  apa  yang  disimpan  di  dalam  otak).  Seorang 

siswa/mahasiswa yang pasif maka konsepsinya  sedikit  tapi bila  siswa/mahasiswa 

tersebut aktif maka konsepsinya juga akan semakin banyak (Purba, 2008). Konsepsi 

yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah konsepsi menurut pengertian Berg 

yaitu  konsepsi  sebagai  penafsiran  atau  perkiraan  seseorang  terhadap  dimana 

sebelumnya  ia  sudah  memiliki  dasar  pengetahuan,  dan  setiap  konsep  baru 

didapatkan dan diproses dengan konsep‐konsep yang telah dimiliki. 

 

C. Pengertian Miskonsepsi 

  Konsepsi  yang  berbeda  dengan  konsepsi  para  ahli  disebut  miskonsepsi 

(Berg,  1991).  Miskonsepsi  merupakan  suatu  interpretasi  konsep‐konsep  dalam 

suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Hal tersebut diungkapkan oleh Novak 

(1984). Miskonsepsi adalah pengertian yang tidak akurat akan konsep, penggunaan 

konsep yang salah, klasifikasi contoh‐contoh yang salah, kekacauan konsep‐konsep 

yang berbeda dan hubungan hierarkis konsep‐konsep yang  tidak benar  (Suparno, 

1998). Nakhleh (1992) menjelaskan bahwa miskonsepsi berarti suatu konsep yang 

berbeda dari pengertian umum yang disajikan dalam materi. Saat  seorang  siswa 

datang belajar di kelas, pikirannya sudah dipenuhi pengalaman dan pengetahuan 

tentang materi pelajaran yang sudah dipelajari atau yang akan dipelajari. Seringkali 

siswa  menemui  konsep  yang  didapat  sebelumnya  ternyata  tidak  tepat  sama 

dengan  konsep  yang  dipelajari  sekarang  sekalipun  dalam  materi  yang  sama. 

Keadaan seperti itu bisa memungkinkan terjadinya miskonsepsi (Soedjadi, 2000).  

  Berdasarkan uraian dan pengertian diatas miskonsepsi yang menjadi dasar 

penelitian  ini  adalah  miskonsepsi  menurut  Suparno  (1998)  yang  mengartikan 

miskonsepsi  sebagai  pengertian  yang  tidak  akurat  akan  konsep,  penggunaan 
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konsep yang salah, klasifikasi contoh‐contoh yang salah, kekacauan konsep‐konsep 

yang berbeda dan hubungan hierarkis konsep‐konsep yang tidak benar.  

  Miskonsepsi  bisa  terjadi  karena  konsep  awal  tentang  suatu  objek    yang 

diterima dan   dimengerti siswa, kadang berbeda dengan konsep yang diajarkan di 

sekolah walaupun dengan objek dan materi yang sama. Informasi baru yang masuk 

kedalam pikiran siswa akan terhambat untuk dipahami. Konsepsi awal yang dimiliki 

oleh siswa secara substansial diakui berbeda dengan gagasan yang diajarkan dan 

konsepsi  ini akan mempengaruhi belajar dan bisa menghambat perubahan untuk 

selanjutnya (Drivers, 1988).   Konsep awal yang tidak dapat diterima siswa dengan 

baik dapat mengakibatkan miskonsepsi  yang berlanjut. Ketika miskonsepsi  siswa 

tidak  segera ditangani maka akan membuat  siswa mengalami kesulitan‐kesulitan 

belajar  dan  bermuara  pada  rendahnya  prestasi  belajar  siswa.  Ciri‐ciri  dari  suatu 

miskonsepsi  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Berg  (1999)  yaitu: miskonsepsi  sulit 

untuk diperbaiki, miskonsepsi yang dialami siswa sering kali mengganggu, melalui 

metode ceramah yang bagus miskonsepsi juga sulit dihilangkan. 

 

D. Tipe Tipe Kesalahan  

Kesalahan adalah kekeliruan, perbuatan yang salah (melanggar hukum dan 

sebagainya)  (Depdikbud, 1999). Menurut Tarigan  (1990)  kesalahan adalah upaya 

sang  pembelajar  mengikuti  kaidah‐kaidah  yang  diyakininya,  atau  yang 

diharapkannya, benar atau  tepat  tetapi  sebenarnya  salah atau  tidak  tepat dalam 

beberapa hal. Supaya tidak terjadi suatu kesalahan, maka siswa harus menguasai 

materi dalam pembelajaran matematika. 

