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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman berasal dari kata paham, pada kamus besar bahas 

Indonesia, pemahaman berarti “proses, cara, dan memahamkan”. Pemahaman 

adalah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk memahami dan 

menjelaskan hubungan dari berbagai faktor dalam situasi problematis tertentu 

(Indrawati dan Hartati, 2017). Menurut Puspitasari, dkk (2017), pemahaman 

adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk  memahami sesuatu. Yang 

berarti pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan 

menjelaskan sesuatu yang berhubungan dalam situasi problematis. 

Menurut Gunawan, dkk (2015), konsep adalah penggambaran ciri-ciri 

umum dari beberapa objek, peristiwa, dan fenomena lainnya secara abstrak. 

Konsep juga di definisikan oleh Waluya (2008), konsep berasal dari 

pemikiran seseorang yang sesuai dengan fakta, peristiwa, pengalaman, dan 

berpikir abstrak yang dikemukakan dalam definisi sehingga menciptakan 

pengetahuan berupa prinsip, hukum, dan teori. Menurut Skemp (1971), 

pengajaran konsep dalam matematika harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

berikut: (1) pengajaran konsep yang lebih tinggi tidak dapat di jelaskan 

dengan definisi tetapi dengan mengarahkan untuk menemukan contoh yang 

sesuai dengan konsep; (2) dalam matematika satu contoh dapat berhubungan 

dengan beberapa konsep lain, sehingga yang pertama-tama harus ditekankan 

pada siswa adalah siswa telah paham dengan konsep. Dapat dinyatakan 

bahwa konsep dalam matematika adalah hasil pemikiran seseorang dengan 

memaparkan ciri-ciri umum dari beberapa objek yang sesuai dengan fakta, 

peristiwa, dan pengalaman secara abstrak dan dapat melahirkan pengetahuan 

berupa prisip, hukum, dan teori. Sehingga dapat menggolongkan objek yang 

merupakan contoh konsep dan bukan contoh konsep. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

konsep matematika adalah kemampuan siswa dalam memahami dan 

menjelaskan suatu konsep matematika sehingga siswa dapat membedakan 

perbedaan dari setiap konsep. Dalam pembelajaran matematika pemahaman 
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konsep sangatlah penting, karena siswa belajar bukan hanya untuk menghafal 

dan menghitung saja, namun siswa juga dituntut untuk memahami setiap 

konsep dengan benar. Pada dasarnya pemahaman terhadap suatu konsep akan 

dapat terbentuk jika konsep baru memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep 

sebelumnya yang telah dipahami, sehingga siswa dapat menghubungkan 

konsep. 

 

2. Miskonsepsi dalam Matematika 

Sebelum siswa mengalami miskonsepsi, siswa memiliki penjelasan  

sendiri terhadap suatu konsep sesuai dengan pemahaman awalnya yaitu 

prakonsepsi. Menurut Siwi (2013), prakonsepsi bersumber dari pemikiran 

siswa yang terbatas munculnya pada alam sekitarnya atau sumber-sumber lain 

yang dianggap lebih tahu akan tetapi tidak dapat dipertanggung awabkan 

kebenarannya. Namun apabila siswa tidak mampu menyesuaikan 

pemahamannya terhadap suatu konsep dengan pengertian ilmiah menurut 

para ahli maka akan disebut dengan miskonsepsi.  Sejalan dengan definisi 

tersebut, Widarti, dkk (2017), mengungkapkan miskonsepsi merupakan 

ketidakakuratan yang terjadi antara pemahaman konsep siswa dengan konsep 

para ahli. Dan menurut (Nrhamdiah dan Rangkuti, 2019) miskonsepsi adalah 

suau pemahaman yang tidak akurat dengan konsep, serta penggunaan konsep 

yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh beberapa ahli.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi 

terjadi dikarenakan konsepsi siswa yang tidak akurat dengan konsep yang 

telah disepakati oleh para ahli. Sedangkan miskonsepsi pada matematika 

dapat diartikan sebagai kesalahan konsep yang dialami siswa yang bersifat 

sistematis dalam menyelesaikan soal. Sehingga miskonsepsi dapat berakibat 

buruk pada hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari pengerjaan soal 

tertentu. 

