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A. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang seringkali diartikan oleh siswa sebagai 

ilmu yang hanya mempelajari angka (bilangan), sehingga menyebabkan 

beberapa siswa tidak menyukai matematika. Padahal matematika merupakan 

ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan 

pemahaman konsep yang jelas dan kuat. Pemahaman konsep matematika 

sangat mempengaruhi siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika, karena 

pemahaman konsep merupakan dasar yang harus dicapai oleh siswa agar lebih 

mudah melanjutkan ke tingkat pemahaman selanjutnya. Ada 3 tingkat 

pemahaman konsep yaitu paham konsep, tidak paham konsep, dan salah 

konsep (Napitupulu, dkk, 2018) 

Faktanya, sebelum siswa mendapatkan pembelajaran di kelas, siswa telah 

memiliki pemahaman awal yang siswa dapatkan dari kehidupan sehari-hari 

yang disebut dengan prakonsepsi (Tayubi, 2005). Namun, jika pemahaman 

awal yang ditemukan siswa tidak sesuai dengan konsep ilmiah maka disebut 

sebagai miskonsepsi (Syahrul dan Setyarsih, 2015). Salah satu sumber 

kesalahan pada matematika adalah miskonsepsi, karena miskonsepsi dapat  

menyebabkan penghambatan proses pengetahuan baru. Sehingga siswa 

mengalami kesalahan saat pembelajaran (Herutomo dan Saputro, 2014).  

Suparno (2013), menjelaskan miskonsepsi adalah pemahaman konsep 

yang tidak sesuai dengan konsep para ahli atau para ahli menyebutnya sebagai 

konsep alernatif. Menurut  Jannah, dkk (2016), miskonsespsi tidak hanya 

disebabkan oleh siswa itu sendiri namun miskonsepsi bisa saja disebabkan oleh 

guru, buku, konteks pembelajaran maupun metode mengajar . Penyebab 

miskonsepsi pada siswa berbeda-beda sesuai dengan sebab masing-masing 

siswa. Sangat penting bagi guru untuk menyelidiki sebab dari terjadinya 

miskonsepsi pada siswa dengan menggunakan beberapa teknik, agar 

miskonsepsi tidak terjadi berkelanjutan. Karena miskonsepsi dapat 

mempengaruhi siswa dalam memahami materi dan yang pada akhirnya akan 

berakibat terhadap menurunnya prestasi belajar siswa.  
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Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui miskonsepsi 

yang terjadi pada siswa. Salah satunya adalah metode certainty of response 

index (CRI). Menurut Ramadhan, dkk (2017), CRI adalah salah satu teknik 

yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan dan keyakinan siswa 

dalam mengerjakan soal. selain itu, CRI merupakan metode yang dapat 

membedakan siswa yang tidak tahu konsep dan siswa yang miskonsepsi 

dengan menganalisis jawaban siswa dan skal CRI yang diberikan oleh siswa 

(Muna, 2015). Menurut Nursiwin (2014), pengukuran pada teknik CRI yaitu 

dengan menggunakan skala (1-4). Metode ini menggunakan soal tes pilihan 

berganda yang disertai dengan indeks keyakinan (CRI). Nilai CRI yang rendah 

(1-2) menunjukkan adanya penebakan sedangkan nilai yang CRI tinggi (3-4) 

menunjukkan responden memiliki tingkat kepercayaan diri (confidence) yang 

tinggi terhadap jawabannya. Dalam keadaan ini, jika jawaban responden benar, 

artinya tingkat keyakinan yang tinggi akan kebenaran konsepnya telah teruji 

(justified) dengan baik. Akan tetapi, jika jawaban responden salah, hal tersebut 

menjadi suatu indikator terjadinya miskonsepsi. Setelah mengetahui 

miskonsepsi yang dialami oleh siswa, guru dapat memberikan bantuan yang 

efektif agar siswa tidak mengalami miskonsepsi yang berkelanjutan. Pemberian 

bantuan tersebut dapat berupa scaffolding. 

Scafffolding pertamakali digagas oleh salah satu ilmuan yang bernama 

Vygotsky. Scaffolding adalah pemberian bantuan yang diberikan pada siswa 

sesuai dengan tingkat kesulitan yag dialami oleh siswa (Chairani, 2015). 