 Menguasai materi berarti siswa menguasai konsep yang ada pada materi 

tersebut.  Penguasaan  konsep  dalam matematika  diperlukan  untuk memecahkan 

masalah  dalam  matematika  sebagai  wujud  aplikasi  dari  konsep.  Pemecahan 

masalah  adalah  bagian  yang  sering  dirasa  sulit  oleh  siswa,  karena  diperlukan 

keterampilan  berhitung,  penguasaan  konsep  yang  matang,  kemampuan 

menginterpretasikan  bahasa  dengan  baik,  dan  lain‐lain  supaya  siswa  tidak 

melakukan kesalahan‐kesalahan dalam mengerjakan soal matematika. Usaha yang 

perlu  dilakukan  untuk  membantu  siswa  yang  mengalami  kesulitan  belajar 

matematika,  guru perlu mengenal berbagai kesalahan umum yang biasa dilakukan 

oleh  siswa  dalam  menyelesaikan  soal‐soal  matematika.  Saat  guru  sudah 

mengetahui  kesalahan‐kesalahan  yang menyebabkan  siswa mengalami  kesulitan 

dalam  belajar,  guru  akan  mencari  cara  untuk  mengatasi  masalah  tersebut, 

sehingga siswa tidak lagi menemui kesulitan belajar. 
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Jenis‐jenis  kesalahan  yang  sering  dilakukan  oleh  siswa  dalam 

menyelesaikan  soal‐soal  matematika  menurut  Subanji  dan  Mulyoto  yang 

diungkapkan  Rosita  (2007)  antara  lain:  Kesalahan  interpretasi  bahasa,  siswa 

seringkali  melakukan  kesalahan  dalam  menyatakan  bahasa  sehari‐hari  dalam 

bahasa matematika. Hal tersebut dikarenakan banyaknya simbol‐simbol, grafik dan 

tabel  sehingga membuat  siswa melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan 

simbol‐simbol,  grafik  dan  tabel  kedalam  bahasa matematika;  Kesalahan  teknis, 

dalam  aspek  ini  siswa  sering melakukan  kesalahan‐kesalahan  perhitungan  atau 

komputasi  dalam  mengerjakan  soal‐soal;  Kesalahan  konsep,  seringkali  siswa 

melakukan  kesalahan  dalam  menentukan  atau  menerapkan  rumus  untuk 

menjawab  suatu  masalah.  Siswa  melakukan  kesalahan  didalam  penggunaan 

teorema atau rumus yang tidak sesuai dengan kondisi prasyarat berlakunya rumus 

tersebut atau tidak menuliskan teorema. 

  Adapun  jenis‐jenis  kesalahan  lain  yang  dilakukan  oleh  siswa  dalam 

menyelesaikan soal‐soal matematika menurut Rosita (2007) antara lain: Kesalahan 

menggunakan  data,  dimana  dalam  hal  ini  siswa  sering  tidak menggunakan  data 

yang  seharusnya  dipakai  dalam  menjawab  pertanyaan  yang  ada.  Siswa  juga 

melakukan  kesalahan dalam memasukkan data  ke  variabel dan menambah data 

yang  tidak  diperlukan  dalam  menjawab  suatu  masalah;  Kesalahan  penarikan 

kesimpulan, hal ini menjadi suatu kesalahan karena dalam mengambil  kesimpulan 

tanpa  didasari  alasan  pendukung  yang  benar  dan  sering  tidak  sesuai  dengan 

penalaran  logika; Kesalahan  imajinasi merupakan kesalahan dan kekeliruan siswa 

dalam  imajinasi  ruang  (spasial) dalam dimensi‐dimensi  tiga  yang berakibat  salah 

dalam  mengerjakan  soal‐soal  matematika;  Kesalahan  prasyarat  merupakan 

kesalahan dan kekeliruan siswa dalam mengerjakan soal matematika karena bahan 

pelajaran yang sedang dipelajari siswa belum dikuasai, dan   kesalahan tanggapan 

yaitu  kekeliruan  dalam  penafsiran  atau  tanggapan  siswa  terhadap  konsepsi, 

rumus‐rumus dan dalil‐dalil matematika dalam mengerjakan soal matematika. 

  Tipe‐tipe  kesalahan  yang  dikelompokkan  menurut  Newman  (dalam 

Clement,  1980)  meliputi:  Kesalahan  karena  kecerobohan  atau  kurang  cermat. 

Ketidakcermatan  terjadi  karena  siswa  dalam  menggunakan  kaidah  atau  aturan 

sudah  benar,  tetapi  melakukan  kesalahan  dalam  melakukan  penghitungan; 

Kesalahan  dalam  keterampilan  proses,  hal  ini  dialami  siswa  ketika mengerjakan 

soal  matematika  sering  menjumpai  kesalahan  dalam  proses  penyelesaian; 

Kesalahan  dalam memahami  soal,  dalam  hal  ini  siswa  sebenarnya  sudah  dapat 

memahami  soal  tetapi  belum  menangkap  informasi  yang  terkandung  dalam 

pertanyaan,  sehingga  siswa  tidak  dapat  memproses  lebih  lanjut  solusi  dari 
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permasalahan;  Kesalahan  dalam  penggunaan  notasi,    siswa  sering    melakukan 

kesalahan  dalam  penggunaaan  notasi  yang  benar;  Kesalahan  konsep,  sering 

dilakukan  siswa  dalam  menemukan  strategi  yang  benar  dan  tepat  untuk 

menyelesaikan soal.  Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan teorema atau 

rumus yang digunakan. 