Menurut (Suparno, 2013; Ngurah, dkk, 2017), terdapat beberapa faktor 

penyebab miskonsepsi pada siswa yaitu ada pada tabel 
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Tabel 2.1. Penyebab Miskonsepsi 

Sebab utama Sebab khusus 

Siswa 1) Prakonsepsi (konsepsi awal) 

2) Pemikiran asosiatif (pemikiran tidak terarah atau pemikiran yang berbeda 

antara guru dan siswa) 

3) Pemikiran humanistik (pemikiran siswa yang memandang semua dari 

pandangan manusiawi) 

4) Pemikiran yang tidak lengkap/salah (kurangnya informasi yang dimilki 

siswa dapat menyebabkan pemahaman yang tidak lengkap/ salah) 

5) Intuisi yang salah (pemikiran siswa yang salah  menyebabkan siswa 

mengungkapkan pemikirannya yang tidak rasional tentang sesuatu) 

6) Tahap perkembangan kognitif siswa 

7) Kemampuan siswa (siswa yang berkemampuan rendah akan mengalami 

kesulitan memahami konsep yang benar), dan  

8) Minat belajar siswa (siswa yang tidak berminat untuk memahami 

pelajaran) 

Guru / pengajar 1) Guru tidak menguasai bahan ajar 

2) Guru mengabaikan latar belakang pengetahuan siswa 

3) Guru menjelaskan secara sederhana 

4) Guru menjelaskan bahan yang tidak perlu  

Buku teks 1) Ketika penjelasan di buku tidak benar (keliru) 

2) Kesalahan yang tejadi dalam penulisan, dan  

3) Bahasa yang digunakan dalam penulisan buku terlalu tinggi sehingga 

menyebabkan siswa tidak dapat memahaminya. 

Konteks 1) Pengalaman yang telah dimilki siswa 

2) Bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa sehari-hari 

3) Keyakinan serta agama yang berbeda 

4) Penjelasan yang keliru dari orang lain, dan  

5) Teman yang salah saat berdiskusi mengenai konsep. 

Cara mengajar 1) Pembelajaran menggunakan metode ceramah dan menulis tanpa adanya 

tanya jawab sehingga tidak adanya interaksi antara guru dan siswa 

2) Guru tidak mengoreksi hasil pekerjaan rumah (PR) siswa, maka siswa 

akan menganggap jawaban dari PR tersebut adalah benar. 

 

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa tidak sepenuhnya miskonsepsi 

yang dialami siswa berasal dari siswa sendiri, namun ada beberapa faktor lain 

yang dapat menyebakan miskonsepsi pada siswa. Salah satu penyebab 

miskonsepsi adalah guru, dimana guru mempunyai andil dalam mengatasi 

miskonsepsi atau menambah miskonsepsi siswa, sehingga diperlukan 

beberapa teknik untuk mengetahui miskonsepsi siswa beserta penyebabnya. 

Dalam lingkungan belajar bisa saja miskonsepsi yang dialami siswa berbeda-

beda dan dari beberapa faktor penyebab yang berbeda pula. Miskonsepsi akan 

berlanjut ketika siswa telah menyadari penyimpangan konsep yang di 

pahaminya namun siswa tetap meyakini prakonsepsi yang dimilikinya adalah 

suatu kebenaran.  
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Menurut Fitriani, dkk (2017), terdapat tiga jenis miskonsepsi yang 

dialami siswa pada mata pelajaran matematika yaitu: 

1. Miskonsepsi klasifikasional, merupakan miskonsepsi yang dialami karena 

tidak dapat mengklasifikasi fakta-fakta ke dalam bagan-bagan yang 

terorganisir sehingga tidak dapat menjelaskan suatu objek atau gejala. 

Sebagai contoh dalam matematika adalah siswa tidak dapat 

mengelompokkan bangun datar dengan baik, misalnya pengelompokan 

bangun datar segi empat. 

2. Miskonsepsi korelasional, merupakan miskonsepsi tentang kesalahan 

dalam pembentukan hubungan dari beberapa kejadian-kejadian. Misalnya 

siswa  tidak dapat memahami soal sehingga tidak dapat mempresentasikan 

soal kedalam bentuk gambar atau siswa tidak dapat menjelaskan hubungan 

antara rumus yang digunakan dengan soal. 

