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1. PENDAHULUAN 

Permasalahan yang ada didunia pendidikan saat ini beranekaragam dan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor yang melatarbelakangi permasalahan 

ketika proses pembelajaran beraneka ragam dan terjadi dikarenakan sebab yang 

datang dari mana saja, bisa dari siswa itu sendiri, guru ataupun lingkungan. Masih 

banyak beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pembelajaran matematika, 

misalnya metode pembelajaran, rendahnya kemampuan siswa dalam penemuan 

dan pemecahan masalah, dan sistem penilaian yang autentik (Amin & Mariani, 

2017). Beberapa contoh permasalahan yang dialami siswa yaitu: 1) kesalahan 

dalam memahami konsep dasar matematika; 2) kesalahan dalam menerjemahkan 

masalah ke dalam model matematika, dan 3) kesalahan dalam mengoperasikan 

rumus matematika sehingga hasil belajar siswa kurang memuaskan. Meskipun 

beberapa siswa memiliki kemampuan pemahaman materi yang bagus, namun 

tidak sedikit juga siswa mengalami kesalahan dalam memahami konsep dasar. 

Bahkan beberapa siswa mengalami kesalahan dalam menuliskan sistematika 

konsep dasar (Panasuk & Horton, 2013).  

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa siswa yang memiliki 

gaya kognitif menganalisa cenderung melakukan kesalahan dalam menanggapi 

fakta yaitu rendahnya ketelitian dalam melengkapi jawaban dan operasi yaitu 

rendahnya ketelitian dalam mengoperasikan bentuk aljabar, sedangkan siswa 

dengan gaya kognitif yang cenderung menyesuaikan lingkungan sekitar 

berpotensi melakukan kesalahan dalam menanggapi suatu fakta yaitu rendahnya 

ketelitian dalam melengkapi jawaban, konsep yaitu kesalahpahaman dalam 

menanggapi suatu rumus dan hal ini sering terjadi karena beberapa siswa enggan 

untuk bertanya dan kurang tertarik untuk latihan mengerjakan soal, operasi dan 

prinsip yaitu rendahnya pengalaman siswa dalam mengerjakan soal sehingga 

siswa kurang terlatih menghadapi soal yang mengakibatkan banyaknya kesalahan 

(Hidayat, Sugiarto, & Pramesti, 2013).  

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang 

menyebabkan kesalahan siswa dalam berpikir yang melibatkan konsep dasar 

matematika untuk memecahkan suatu masalah yaitu: 1) berpikir pseudo benar, 
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artinya siswa bisa menyelesaikan soal dengan jawaban yang benar tetapi tidak 

bisa menjelaskan alasan atas jawabannya tersebut; 2) berpikir pseudo salah, 

artinya siswa menyelesaikan soal dengan jawaban yang salah akan tetapi setelah 

dilakukan bimbingan siswa bisa memperbaiki kesalahan jawaban tersebut menjadi 

jawaban yang benar; 3) berpikir analogi; 4) menggunakan konsep yang kurang 

tepat, dan 5) rendahnya siswa dalam berpikir logis (Subanji & Nusantara, 2013). 

Siswa seringkali meremehkan konsep dasar matematika yang mungkin 

mereka menganggap itu semua sepele namun sebenarnya jika terjadi kesalahan 

konsep maka akan berakibat fatal. Bahkan tidak sedikit siswa mengalami 

kesalahan konsep dalam mengoperasikan bentuk matematika dan ada yang belum 

mengerti sepenuhnya dalam membaca atau menggunakan simbol-simbol 

matematika. Maka dari itu, perlu diperhatikan tingkat penguasaan siswa dalam 

pengetahuan konseptual (Abdullah, Mahmud, Jalil, & Mohd, 2016). 

Beberapa faktor yang melatarbelakangi kesalahan konsep, antara lain: 1) 

tipe butir soal; 2) pemahaman materi, dalam penelitian ini materi yang diajarkan 

adalah jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri; 3)  jenis kesalahan yang 

meliputi kesalahan prosedural, kesalahan konsep awal dan kesalahan 

menerjamahkan; 4) letak kesalahan konsep pada bagian materi tertentu, dalam 

penelitian ini dominan pada penulisan satuan trigonometri, dan 5) rendahnya 

pemahaman mengoperasikan dengan tepat, kesalahpahaman konsep bilangan 

berpangkat, pemahaman rumus dan sifat-sifat trigonometri (Wulansari & 

Kumaidi, 2016). Faktor lain yang membuat siswa mengalami kesalahan konsep 

adalah rendahnya pemahaman, sistematika yang sering dilupakan, tidak teliti, dan 

kurangnya inisiatif menyalin informasi yang telah dibahas (Pale, 2018). Ulasan 

tersebut adalah beberapa faktor yang datang dari siswa itu sendiri, namun ada 

faktor lain yang juga melatarbelakangi kesalahan pemahaman konsep tersebut 

yaitu guru. Faktor lainnya yang mungkin terjadi adalah kurangnya kemampuan 

interaksi guru untuk membangun hubungan antara materi dan kenyataan 

dilingkungan sekitar (Pius, 2015).  