  Kesalahan  menurut  klasifikasi  Watson  yang  dituliskan  dalam  sebuah 

penelitian  (Cucu, 2010)  terdiri dari 8 kesalahan.  Jenis kesalahan  tersebut adalah: 

Data tidak tepat (Inappropriate Data) yaitu siswa berusaha mengoperasikan pada 

level  yang  tepat,  tetapi memilih  informasi data  yang  tidak  tepat; Prosedur  tidak 

tepat  (Inappropriate  procedure),  dalam  kesalahan  ini  siswa  menggunakan 

prinsip/rumus secara tidak tepat walaupun siswa berusaha mengoperasikan pada 

level yang tepat; Data hilang (Omitted data), ini berarti  siswa kehilangan satu data 

atau  lebih dari respon siswa. Dengan demikian penyelesaian menjadi tidak benar. 

Mungkin  siswa  tidak menemukan  informasi  yang  tepat  namun  siswa  berusaha 

mengoperasikan  pada  level  yang  tepat;  Kesimpulan  hilang  (Omitted  Conclution) 

siswa menunjukkan alasan pada level yang tepat dan tidak berhasil menyimpulkan 

dengan baik; Konflik  level  respon  (Respon Level Conflict), pada keadaan  ini  siswa 

menunjukkan  suatu  kompetisi  operasi  pada  level  tertentu  dan  kemudian 

menurunkan  operasi  yang  lebih  rendah  untuk menarik  kesimpulan; Manipulasi 

tidak  langsung  (Undered  Manipulation),  alasan  tidak  urut  tetapi  kesimpulan 

diperoleh  dan  secara  umum  semua  data  digunakan.  Suatu  jawaban  benar 

diperoleh dengan menggunakan alasan sederhana dan penuangan tidak logis atau 

acak. Gejala ini diamati sebagai suatu manipulasi tidak langsung; Masalah hierarki 

keterampilan  (Skill  Hierarchy  Problem),  banyak  pertanyaan  matematika  yang 

memerlukan  beberapa  keterampilan  didalam  mencari  penyelesaian.  Misalnya 

keterampilan  yang  melibatkan  kemampuan  menggunakan  ide  aljabar  dan 

keterampilan memanipulasi  angka.  Jika  keterampilan  siswa  dalam memanipulasi 

angka  tidak  terlihat, maka  terjadi masalah  pada  hierarki  keterampilan. Masalah 

pada  hierarki  keterampilan  dapat  ditunjukkan  misalnya  siswa  tidak  dapat 

menyelesaikan  permasalahan  karena  kurangnya  keterampilan.  Selain  ketujuh 

kategori  diatas  ada  kesalahan  yang  lain  (Above  Others)  yaitu  Kesalahan  yang 

termasuk  dalam  kategori  ini  antara  lain  pengopian  data  yang  salah  dan  tidak 

merespon. 

  Abdul  (2007)  mengidentifikasikan  kesalahan‐kesalahan  siswa  dalam 

mengerjakan  soal matematika  sebagai  berikut:  Aspek  bahasa/terjemahan,  yaitu 

kesalahan  dalam  mengubah  informasi  kedalam  bahasa  matematika.  Siswa 

biasanya mengalami  kesulitan  dalam memahami  bahasa, menafsirkan  kata‐kata 
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atau  simbol  yang  digunakan  dalam matematika  dan  siswa mengalami  kesulitan 

dalam  penggunaan  bahasa  dan  istilah  matematika;  Aspek  tanggapan/konsep 

adalah  kesalahan  dalam  menafsirkan  konsep,  rumus,  dan  dalil  matematika, 

sehingga  terjadi  kesalahan  dalam  pemecahan  soal  matematika;  Aspek 

strategi/langkah  penyelesaian,  sering  terjadi  karena  siswa  salah  dalam memilih 

jalan penyelesaian, sehingga tidak menemukan penyelesaian akhirnya. 

  Klasifikasi kesalahan‐kesalahan yang umumnya terjadi dalam mengerjakan 

soal matematika menurut  Soedjadi  (2000)  dibagi menjadi  4  sumber  kesalahan. 

Sumber‐sumber  itu  antara  lain: Makna  kata,  siswa  sering mengalami  salah  atau 

beda  penafsiran  terhadap  interpretasi  kata  kata  pada  soal  dengan  pemahaman 

siswa  yang  ditangkap.  Misalnya  kata  “panjang”  dan  “lebar”  sering  kali  siswa 

mengalami miskonsepsi dalam membedakan mana yang   merupakan sisi panjang 

dan mana yang merupakan sisi lebar dari suatu persegi panjang. Contoh lain sering 

terjadi miskonsepsi  dalam menentukan  tinggi  segitiga  oleh  siswa  sekolah  dasar. 