3. Miskonsepsi teoritikal, adalah miskonsepsi yang dialami karena tidak 

dapat menjelaskan beberapa kejadian atau fakta dalam sistem yang telah 

terorganisir. Salah satu contoh miskonsepsi teoritikal yang terjadi pada 

mata pelajaran matematika adalah siswa mengalami miskonsepsi dalam 

menjelaskan salah satu sifat pada bangun datar yang disebabkan oleh siswa 

salah dalam memahami sebuah bangun datar 

Fokus pada penelitian ini pada ketiga jenis miskonsepsi diatas, maka 

dibuatlah indikator miskonsepsi pada siswa yang diadaptasi pada jurnal  

Ainiyah (2016), dan disajikan pada tabel dibawah: 
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Tabel 2.2. indikator Miskonsepsi 

No Jenis Miskonsepsi Indikator Miskonsepsi Indikator pada materi segi empat 

1.  Klasifikasional Kesalahan dalam 

menentukan 

klasifikasi antar 

bangun 

a. Kesalahan siswa dalam 

mengelompokkan bangun pada 

bangun datar segi empat. 

2. Korelasional Kesalahan dalam 

menentukan hubungan 

yang ada pada bangun 

a. Kesalahan yang dialami siswa 

dalam mengubah soal kedalam 

bentuk gambar 

b. Kesalahan penggunaan rumus 

dalam menyelesaikan soal 

3. Teoritikal Kesalahan dalam 

menjelaskan konsep 

dari bangun datar segi 

empat 

a. Kesalahan siswa dalam  

menjelaskan sifat-sifat  bangun 

datar segi empat sesuai dengan 

konsep ilmiah 

 

3. Mendeteksi Miskonsepsi 

Miskonsepsi siswa dapat mengganggu perolehan pemahaman konsep 

baru dan keterampilan baru. Salah satu alasannya adalah karena siswa akan 

berusaha menghubungkan konsep baru dengan miskonsepsi yang siswa miliki 

dan akan mengakibatkan miskonsepsi yang lain. itulah salah satu alasan 

kenapa miskonsepsi menjadi sesuatu yang harus dipecahkan. Miskonsepsi 

bukanlah hal yang baru pada ilmu pendidikan, telah banyak penelitian 

mengenai miskonsepsi sehingga terdapat beberapa cara yang dapat digunakan 

oleh guru untuk mendeteksi miskonsepsi siswa. Menurut Mustika, dkk 

(2014), terdapat 5 cara mendeteksi miskonsepsi yaitu: penyajian peta konsep, 

tes pilihan ganda disertai alasan terbuka, pembuatan karya tulis ilmiah, 

penilaian konsep (concept assessment), dan wawancara. 

a. Penyajian peta konsep 

Peta konsep menghubungkan antar konsep dan gagasan-gagan 

pokok yang disusun secara berurutan. Miskonsepsi juga dapat diketahui 

dengan peta konsep dimana bentuknya berbeda-beda dengan 

pemahaman siswa  terhadap suatu konsep. 

b. Tes pilihan ganda disertai alasan terbuka 

Tes pilihan ganda disertai alasan terbuka merupakan tes pilihan 

ganda dimana siswa harus menjawab dan memberi alasan mengapa dia 

memilih jawaban tersebut. Pada tes ini siswa bebas memberikan alasan, 
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sehingga dapat diketahui miskonsepsi siswa pada jawaban dan alasan 

dari siswa. Jika jawaban siswa benar namun alasan  

c. Pembuatan karya tulis ilmiah 

Dari karya tulis dapat diketahui miskonsepsi yang dialami dan 

dalam bidang apa saja. Setelah pembuatan karya tulis ilmiah akan ada 

wawancara yang dilakkan untuk mengetahui lebih lanjut mengapa siswa 

memiliki gagasan seperti itu. 

d. Penilaian konsep 

Penilaian konsep adalah analisis dari konsep untuk memilih 

konsep yang sesuai dengan materi. miskonsepsi siswa dapat dilihat 

melalui pilihan siswa terhadap konsep.  

e. Wawancara 

Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui penyebab 

miskonsespsi dan untuk mengetahui dimana letak miskonsepsi siswa 

pada suatu konsep. Miskonsepsi dapat dikethui dengan pernyataan siswa 

mengenai beberapa konsep. Selain itu, guru juga dapat mengetahui 

konsep alternatif yang digunakan siswa. 