Kesalahan konsep dasar matematika juga terjadi pada siswa di kelas XI 

MIPA 1 MAN Kota Batu. Mereka melakukan kesalahan konsep dasar matematika 
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pada materi jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Beberapa siswa melakukan 

kesalahan pada kriteria yang berbeda, ada yang paham konsep materi tetapi 

mengalami kesalahan pada penulisan langkah-langkah, simbol atau satuan. Hal ini 

terlihat ketika mereka mengerjakan lembar kerja siswa. 

Berdasarkan pemaparan tentang kesalahan konsep tersebut harus segera 

diperbaiki mengingat pentingnya pemahaman konsep dalam matematika untuk 

meningkatkan mutu pendidikan setiap individu dalam masyarakat modern. 

Pemahaman konsep juga menentukan pentingnya matematika dalam hubungannya 

dengan bidang lain (Khuziakhmetov, Ladoshkin, & Esnazarova, 2015; Mustangin, 

2015). Pentingnya pemahaman konsep ditandai dengan kondisi dimana suatu 

masalah yang sulit untuk dipecahkan akan menjadi mudah jika menggunakan 

pemahaman konsep yang tepat sesuai dengan permasalahan tersebut. Jika siswa 

mengalami kesulitan memahami konsep maka akan berdampak pada kesulitan 

dalam memecahkan permasalahan.  

Jika ingin meningkatkan kualitas pengetahuan siswa terhadap matematika 

maka seharusnya siswa mendapatkan pengetahuan konseptual yang relevan. 

Pengetahuan konseptual ini bisa dilakukan dengan cara melambangkan konsep 

matematika, cara penyajian yang bervariasi, dan memberi contoh dalam 

mengoperasikan materi yang dihubungkan dengan konsep dasar. Konsep dasar 

suatu materi tertentu seharusnya dikaitkan dengan konsep materi lainnya yang 

saling beriringan karena pada dasarnya konsep-konsep pada materi dalam 

matematika banyak yang berhubungan (Hacisalihoğlu Karadeniz, Baran Kaya, & 

Bozkuş, 2017). Guru juga harus lebih peka dalam memahami kesulitan siswa 

selama proses pembelajaran. Guru dituntut untuk memikirkan apa saja yang 

menjadi kebutuhan siswa untuk mengurangi kesalahan pemahaman konsep dasar 

matematika pada siswa (Lynch & Salikhova, 2016). 

Penelitian yang relevan menunjukkan hasil penelitian terkait kesalahan 

konsep dasar matematika pada materi trigonometri yaitu: 1) kesalahan konsep 

dasar matematika pada siswa tingkat atas adalah langkah-langkah mengerjakan 

soal tidak tepat dan kesalahan dalam penjabaran rumus; 2) kesalahan konsep dasar 

matematika pada siswa tingkat sedang dalam menyelesaikan soal trigonometri 
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adalah langkah-langkah tidak tepat dan kesalahan pada penggunaan rumus, dan 3) 

kesalahan konsep dasar matematika pada siswa tingkat rendah dalam 

menyelesaikan soal trigonometri adalah tidak bisa mengerjakan dengan langkah-

langkah yang tepat (Anggraini, Huljannah, & Sugita, 2015). 

Kesalahan konsep dasar matematika pada materi trigonometri yang 

dilakukan siswa adalah kesalahan dalam memahami soal, kesalahan 

menerjemahkan, dan kesalahan tidak mengecek pekerjaannya kembali. Penyebab 

kesalahan konsep dasar trigonometri ini antara lain kurang terampilnya siswa 

dalam pengoperasian aljabar, kurangnya pemahaman konsep identitas dengan 

benar, dan kurangnya pemahaman maksud soal sehingga menyebabkan kegagalan 

dalam mengerjakan soal (Anggraini et al., 2015).  

Problematika yang dihadapi tentang kesalahan konsep yang terjadi pada 

siswa ada tiga, yaitu: 1) kesalahan siswa dalam menerima informasi yang 

meliputi: a) kesalahan menuliskan apa yang diketahui; b) kesalahan menentukan 

mana yang ditanyakan; 2) kesalahan siswa dalam hubungannya dengan konsep 

trigonometri meliputi: a) kesalahan dalam pendefinisian; b) kesalahan dalam 

pemahaman; c) kesalahan pada pengoperasian, dan d) kesalahan dalam penulisan 

simbol dan rumus, dan 3) kesalahan pada menghitung serta mamasukkan angka ke 

dalam rumus (Dwinata & Ramadhona, 2018). 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalahnya adalah apa saja kesalahan 

pemahaman konsep dasar matematika pada materi jumlah dan selisih dua sudut 

trigonometri, apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut 

serta bagaimana upaya dalam mengatasi kesalahan siswa dalam memahami 

konsep dasar matematika. Tujuan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan 

kesalahan konsep dasar matematika pada materi jumlah dan selisih dua sudut; 2) 

mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan konsep dasar 

matematika pada materi jumlah dan selisih dua sudut, dan 3) mendeskripsikan 

upaya untuk mengatasi kesalahan konsep dasar matematika pada materi jumlah 

dan selisih dua sudut. 

 