Siswa sekolah dasar cenderung menentukan bahwa tinggi segitiga merupakan sisi 

tegaknya, padahal, sisi yang lain bisa jadi merupakan tinggi segitiga; Tekanan aspek 

praktis,  hal  ini  terjadi  karena  siswa  seringkali  kebingungan  untuk  menentukan 

benar atau tidaknya suatu pernyataan. Misal 2 > 5 , 8: 2 = 3 dan  lain‐lain. Contoh 

lain  misalnya  karena  hanya  mengutamakan  nilai,  maka  konsep  perkalian  4x2 

dipandang  sama  dengan  2x4;  Simplifikasi  atau  penyederhanaan,  siswa  sering 

mengalami kesalahan dalam melakukan pengelompokan, penyempitan pernyataan 

dalam matematika, penyatuan konsep, dan  lain‐lain. Misalnya adalah pengertian 

“bilangan  prima”  di  sekolah  hanya  dikenal  bilangan  prima  positif,  pada  waktu 

dikenalkan  bilangan  prima  negatif  akan  sulit  menerimanya.  Contoh  yang  lain 

misalnya  adalah  pengertian  “permutasi’  sama  sekali  tidak  dihubungkan  dengan 

materi  “fungsi”;  Ketunggalan  struktur  matematika,  siswa  sering  mengalami 

keambiguan atau makna ganda dalam memecahkan masalah matematika.  

  Istiyanto  (2009)  menyatakan  ada  beberapa  kesalahan  yang  sering 

dilakukan siswa dalam mengerjakan soal‐soal matematika yaitu: Mengerjakan soal 

matematika dengan cara menghafal dan tidak disertai dengan  latihan. Saat siswa 

rajin berlatih mengerjakan soal matematika, secara otomatis itu akan menguatkan 

konsep‐konsep yang  telah dipelajari. Soal‐soal matematika  tidak hanya berkaitan 

dengan  konsep  saja,  tetapi  juga  berkaitan  dengan  keterampilan  menggunakan 

rumus,  logika dan menyimpulkan sesuatu. Kesalahan yang dilakukan siswa adalah 

siswa  kurang  teliti.  Contoh  dalam  mengerjakan  soal  1+(‐10)=9.  Pernyataan 

matematika tersebut akan menjadi benar jika kita menambahkan tanda negatif di 

depan angka 9. Kesalahan lain yang sering dilakukan siswa dalam mengerjakan soal 
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matematika  adalah  sikap  terburu‐buru.  Sikap  terburu  buru  dalam mengerjakan 

soal  tidak  akan memberikan  hasil  yang maksimal.  Kesalahan  lain  adalah  karena 

siswa  tidak  memperhatikan  petunjuk  pengerjaan  soal,  mengerjakan  tanpa 

membaca  terlebih  dahulu  petunjuk  pengerjaan  juga  dapat  mengakibatkan 

kesalahan. Mengerjakan  soal matematika  tanpa  prioritas  dan  strategi  juga  akan 

mengakibatkan kesalahan dalam menyelesaikan soal itu.  

  Kesalahan  pada  penelitian  ini  dalam mengerjakan  soal matematika  akan 

dikelompokkan  menurut  klasifikasi  kesalahan  menurut  Subanji  dan  Mulyoto 

seperti  yang  diungkapkan  dalam  penelitian  Rosita  (2007)  meliputi:  Kesalahan 

konsep,; Kesalahan menggunakan data; Kesalahan  interpretasi bahasa; Kesalahan 

teknis; Kesalahan penarikan kesimpulan, adapun kisi‐kisi atau kategorinya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Kisi‐Kisi Tiap‐Tiap Tipe Kesalahan 

Tipe Kesalahan Kisi‐kisi

Kesalahan konsep - Kesalahan menentukan  teorema  atau  rumus 

untuk menjawab masalah 

- Penggunaan  teorema  /rumus  yang  tidak 

sesuai  dengan  kondisi  prasyarat  berlakunya 

rumus tersebut /tidak menuliskan teorema 

2. Kesalahan 

menggunakan data 

- Tidak  menggunakan  data  yang  seharusnya 

dipakai 

-  Kesalahan memasukkan data ke variabel 

- Menambah data yang tidak diperlukan 

3. Kesalahan 

Interpretasi bahasa 

- Kesalahan  dalam menyatakan  bahasa  sehari‐

hari kedalam bahasa matematika 

- Kesalahan  menginterpretasikan  symbol‐

simbol,  grafik  dan  tabel  kedalam  bahasa 

matematika. 