Selain beberapa cara diatas, ada salah satu cara yang pertamakali 

diperkenalkan oleh Hasan yaitu Certainty of Response Index (CRI). CRI 

dapat digunakan sebagai cara untuk mengetahui miskonsepsi siswa. CRI 

adalah salah satu cara yang menggabungkan antara tes pilihan ganda disertai 

alasan terbuka dengan wawancara. 

4. Identifikasi Miskonsepsi menggunakan Certainty of Response Index 

(CRI) 

Metode Certainty of Response Index (CRI) merupakan metode yang 

dimodifikasi oleh hasan pada tahun 1999, metode ini digunakan untuk 

mengukur mikonsepsi siswa, dimana pada metode ini menggabungkan tes 

tulis dengan tingkat keyakinan siswa terhadap jawaban dan dalam metode ini 

siswa diminta melakukan penilaian sendiri mengenai kepastian dari jawaban 

mereka (Utami dan Wulandari, 2016). Certainty of Response Index (CRI) 

merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan siswa yang 
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miskonsepsi dengan siswa yang tidak tahu konsep (Murni, 2013). Pendapat 

lain mengatakan bahwa CRI adalah metode yang digunakan untuk mengukur 

tingkat keyakinan terhadap pemahaman konsep pada materi yang telah 

diajarkan (Fadillah, 2016).Dari beberapa uraian diatas, dapat dikatakan bahwa 

CRI adalah metode yang digunakan untuk mengetahui perbedaan siswa yang 

miskonsepsi dengan siswa yang tidak tahu konsep yaitu dengan mengukur 

tingkat keyakinan siswa, namun metode CRI tidak dapat mengungkap 

penyebab terjadinya miskonsepsi siswa 

CRI diukur dengan skala yang diberikan bersamaan dengan jawaban 

soal. Adapun skala CRI yang dikemukakan oleh Hasan adalah skala empat 

(1-4) yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3. Skala Certainty of Response Index (CRI) 

No CRI Kriteria 

1.  1 Sangat tidak yakin dengan jawaban 

2. 2 Tidak yakin dengan jawaban  

3. 3 Yakin dengan jawaban 

4. 4 Sangat yakin dengan jawaban  

(Nursiwin, 2014) 

 

Jika skala yang diberikan 1-2 maka hal ini menunjukkan bahwa siswa 

memiliki tingkat keyakian terhadap jawaban yang sangat rendah dan jika 

skala yang diberikan 3-4 berarti siswa memiliki tingkat keyakinan jawaban 

yang tinggi atau siswa percaya diri dengan jawabanya.  CRI merupakan 

metode yang digunakan untuk membedakan siswa yang tidak tahu konsep 

dengan siswa yang mengalami miskonsepsi yaitu dengan melihat jawaban 

siswa dan tingkat keyakinan siswa terhadap jawaban. Hal tersebut dapat 

diketahui dengan empat kemungkinan yang ada pada tabel 4. 
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Tabel 2.4. Ketentuan CRI Individu untuk Membedakan Tahu Konsep, Miskonsepsi, 

dan Tidak Tahu Konsep 

Kriteria Jawaban CRI Rendah (   ) CRI Tinggi (   ) 

Jawaban benar Jawaban benar dengan CRI 

rendah menandakan kurannya 

pengetahuan konsep dan 

beruntung menebak jawaban 

Jawaban benar dengan CRI tinggi 

menandakan pengetahuan tentang 

konsep yang benar atau paham 

konsep 

 

Jawaban salah Jawaban salah dengan CRI 

rendah menandakan 

kurangnya pengetahuan 

konsep atau tidak tahu konsep 

Jawaban salah dengan CRI tinggi 

menandakan terjadinya miskonsepsi 

(Tayubi, 2005) 

 

Tabel 4 terdapat empat kemungkinan yang dialami siswa saat 

menjawab soal yaitu dari jawaban dan CRI. Pada tabel dijelaskan bahwa 

siswa yang memiliki jawaban benar dengan CRI rendah menunjukkan bahwa 

siswa beruntung dalam menjawab soal. Jika siswa menjawab soal dengan 

benar dengan skala CRI tinggi menunjukkan siswa telah memahami sebuah 

konsep. Namun, jika jawaban salah dengan skala CRI yang diberikan 

tergolong rendah, maka hal tersebut menandakan bahwa siswa tidak paham 

terhadap suatu konsep dan jika jawaban siswa salah dengan skala CRI yang 

diberikan tergolong tinggi yaitu 3-4, maka hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa memiliki miskonsepsi. Siswa yang mengalami miskonsepsi meyakini 

bahwa jawaban mereka telah benar, meskipun jawaban siswa tidak sesuai 

dengan konsep yang telah disepakati oleh para ahli. 

