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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep, Konsepsi, dan Miskonsepsi 

Konsep menurut Berg (1991:8) adalah golongan benda, simbol, atau 

peristiwa tertentu yang digolongkan berdasarkan sifat yang dimiliki masing-

masing dan dapat diberikan nama yang khusus atau dapat diperlihatkan 

dengan sebuah simbol khusus, atau dengan kata lain konsep merupakan 

abstraksi dan ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antara 

manusia dan yang memungkinkan manusia untuk berpikir. Abdurrahman 

(2003:254) menyatakan “konsep menunjuk pada pemahaman dasar. Siswa 

mengembangkan suatu konsep ketika mereka mampu mengklasifikasikan 

atau mengelompokkan benda-benda atau ketika mereka dapat 

mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok benda tertentu. Sejalan 

dengan Nasution (2008:161) yang mengungkapkan bahwa bila seseorang 

dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu kelompok, 

golongan, kelas, atau kategori, maka ia telah belajar konsep. Pendapat 

yang hampir serupa disampaikan oleh Rosser dalam Dahar (2011:63) yang 

mendefinisikan konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas 

obyek, kejadian, kegiatan, atau hubungan yang mempunyai atribut yang 

sama. 

Soedjadi (2000:14) menyatakan bahwa konsep adalah ide abstrak yang 

dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang 

pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata, 

sedangkan Djamarah (2011:30) mengemukakan bahwa konsep adalah 

satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang 

sama.  Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi 

terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan 

dalam golongan tertentu.  Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang 

dalam bentuk representasi mental tak berperaga.  Konsep sendiri pun 

dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa). Konsep 

merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang 

dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan 

meliputi prinsip, hukum, dan teori, dan konsep itu diperoleh dari fakta, 
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peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berfikir abstrak (Sagala, 

2011:71) 

Setiap siswa pasti memiliki tafsiran konsep yang berbeda-beda. 

Tafsiran perorangan dari suatu konsep ilmu inilah yang disebut konsepsi 

(Berg, 1991:10). Sutriyono (2012:2) menyatakan bahwa bagi siswa, 

konsepsi mereka tentang matematika adalah tidak salah karena konsepsi 

mereka adalah berdasarkan skim tindakan mereka sendiri. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia memberikan pengertian konsepsi secara umum yaitu 

pengertian, pendapat atau pemahaman. Apabila sebuah konsep baru 

hanya dihafalkan tanpa memperhatikan hubungannya dengan konsep-

konsep yang lain, maka konsep baru tersebut tidak masuk dalam jaringan 

konsep yang telah ada sebelumnya di dalam otak tapi tidak berdiri sendiri 

sehingga tidak dapat digunakan dengan baik dan kurang mempunyai arti, 

sebab sebuah konsep baru bisa memiliki arti jika konsep berhubungan 

dengan konsep-konsep yang lain. Hubungan antar konsep di dalam otak 

manusia dinyatakan sebagai peta konsep (Berg, 1991:11). 

Konsepsi siswa tentunya tidak terlepas dari kesalahan. Kesalahan 

konsepsi atau miskonsepsi menurut Suparno (1997:86) adalah pengertian 

yang salah atau yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah. Soedjadi 

(2000:157) menyatakan penyebab miskonsepsi dapat dijumpai dalam 

beberapa sumber yaitu: 

a. Makna Kata 

Contoh Kesalahan konsepsi persegi panjang terjadi sebagai berikut: 

Seorang guru menerangkan dengan menggunakan kertas. 

                

Ini persegi panjang  Ini bukan persegi panjang 

Gambar 1. Contoh Kesalahan Konsepsi 

 

Kesalahan ini terjadi karena pengertian kata “panjang” tidak 

memahami konservasi bangun. 
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b. Aspek Praktis 

Miskonsepsi terjadi karena “tekanan aspek praktis” misalnya 

konsep     dipandang sama dengan    . 

c. Simplifikasi 

Miskonsepsi dapat muncul dari suatu “simplifikasi” atau 

penyederhanaan demi pendidikan. Contoh: pengertian barisan dan 

permutasi di jenjang sekolah sama sekali tidak dihubungkan dengan 

“fungsi” atau “pemetaan”. 

d. Ketunggalan Struktur Matematika 

Miskonsepsi dapat muncul dari anggapan bahwa matematika 

merupakan sebuah struktur tunggal. Seolah-olah matematika dapat 

disusun seluruhnya dalam satu pohon. 

e. Gambar 

Miskonsepsi dapat muncul dari ilustrasi berupa gambar. 