4. Kesalahan teknis - Kesalahan perhitungan atau komputasi 

- Kesalahan memanipulasi operasi aljabar 

-  

5. Kesalahan penarikan 

kesimpulan 

- Melakukan  penyimpulan  tanpa  alasan 

pendukung yang benar 

- Melakukan  penyimpulan  pernyataan  yang 

tidak sesuai dengan penalaran logis                       

 

 

E.  Faktor Faktor yang Menyebabkan Miskonsepsi 
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  Evaluasi diberikan kepada  siswa bertujuan untuk mengukur  sejauh mana 

kemampuan siswa dalam menguasai materi yang dipelajari. Salah satu bentuk dari 

evaluasi dalam pembelajaran yaitu berupa tes. Tes digunakan untuk memperoleh 

data  baik  secara  kuantitatif maupun  kualitatif.  Tes  yang  digunakan  siswa  untuk 

mengetahui atau mengidentifikasi kesulitan‐kesulitan belajar adalah tes diagnostik 

seperti yang diungkapkan oleh Sukardi (2003). Tes diagnostik merupakan evaluasi 

yang memiliki penekanan khusus pada penyembuhan kesulitan belajar siswa yang 

tidak terpecahkan oleh formula perbaikan yang biasanya ditawarkan dalam bentuk 

evaluasi  formatif.  Kesulitan‐kesulitan  yang  terus  berlanjut  dan  berulang  akan 

menyebabkan miskonsepsi. 

  Faktor‐faktor  yang mempengaruhi  terjadinya miskonsepsi  dapat  berupa 

faktor eksternal dan  faktor  internal. Faktor eksternal adalah    faktor yang berasal 

dari  luar  individu  siswa baik  secara biologis maupun psikologis. Contohnya  yaitu 

tingkat  kematangan  dan  daya  serap  siswa,  strategi  pengajaran  yang  keliru, 

pengelolaan  kegiatan  belajar  yang  tidak  membangkitkan  motivasi,  pemberian 

penguatan yang  tidak  tepat, dan  lain‐lain. Sedangkan  faktor  internal yaitu  faktor 

yang  berasal  dari  dalam  individu  siswa  baik  secara  biologis maupun  psikologis. 

Contohnya  yaitu  faktor  genetik,  luka  pada  otak  atau  karena  trauma  fisik, 

pencemaran  lingkungan,  gizi  yang  tidak  tercukupi,  pengaruh  psikologis  dan 

sosial,dll (Soedjadi, 2000). 

  Menurut Suhadi (1989) hal‐hal yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi 

yaitu  siswa  sulit  meninggalkan  pemahaman  yang  telah  ada  sebelumnya  atau 

prakonsepsi  (terutama  yang  salah)  yang mungkin  diperoleh  dari  proses  belajar 

terdahulu,  kurang  tepat  dalam  mengaplikasikan  konsep‐konsep  yang  telah 

dipelajari,  penggunaan  alat  peraga  yang  tidak  mewakili  secara  tepat  konsep‐

konsep  yang  dipelajari,  ketidakstabilan  guru  dalam  menampilkan  aspek‐aspek 

esensial  dari  konsep‐konsep  yang  bersangkutan,  ketidaktepatan  guru  dalam 

pemakaian  istilah,  dan  ketidakstabilan  dalam  menghubungkan  suatu  konsep 

dengan konsep yang lain pada saat atau situasi yang tepat. 

  Penyebab  dari  resistennya  sebuah  miskonsepsi  karena  setiap  orang 

membangun pengetahuan persis dengan pengalamannya sendiri. Sekali kita telah 

membangun  pengetahuan,  maka  tidak  mudah  untuk  mengubah  miskonsepsi 

tersebut bila dilakukan hanya dengan memberi  tahu  saja, harus ada upaya  lebih 

untuk mengurangi atau menghilangkan miskonsepsi tersebut, Mu’awinah (2010). 

  Djamarah (2000) mengungkapkan faktor penyebab terjadinya miskonsepsi 

berasal dari dalam dan luar. Faktor yang berasal dari dalam adalah fisiologi (kondisi 

fisiologis, kondisi panca  indera) dan psikologi  (bakat, minat, kecerdasan, motivasi 
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dan kemampuan kognitif). Faktor yang berasal dari luar meliputi lingkungan (alami 

dan sosial) dan instrumental (kurikulum, program, guru, sarana dan fasilitas). 

 

F. Cara mengidentifikasi Miskonsepsi 

  Identifikasi  miskonsepsi  diartikan  sebagai  suatu  cara  untuk 

mengidentifikasi  belajar  siswa  yang  diperkirakan  mengalami  kesalahan 

pemahaman  konsep,  karena  konsepsi  siswa  berbeda  dengan  konsep  para  ahli. 