 

5. Scaffolding dalam Pembelajaran Matematika 

Konsep scaffolding pertama kali di perkenakan oleh Vygotsky pada 

tahun 1978, scaffolding adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa 

terhadap siswa secara bertahap dan mulai mengurangi bantuan ketika siswa 

dirasa dapat mengambil tangung jawab tersebut (Damayanti, 2016). 

Sedangkan menurut Cahyono (2010), scaffolding adalah bantuan yang 

diberikan kepada siswa untuk menyelesikan masalah dan untuk belajar. 

Bantuan dapat berupa petunjuk, contoh, langkah pemecahan masalah, dan 

beberapa tindakan lain yang dapat membantu siswa. Berdasarkan uraian 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa scaffolding berarti bantuan sementara yang 

diberikan kepada siswa oleh orang dewasa (guru) untuk belajar dan ketika 

siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Menurut 

Badriyah, dkk (2017), scaffolding merupakan bantuan yang dapat mengurangi 

bahkan mengatasi miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Selain itu, 

scaffolding juga dapat menunjukkan letak miskonsepsi siswa yang tidak 

diketahui sebelumnya. 

Peran guru dalam membantu siswa yaitu dengan memberikan arahan 

atau media yang dapat mempermudah siswa memahami tugas-tugas sulit, 

namun siswa masih memegang penuh tanggung jawab dalam penyelesaian 

tersebut. Bantuan yang diberikan guru sesuai dengan tingkat pemahaman 

siswa, misalnya (1) meringkas tugas menjadi lebih sederhana sehingga siswa 

mampu memahami tugas; (2) melakukan tanya jawab, sehingga siswa dapat 

mengingat kembali materi yang berkaitan dengan tugas; (3) melakukan 

diskusi dengan beberapa siswa; dan lain sebagainya. 

Disamping itu, menurut Roehler and Cantlon (dalam Bikmaz et al., 

2010), ada lima strategi scaffolding yang berbeda umumnya diberikan pada 

siswa saat pembelajaran berlangsung yaitu:  

a) Menawarkan penjelasan 

penjelasan yang diberikan guru dapat memunculkan kembali 

pengetahuan yang dimiliki siswa. Penjelasan hanya berupa kata kunci agar 

siswa dapat mengingat kembali informasi yang berkaitan dengan masalah. 

b) Mengundang partisipasi siswa 

guru mampu mengajak siswa berpartisipasi dalam menyelesaikan 

tugas dimana siswa dapat berpatisipasi dengan mengungkapkan pendapat 

atau ide menganai langkah penyelesaian. 

c) Menverifikasi dan mengklarifikasi pemahaman siswa 

setelah siswa telah menerima pemahaman yang baru, selanjutnya 

guru dapat menilai pemahaman siswa. Jika pemahaman siswa dapat 

diterima secara nalar atau sesuai, maka guru dapat menverifikasi. Namun, 
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jika pemahaman siswa tidak diterima secara nalar atau keliru, maka guru 

dapat mengklarifikasinya. 

d) Pemodelan perilaku 

Menurut Nugroho (2017), terdapat tiga tipe dalam memodelkan pada 

scaffolding yaitu: (1) berpikir keras yaitu dengan menjelaskan proses 

berpikir yang digunakan dalam menyelesaikan masalah; (2) berbicara 

keras adalahh strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

sehingga didapat kesimpulan; dan (3) kinerja adalah demonstrasi secara 

sederhana mengenai tugas yang diselesaikan. 

e) Memberikan petunjuk 

Siswa didorong untuk memberikan kata kunci atau petunjuk dalam 

menyelesaikan tugas. Ketika siswa telah menyampaikan pendapat mereka 

tentang tugas, guru dapat menambahkan kata kunci untuk membimbing 

siswa. Sehingga siswa dapat menyelesaikanya sesuai dengan pemahaman 

yang dapat diterima. 