2. Pengkategorian Konsep 

Flavel dalam Sagala (2011:72) konsep-konsep dapat dibedakan dalam 

tujuh dimensi, yaitu: 

a. Atribut 

Setiap konsep mempunyai atribut yang berbeda, contoh-contoh 

konsep harus mempunyai atribut-atribut yang relevan termasuk yang 

tidak relevan. Atribut dapat berupa fisik (warna, tinggi, bentuk) dapat 

pula fungsional. Misal konsep meja harus mempunyai permukaan 

datar, sambungan-sambungan yang mengarah ke bawah yang 

mengangkat permukaan itu dari lantai. 

b. Struktur 

Menyangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut-atribut itu. 

Ada tiga macam struktur yang dikenal: 

1) Konsep konjungtif 

Terdapat dua atau lebih sifat-sifat sehingga dapat memenuhi 

syarat sebagai konsep, contoh konsep aktris punya dua atribut 

yaitu wanita dan main dalam film. 

2) Konsep disjungtif 

Terdapat satu dari dua atau lebih sifat-sifat harus ada, misalnya 

konsep paman dapat merupakan kakak dari ibu/ayah atau pria 

yang menikah dengan saudara ibu/ayah. 
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3) Konsep relasional 

Hubungan tertentu antara atribut-atribut konsep, misal konsep 

kelas sosial ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, 

pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. 

c. Keabstrakan 

Keabstrakan yaitu konsep-konsep dapat dilihat dan konkret, atau 

konsep-konsep itu terdiri dari konsep-konsep lain. Contoh: suatu 

segitiga dapat dilihat. 

d. Keinklusifan (Inclusiveness) 

Keinklusifan ditunjukkan pada jumlah contoh-contoh yang terlibat 

dalam konsep itu. Contoh: bagi anak kecil konsep kucing ditunjukkan 

pada seekor hewan tertentu yaitu kucing keluarga. Bila anak telah 

mengenal beberapa kucing lain, konsep kucing akan menjadi lebih luas 

termasuk lebih banyak contoh. 

e. Generalitas atau keumuman 

Generalitas yaitu bila diklasifikasikan konsep-konsep dapat berbeda 

dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Misalnya konsep wortel 

adalah subordinat terhadap konsep sayuran, konsep sayuran 

subordinat dari konsep tanaman yang dapat dimakan, makin banyak 

asosiasi yang dapat dibuat dengan konsep-konsep yang lain. 

f. Ketepatan 

Suatu konsep menyangkut apakah ada sekumpulan aturan-aturan 

untuk membedakan contoh-contoh dari yang bukan contoh-contoh 

suatu konsep. 

g. Kekuatan (Power) 

Kekuatan suatu konsep oleh sejauh mana orang setuju bahwa 

konsep itu penting. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsepsi 

Konsepsi siswa satu dengan yang lain berbeda-beda. Penelitian Driver 

dalam Sutriyono (1999) tentang konsepsi siswa mengenai berbagai obyek 

peristiwa menunjukkan ciri-ciri umum pemahaman siswa yang juga 

menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsepsi siswa antara lain: 

a. Pemikiran siswa bersifat personal 

Setiap siswa mempunyai konsepsi tentang berbagai hal secara 

berbeda atau bersendirian. Semua itu bergantung pada pengalaman 



9 
 

 
 

dan pembentukan pengetahuan berdasarkan corak pemikiran yang 

dipunyai siswa tersebut. Setiap siswa mengadakan pengabstrakan 

reflektif secara berbeda-beda atau bersendirian berdasarkan corak 

pemikiran yang dipunyainya, namun perlu disadari bahwa pemikiran 

siswa bersifat personal tidak berarti bahwa pemikiran itu tidak dipunyai 

orang lain. 

b. Ide-ide siswa nampak tidak koheren 

Siswa seringkali mempunyai beberapa konsepsi yang berbeda 

tentang suatu hal atau gejala tertentu. Konsepsi yang berbeda itu 

digunakan untuk menjelaskan atau meramalkan dalam konteks yang 

berbeda-beda pula. Seringkali konsepsi yang berbeda-beda itu 

membawa pertentangan bila dipandang dari acuan ilmuwan. Tentu 

saja tidak mengherankan mengapa sering terjadi penjelasan berbeda 

dari siswa yang berbeda untuk satu fenomena yang sama. 

c. Ide siswa bersifat stabil 

Sering dijumpai bahwa sekalipun siswa telah mengikuti pelajaran 

dari guru, pemikirannya tidak berubah (bersifat stabil). Meskipun 

pengajar telah mencoba untuk mengubahnya sesuai dengan konsep 

ilmuwan. Hal ini dikarenakan corak pemikiran yang dipunyai siswa 

tersebut begitu kuat sehingga banyak konteks akan selalu diasimilasi 

secara sama. 

d. Pemikiran siswa banyak didominasi oleh persepsi 

Banyak pemikiran siswa masih didominasi oleh hal yang teramati 

secara langsung berdasarkan pengalaman yang dilihatnya. 

e. Pusat perhatian siswa terbatas 

Banyak kasus para siswa hanya memperhatikan aspek-aspek 

tertentu saja dari suatu peristiwa. Pusat perhatian tergantung pada 

hal-hal yang kelihatan mencolok. 