Diperlukan cara‐cara mengidentifikasi atau mendeteksi salah pengertian  tersebut 

yaitu melalui peta konsep, tes esai, interview klinis dan diskusi kelas. Peta Konsep 

(Concept  Maps),  adalah  suatu  alat  skematis  untuk  merepresentasikan  suatu 

rangkaian  konsep  yang  digambarkan  dalam  suatu  kerangka  proposisi  (Novak, 

1984). Peta  itu mengungkapkan hubungan‐hubungan yang berarti antara konsep‐

konsep  dan  menekankan  gagasan‐gagasan  pokok.  Peta  konsep  disusun  secara 

hierarkis, konsep esensial akan berada pada bagian atas peta. Miskonsepsi dapat 

diidentifikasi  dengan  melihat  hubungan  antara  dua  konsep  apakah  benar  atau 

tidak.  Biasanya miskonsepsi  dapat  dilihat  dalam  proposisi  yang  salah  dan  tidak 

adanya hubungan  yang  lengkap  antarkonsep. Pearsal  (1996) menyatakan bahwa 

dengan peta konsep kita dapat melihat  refleksi pengetahuan yang dimiliki  siswa. 

Dengan mencermati  kompleksitas  peta  konsep  tersebut  kita  dapat mendeteksi 

konsep‐konsep  mana  yang  kurang  tepat  dan  sekaligus  perubahan  konsepnya. 

Untuk lebih melihat latar belakang susunan peta konsep tersebut ada baiknya peta 

konsep itu digabung dengan interview klinis. Siswa diminta untuk mengungkapkan 

lebih  mendalam  mengenai  gagasan‐gagasannya  dalam  wawancara;  Tes  esai 

tertulis,  dalam  hal  ini  guru  dapat mempersiapkan  suatu  tes  esai  yang memuat 

beberapa konsep yang akan diajarkan atau yang sudah diajarkan. Berdasarkan tes 

tersebut dapat diketahui salah pengertian yang dibawa siswa dan salah pengertian 

dalam  bidang  tertentu.  Beberapa  siswa  dapat  diwawancarai  untuk  lebih 

mendalami  mengapa  mereka  memiliki  pendapat  seperti  itu  setelah  ditemukan 

salah pengertiannya. Berdasarkan hasil wawancara  itulah akan terlihat dari mana 

salah pengertian  itu berasal;  Interview klinis, wawancara dilakukan untuk melihat 

miskonsepsi pada siswa. Guru memilih beberapa konsep dalam matematika yang 

diperkirakan  sulit  dimengerti  siswa,  atau  beberapa  konsep  matematika  yang 

esensial  dari  bahan  yang  akan  diajarkan.  Siswa  diajak  untuk  mengekspresikan 

gagasan  mereka  mengenai  konsep‐konsep  yang  telah  dipelajari.  Hal  ini  dapat 

dimengerti latar belakang munculnya kesalahan yang ada dan sekaligus ditanyakan 

dari  mana  mereka  memperoleh  miskonsepsi  tersebut;  Diskusi  dalam  kelas, 

biasanya  di  dalam  kelas  siswa  diminta  untuk mengungkapkan  gagasan mereka 
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tentang konsep yang sudah diajarkan atau yang akan diajarkan. Diskusi di kelas itu 

dapat dideteksi  juga apakah gagasan/ide mereka  tepat atau  tidak  (Harlen, 1992). 

Berdasarkan  hasil  diskusi  tersebut,  penelitian  bertujuan  supaya  dapat mengerti 

konsep‐konsep alternatif yang dipunyai siswa. Cara ini lebih sesuai digunakan pada 

kelas dengan  jumlah  siswa banyak dan  juga dapat digunakan  sebagai penjajakan 

awal. 

  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Pramudya  (2011)  juga 

mengungkapkan  cara  lain  untuk  mendeteksi  miskonsepsi  siswa  dengan  cara: 

memberikan  tugas‐tugas  terstruktur  misalnya  tugas  mandiri  atau  kelompok 

sebagai  tugas  akhir  pengajaran  atau  tugas  pekerjaan  rumah,  memberikan 

pertanyaan terbuka, pertanyaan terbalik  (reverse question) atau pertanyaan yang 

kaya konteks  (contex  rich problem), mengoreksi  langkah‐langkah yang digunakan 

siswa dalam menyelesaikan  soal‐soal esai dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

diantaranya  adalah  dengan  mengajukan  pertanyaan‐pertanyaan  terbuka  secara 

lisan  kepada  siswa  atau  dengan mewawancarai misalnya  dengan menggunakan 

daftar pertanyaan. 

  Menurut  Haditono  (1990)  langkah‐langkah  yang  dilakukan  untuk 

mengidentifikasi  kesalahan adalah dengan menetapkan  individu  yang melakukan 

kesalahan, menetapkan lokasi dimana kesalahan itu terjadi, dan menetapkan latar 

belakang kesulitan atau kesalahan pemahaman. 