Sedangkan Anghileri (2006) menyatakan terdapat tiga tingkatan level 

scaffolding yang dapat diberikan kepada siswa yaitu level 1 (environmental 

provisions) yang merupakan level paling dasar, level 2 (explaining, 

reviewing, and restructuring), dan level 3 (developing conceptual thinking).  

Pada level 1, bantuan yang dapat diberikan guru adalah dengan 

menyiapkan lingkungan belajar didalam kelas seperti membentuk kelompok, 

mengatur tempat duduk, dan memberikan tugas terstruktur. Pada level paling 

dasar ini tidak melibatkan interaksi guru dengan siswa misalnya bantuan 

berupa perintah dan petunjuk yang terdapat pada LKS dalam menyelesaikan 

masalah. Level 1 tidak secara langsung berhubungan dengan materi tetapi 

merupakan tindakan untuk mendapatkan perhatian dan mendorong siswa 

menyetujui kegiatan yang akan dilakukan. 

Pada level 2, bantuan yang dapat diberikan oleh guru yaitu explaining, 

riviewing, dan restructuring. Explaining (menjelaskan) yaitu dengan 

menerapkan cara yang digunakan untuk menyampaikan konsep yang dapat 

digunkan dalam penyelesaian konsep. Reviewing (meninjau) merupakan cara 
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yang dapat diberikan guru yaitu dengan memfokuskan kembali perhatian 

siswa terhadap permasalahan agar siswa dapat mengerti dan memahami 

masalah. Restructuring (restructurasi) yaitu dengan cara memperkenalkan 

modifikasi sehingga membuat ide-ide semakin mudah diakses. 

Pada level 3, bantuan yang dapat diberikan oleh guru yaitu 

mengarahkan siswa untuk meningkatkan pemikiran konsepstual dengan 

menciptakan peluang untuk mengungkapkan pemahaman siswa dan guru 

bersama-sama. Selanjutnya siswa akan dilibatkan dengan wawancara 

konseptual untuk meningkatkan daya pikir. Selain itu, siswa juga dilibatkan 

dalam rencana konseptual untuk meningkatkan daya pikir siswa. Pada tahap 

ini siswa didukung untuk membuat hubungan serta mengembangkan alat-alat 

representasi. 

Pada penelitian ini akan digunakan scaffolding menurut Anghileri pada 

level 2 yaitu meninjau, menjelaskan, dan membangun ulang pemahaman. 

Pada tahap meninjau terdapat lima jenis interaksi yaitu: (1) Melihat, 

menyentuh, dan verbalising yaitu agar siswa dapat membawa pengertian yang 

berbeda dalam memahami masalah dengan mendorong siswa merefleksikan 

apa yang mereka lihat dan dengan pengamatan ulang (2) Menafsirkan 

tindakan dan bicara siswa, dimana siswa diminta untuk mengetahui terlebih 

dahulu solusi pada setiap masalah sebelum siswa mampu menyelesaikan 

masalah dengan langkah-langkah tertentu  (3)  pertanyaan yang menggali dan 

menuntun, siswa diberikan beberapa pertanyaan yang dapat menunjukkan 

siswa kepada kebenaran (4) modeling paralel  (5) siswa menjelaskan dan 

membenarkan, siswa dapat mengulangi kembali instruksi atau 

menggambarkan kembali suatu jawaban pada masalah. 

 Sedangkan pada tahap restructurisasi terdapat empat interaksi yaitu: (1) 

mengidentifikasi konteks bermakna yaitu dilakukan agar dapat membantu 

siswa mengidentifikasi sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman mereka 

(2) Menyederhanakan masalah dilakukan agar siswa dapat memahami 

langkah-langkah yang tepat pda setiap masalah (3) Mengulang bicara siswa 

yaitu dilakukan agar siswa dapat membangun ide-ide yang lebih jelas dengan 
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apa yang diketahuinya (4) menegosiasikan makna. Pedoman scaffolding 

digunakan sebagai acuan pemberian bantuan pada siswa yang mengalami 

mikonsepsi yang dilihat dari jawaban siswa dalam menyelesaikan soal materi 

bangun datar segi empat.  