4. Konsep Dasar Segiempat 

Segiempat adalah bidang yang dibatasi oleh empat buah titik yang 

tidak segaris yang dihubungan satu-satu (Suryanto, 2010:1). Segiempat 

dapat berarti pula sebuah model bangun datar yang dibatasi oleh empat 

ruas garis (Roostanto, 2012:11). Segiempat dapat diberi nama dengan 

menggunakan huruf kapital berurutan dan cara mengurutkannya bisa 

searah putaran jarum jam atau sebaliknya. Setiap pertemuan dua sisi 
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menghasilkan sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dua sisi (ruas garis). 

Dua titik sudut yang tidak terletak pada satu sisi dihubungkan dengan 

sebuah ruas garis, maka ruas garis itu disebut  diagonal.  

Segiempat merupakan bentuk segi-n yang paling banyak jenisnya. Cara 

untuk membedakan bangun-bangun segiempat adalah dengan memahami 

definisi dan sifat-sifat bangun segiempat. Segiempat selain yang memiliki 

bentuk sembarang dibedakan dalam tiga macam bentuk yaitu trapesium, 

jajargenjang, dan layang-layang yang kemudian menjadi bentuk yang lebih 

khusus yaitu belah ketupat dan persegi panjang, serta memiliki bentuk 

yang paling khusus yang disebut bangun datar bujur sangkar/persegi. 

Hubungan antarbangun segiempat dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Hubungan antarbangun Segiempat 

 

5. Definisi Macam-macam Segiempat 

Definisi dalam istilah matematika adalah ungkapan yang membatasi 

suatu konsep sehingga dengan adanya definisi orang dapat membuat 

ilustrasi atau gambar atau konsep yang didefinisikan (Soedjadi, 2000:14). 

Definisi dalam matematika ada dua yaitu definisi analitis dan genetik. 

Definisi analitis adalah definisi yang menyebutkan genus proksimum (genus 

terdekat) dan diferensia spesifika (pembeda khusus). Sedangkan definisi 

genetik adalah definisi yang menyebutkan bagaimana konsep itu terbentuk 
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atau terjadi (Soedjadi, 2000:15). Pendefinisian bangun datar segiempat 

adalah sebagai berikut: 

a. Trapesium 

Trapesium adalah bangun datar segiempat yang tepat mempunyai 

sepasang sisi yang sejajar (definisi analitis). Trapesium juga berarti 

segiempat yang terbentuk dari sebuah segitiga yang dipotong oleh 

salah satu garis yang sejajar dengan salah satu sisinya (definisi genetik). 

Sifat-sifat trapesium: 

1) Memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. 

2) Diagonal-diagonal trapesium sama kaki adalah sama panjang. 

3) Trapesium siku-siku memiliki dua buah sudut siku-siku. 

b. Jajargenjang  

Jajargenjang adalah segiempat dengan sisi-sisi yang berhadapan 

sejajar dan sama panjang serta sudut-sudut yang berhadapan sama 

besar (definisi analitis), sedangkan definisi genetik jajargenjang adalah 

bangun segiempat yang dibentuk dari sebuah segitiga dan 

bayangannya yang diputar setengah putaran pada titik tengah salah 

satu sisinya. Sifat-sifat jajargenjang: 

1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

3) Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan adalah 180°. 

4) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

c. Layang-Layang 

Layang-layang adalah segiempat dengan dua pasang sisi-sisi yang 

berdekatan sama panjang (definisi analitis). Layang-layang juga dapat 

diartikan suatu bangun datar segiempat yang dibentuk oleh dua buah 

segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit (definisi 

genetik). Sifat-sifat layang-layang adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki pasangan sisi yang berdekatan sama panjang. 

2) Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar . 

3) Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan membagi 

diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang, serta kedua 

diagonal itu saling tegak lurus. 
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d. Belah Ketupat 

Definisi analitis belah ketupat adalah segiempat yang keempat 

sisinya sama panjang. Definisi genetik belah ketupat adalah bangun 

segiempat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan 

bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Sifat-sifat belah 

ketupat adalah: 

1) Semua sisi pada belah ketupat sama panjang. 

2) Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri, saling berpotongan 

tegak lurus, dan saling membagi dua sama panjang. 

3) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama 

besar oleh diagonal-diagonalnya. 

e. Persegi Panjang 

Definisi analitis persegi panjang adalah bangun datar yang 

memiliki empat sisi (dua pasang sisi) di mana sisi-sisi yang berhadapan 

sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Definisi genetik persegi 

panjang adalah segiempat yang terbentuk dari segitiga siku-siku dan 

bayangannya yang diputar 180° pada titik tengah salah satu sisinya. 

Sifat-sifat persegi panjang:  

1) Memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan 

sejajar. 

2) Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku 

(90°). 

3) Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan membagi dua 

sama panjang. 

f. Bujur Sangkar/Persegi 

Pendefinisian secara analitis persegi adalah segiempat yang 

keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar, 

yaitu 90°, sedangkan secara genetik persegi adalah bentuk khusus dari 

persegi panjang dengan keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat 

persegi adalah: 

1) Semua sifat persegi panjang merupakan sifat persegi. 

2) Suatu persegi dapat menempati bingkainya dengan delapan cara.  

3) Semua sisi persegi adalah sama panjang. 

4) Sudut-sudut suatu persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-

diagonalnya. 
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5) Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan sama panjang 

membentuk sudut siku-siku. 

g. Segiempat Sembarang 

Segiempat sembarang adalah segiempat yang tidak termasuk 

dalam kelompok trapesium, jajargenjang, maupun layang-layang. Ciri-

ciri bangun datar ini adalah tidak memiliki sisi yang sejajar serta 

memiliki empat buah sudut yang besarnya tidak sama. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 

Penelitian Nur’aeni, (2010:29) melaporkan hasil penelitiannya bahwa hampir 

95% siswa SD kelas V beranggapan bahwa segiempat itu adalah persegi. 

Berbeda dengan siswa sekolah menengah pertama, Sunardi (dalam Rahayu, 

2008:21) mendapatkan hasil bahwa dari 443 siswa SMP, 86,91% siswa 

menyatakan persegi bukan persegi panjang, 64,33% siswa menyatakan belah 

ketupat bukan jajar genjang, dan 36,34% siswa menyatakan  dalam persegi dua 

sisi yang berhadapan saling tegak lurus. 

Penelitian lain yang berhubungan dengan geometri misalnya adalah 

penelitian Roebyanto dan Harmini (2006:23) pada materi pemahaman konsep 

segiempat mendapatkan hasil bahwa kemampuan siswa hanya 2% dari 48 

siswa yang sudah memahami dengan baik tentang unsur-unsur geometri datar, 

1,5% dari 48 siswa sudah memahami tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bangun 

datar jajargenjang, dan semua siswa belum memahami tentang ciri-ciri dan 

sifat-sifat bangun datar belah ketupat dan persegi. 

Penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya sedikit berbeda, pada 

penelitian ini difokuskan hanya pada konsepsi siswa tentang segiempat. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, berbeda dengan  

kebanyakan penelitan sebelumnya yang merupakan PTK sehingga konsepsi 

siswa hanya sedikit dibahas. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes tertulis yaitu tes diagnostok untuk menggali konsepsi siswa. Subjek 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Banyubiru yang berasal dari lingkungan pedesaan. 
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C. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran matematika dituntut untuk dapat menguasai setiap konsep 

yang ada di dalamnya sebab antara satu konsep dengan konsep lain dalam 

matematika mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan 

berkesinambungan. Penguasaan konsep dasar menjadi tolak ukur terhadap 

penguasaan suatu materi pelajaran. Apabila konsep-konsep tersebut tidak 

dimengerti dengan baik maka akan terjadi kesalahan pada materi selanjutnya. 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 2 

Banyubiru diperoleh bahwa dalam mempelajari materi segiempat di kelas VII 

siswa merasa sudah mampu dengan alasan sudah pernah memperolehnya di 

sekolah dasar, dalam arti mereka memiliki konsepsi awal yang mereka anggap 

sudah benar, padahal belum tentu konsepsi siswa tersebut sudah sesuai 

dengan konsep yang ada pada materi di sekolah. Selain itu pembelajaran di 

kelas sebagian besar difokuskan dalam penerapan rumus-rumus keliling dan 

luas segiempat serta hampir semua soal tes materi segiempat adalah keliling 

dan luasnya saja. Langkah untuk mengembangkan pembelajaran matematika 

khususnya konsep segiempat tentunya diperlukan penelitian sebagai acuan 

tindakan perubahan agar pembelajaran di sekolah tersebut tidak 

mengesampingkan konsep-konsep mengingat begitu pentingnya suatu konsep 

itu ditanamkan pada diri siswa. Konsepsi siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Banyubiru dapat diketahui dengan cara tes tertulis. 

 