 

G. Konsep Statistik 

  Statistik  sering  digunakan  dalam  kegiatan  nyata  sehari‐hari.  Pemerintah 

telah  beberapa  kali  mengadakan  sensus  penduduk,  sensus  ekonomi,  sensus 

pertanian  maupun  sensus  lainnya  melalui  Biro  Pusat  Statistik  (BPS),  Rencana 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (RAPBN)  yang  didasarkan  pada 

kecenderungan‐kecenderungan  anggaran  pendapatan  maupun  belanja  negara 

tahun‐tahun  sebelumnya, merupakan  contoh‐contoh penggunaan  statistik.  Tidak 

hanya  lembaga  pemerintah  dan  swasta  yang  membutuhkan  statistik,  peneliti 

perorangan  yang  akan mengembangkan  teori  baru  seringkali  harus mengambil 

kesimpulan  tentang  sesuatu  hal  berdasarkan  catatan  yang  didapat  dari  hasil 

pengamatan, pengukuran maupun pencacahan. Materi yang diberikan di kelas XII 

SMK  untuk materi  statistik  dapat  ditunjukkan  dengan  peta materi  di  bawah  ini: 

(Modul pengembangan matematika SMK, 2009 
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Bagan 1. Peta Materi Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Pengertian Statistik 

Statistik  adalah  pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  cara‐cara 

pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisannya dan penarikan kesimpulan  

berdasarkan  kumpulan  data  dan  penganalisisan  yang  dilakukan.  Populasi  adalah 

totalitas  semua  nilai  yang  mungkin,  hasil  menghitung  ataupun  mengukur, 

kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota 

kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat‐sifatnya. Sampel adalah 

sebagian yang diambil dari populasi 

 

2. Penyajian Data 

    Data dapat disajikan melalui 2 bentuk yaitu melalui tabel dan diagram. 

 Contoh penyajian data dengan tabel adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Pengertian 
Statistik 

Penyajian data

1. Tabel
2. Diagram 

Pemusatan Data

1. Pengertian statistik 
2. Populasi & Sampel 
3. Macam‐macam data 

 

Penyebaran 

Data 

1. Mean
2. Median 
3. Modus 

1.  Jangkauan 
2. Simpangan rata‐ 
    Rata 
 3. Simpangan Baku 
4. Jangkauan semi  
    inter kuartil 
5. Nilai Standar 
6. Koefisien variansi 

STATISTIK

INDIKATOR MATERI
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NILAI MATEMATIKA SISWA KELAS I‐A 

SEMESTER I TAHUN 2010 

Nilai  Banyak Siswa 

41‐50  3 

51‐60  5 

61‐70  19 

71‐80  8 

81‐90  2 

91‐100  1 

Jumlah  38 

 

Contoh penyajian data dengan diagram adalah sebagai berikut: 

1. Diagram batang 

 
 

 

2. Diagram garis 
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3. Diagram Lingkaran 

 
3. Ukuran Pemusatan Data 

a. Mean (rata‐tata) 

Data Tunggal 

n

xxxxx
x n


...4321  

nx data ke‐n 

n = banyaknya data 

Data berkelompok 

x



i

ii

f

xf .
 

fi  = frekuensi untuk nilai xi     

xi = banyaknya data ke‐i 

b. Median 

- Data Tunggal 

Median  data  genap  adalah  rata‐rata  hitung  dari  dua  data  yang 

terletak di tengah. 

Untuk  data  ganjil  setelah  data  disusun  menurut  nilainya,  maka 

median adalah data yang terletak tepat di tengah. 

 

- Data Berkelompok 

Median = 





















f

Fn
pb 2

1

 

b = batas bawah kelas median, yaitu kelas interval yang memuat 

median, 
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p = panjang kelas median, 

n = ukuran sampel atau banyak data, 

F = jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda 

kelas median (frekuensi kumulatif), 

f = frekuensi kelas median. 

c. Modus 

  Data tunggal 

Modus ditentukan dari data yang memiliki frekuensi paling banyak. 

  Untuk data berkelompok dapat dirumuskan: 

  Modus =  
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bb

b
pb  

  b = batas bawah kelas modus 

  p = panjang kelas modus 

  b1= selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya 

  b2= selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya 

4. Ukuran Penyebaran Data 

a. Jangkauan 

Jangkauan = data terbesar – data terkecil 

b. Simpangan rata‐rata, dapat dirumuskan atau ditulis sebagai berikut: 

 SR=  



n

i
i xx

n 1

1
 

SR = simpangan rata‐rata 

n = ukuran data 

xi= data ke‐i dari data x1, x2, x3, …, xn 

x  = rataan hitung 

c. Simpangan baku, dapat dirumuskan atau dituliskan sebagai berikut: 

s= 
)1(

1

2

1

2











 