Menurut Isabella (2007), scaffolding merupakan bantuan yang tepat waktu dan 

juga harus ditarik tepat waktu ketika interaksi belajar sedang berlangsung. Saat 

siswa dipandang telah bisa menyelesaikan tugas dengan sendiri maka pada saat 

itu guru mulai dengan proses pemberhentian pemberian bantuan agar siswa 

dapat bekerja dengan mandiri (Sutiarso, 2009). Yang berarti bahwa scaffolding 

mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa.  
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Roehler and Cantlon menyatakan bahwa ada lima strategi scaffolding 

yang berbeda umumnya digunakan yaitu: menawarkan penjelasan, 

mengundang partisipasi siswa, menverifikasi dan mengklariikasi pemahaman 

siswa, pemodelan prilaku,dan memberikan petunjuk. Kelima startegi ini dapat 

dilakukan secara terpisah atau bersamaan sesuai dengan kebutuhan bantuan 

yang diperlukan oleh guru dalam membantu siswa (Bikmaz, dkk, 2010). 

Sedangkan Anghileri (2006) menyatakan terdapat tiga tingkatan level 

scaffolding yang dapat diberikan kepada siswa yaitu level 1 (ketentuan 

lingkungan) yang merupakan level paling dasar, level 2 (meninjau, 

membangun ulang pemahaman, dan menejelaskan), dan level 3 

(mengembangkan pemikiran konseptual).  

Telah banyak penelitian tentang miskonsepsi dilaksanakan diantaranya 

tentang miskonsepsi pada materi bangun datar segi empat dan alternatif 

mengatasinya oleh Ningrum (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa 

miskonsepsi siswa pada materi bangun datar adalah mendefinisikan bangun 

datar segi empat  dan mengidentifikasi sifat-sifat pada bangun datar segi empat 

serta alternatif mengatasi miskonsepsi yaitu dengan menggunakan pendekatan 

konflik kognitif . Selanjutnya penelitian tentang miskonsepsi siswa pada materi 

aljabar menunjukkan bahwa siswa masih belum bisa memahami konsep 

variabel sebagai sesuatu yang belum diketahui nilainya dan siswa masih 

menganggap bahwa variabel hanya bisa mempresentasikan nilai-nilai tertentu 

(Herutomo, 2017).  

Penelitian lain tentang pemberian scaffolding oleh Lembono (2017), 

menunjukkan bahwa scaffolding yang dapat dilakukan untuk memecahkan 

masalah adalah tahap explaining, tahap riviewing, tahap restructuring, dan 

tahap developing conceptual thinking.  Penelitian serupa dilakukan oleh 

Khatimah, dkk (2017), yang bertujuan untuk mengetahui kemamuan berpikir 

siswa berpikir siswa dalam memecahkan masalah dan dilanjutkan dengan 

pemberian scaffolding. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa scaffolding 

yang diberikan pada siswa berkemampuan tinggi  adalah tahap understanding 
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the problem, tahap carrying out the plan, tahap looking back. sedangkan 

scaffolding yang diberikan pada siswa yang berkemampuan rendah adalah 

tahap understanding the problem pada tahap devising a plan and carrying out 

the plan, dan tahap looking back. 

Matematika merupakan aspek yang sangat kompleks, sehingga penelitian 

ini hanya berfokus pada masalah yang akan diteliti, maka ruang lingkup 

masalah dibatasi sebagai berikut: (1) Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 

VII SMP Islam Pakis dan hanya diambil 6  siswa sebagai subjek penelitian. (2) 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah bangun datar segiempat. (3) 

Penelitian ini hanya berfokus pada penyelesaian soal bangun datar segiempat. 

(4) scaffolding yang digunakan pada penelitian ini adalah pada level 2 yaitu 

riviewing, restructring dan explaining 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan 

pada penelitian ini adalah bagaimana miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan 

soal dan bagaimana pemberian scaffolding pada siswa yang mengalami 

miskonsepsi saat mengerjakan soal. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan miskonsepsi siswa SMP kelas VII dalam 

menyelesaikan soal materi bagun datar segi empat dan mendeskripsikan 

bantuan scaffolding pada siswa yang mengalami miskonsepsi dalam 

menyelesaikan soal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru 

pendidikan matematika untuk dapat mengetahui miskonsepsi yang dialami 

siswa dalam menyelesaikan soal materi bangun datar segiempat serta 

penanganannya yaitu dengan pemberian scaffolding dalam menyelesaikan soal 

materi bangun datar segi empat. 

 