 

nn

xx
n

i

n

i
i

(untuk data <30) 

  s= 

 
1

1

2






n

xx
n

i
i

        (untuk data >30) 

xi = data ke‐i 

n = ukuran data 

x  = rataan hitung 
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d. Jangkauan semi interkuartil dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    JAK =
2

1
 (Q3‐Q1) 

    Q3 = Nilai kuartil ke‐3 

    Q1 = Nilai kuartil ke‐1 

e. Nilai Standar ( z‐ score) dapat dirumuskan dengan: 

s

xx
z i

i


  

xi = data ke‐i 

x  = rataan hitung 

s  =simpangan baku 

f. Koefisien variansi 

Digunakan untuk melihat merata atau tidaknya suatu nilai, dapat 

dirumuskan dengan:  

KV =  %100x
Mean

akuSimpanganb

 
 

H. Penelitian yang relevan 

  Ada  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  terhadap  analisis 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal‐soal matematika untuk 

mendukung penelitian ini, diantaranya adalah : 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pramudya  (2011)  menyatakan  masih 

terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal matematika pada siswa kelas X SMK 

Diponegoro  Salatiga  Tahun  Pelajaran  2010/2011.  Pada  penelitian  tersebut 

Pramudya meneliti materi tentang materi logaritma. Berdasarkan tes analisis yang 

dilakukan oleh Bayu diperoleh kesalahan‐kesalahan pada materi  logaritma adalah 

sebagai  berikut:  Berdasarkan  prosentase  (%)  kesalahan  pada  5  tipe  kesalahan 

menurut  Newman  didapat  besarnya  kesalahan  konsep  yaitu  sebesar  55%, 

kesalahan  dalam  keterampilan  proses  yaitu  sebesar  27%,  kesalahan  karena 

kecerobohan atau kurang cermat yaitu sebesar 14%, kesalahan dalam memahami 

soal yaitu sebesar 4% dan kesalahan notasi yaitu sebesar 0%. 

Cucu  (2010)  juga  menyatakan  masih  terdapat  kesalahan  dalam 

mengerjakan  soal matematika  pada  siswa  kelas  X  SMA  Pringsurat,  Temanggung 

Tahun  Pelajaran  2009/2010.  Pada  penelitian  tersebut  Cucu  mengambil  materi 

matriks.  Berdasarkan  tes  analisis  yang  dilakukan,  diperoleh  kesalahan‐kesalahan 

pada materi matriks sebagai berikut. Berdasarkan prosentase (%) kesalahan pada 8 

tipe  kesalahan menurut  klasifikasi Watson,  didapat  4  kesalahan  dominan  yang 
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dilakukan  siswa yaitu: besarnya kesalahan karena  siswa memilih  tidak menjawab 

dikarenakan  tidak  mampu  memahami  soal  dan  melakukan  analisis  untuk 

memperoleh  penyelesaian  akhir  sebesar  32%,  kesalahan  dalam  keterampilan 

proses  yaitu  sebesar  28%,  kesalahan  karena menggunakan  prosedur  yang  tidak 

tepat sebesar 20%, dan  kesalahan dalam memasukkan informasi sebesar 11%. 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh Herlina  (2011)  di  SMK Negeri  2  Salatiga. 

Penelitian  itu bertujuan untuk mengetahui  identifikasi kesalahan siswa dan untuk 

mengetahui  faktor–faktor  dibalik  kesalahan  yang  dilakukan  siswa. Materi  dalam 

penelitian  ini mengambil materi operasi hitung bilangan berpangkat dan bilangan 

berpangkat. Subjek penelitian terdiri dari 63 siswa yang terdiri dari dua kelas yaitu 

kelas  TMO  dan  kelas  TPM.  Pengambilan  data  menggunakan  metode  tes  dan 

wawancara.  Kesalahan  siswa  dibagi  menjadi  4  kesalahan.  Hasil  penelitian 

menunjukkan kesalahan konsep sebesar 31,41% di kelas TMO dan 38,68% di kelas 

TPM. Jumlah siswa yang melakukan kesalahan sebesar   11,54% di kelas TMO dan 

19,34% di kelas TPM. Kesalahan menggunakan data sebesar 10,05% di kelas TMO 

dan 10.64% di kelas TPM, dengan jumlah siswa yang melakukan kesalahan sebesar 

3,69%  di  kelas  TMO  dan  5,32%  di  kelas  TPM.  Kesalahan  teknis  di  kelas  TMO 

sebesar 53,52% dan 42,17% di kelas TPM, dengan  jumlah  siswa yang melakukan 

kesalahan    19,67%  di  kelas  TMO  dan  21,08%  di  kelas  TPM.  Serta  kesalahan 

penarikan kesimpulan di kelas TMO sebesar 5,02% dan 8,51% di kelas TPM, dengan 

jumlah siswa yang melakukan kesalahan sebesar 1,85% dan 4,26%.  

 

 

 

 

 

 


