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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mempelajari matematika harus didasari dengan kemampuan memahami 

konsep yang kuat. Pemahaman dalam matematika, diharapkan siswa cenderung 

fokus pada jawaban benar, bukan pada pemahaman konsep. Hal yang sama 

disampaikan oleh Sugiartini, dkk (2013) bahwa pengetahuan yang dimiliki siswa 

hanya bersifat prosedural yaitu siswa cenderung menghafal contoh-contoh yang 

diberikan oleh guru tanpa terjadi pembentukan konsepsi yang benar dalam 

struktur kognitif siswa. 

Pengetahuan siswa yang tidak sesuai dengan bahan ajar yang disajikan 

dapat menjadi tanda awal megenali siswa mengalami miskonsepsi. Siswa yang 

memiliki persepsi tertentu terhadap sebuah konsep, akan menjadi kesulitan yang 

baru saat menerima pelajaran yang abstrak sehingga tidak mudah memahami 

konsep yang diberikan. Agar konsep ketidakpastian itu dapat dikonstruksi secara 

tepat, maka konsep itu dapat disajikan dalam contoh-contoh yang konkret (Dewi, 

2016:64). 

Ozkan (2011) berpendapat jika siswa kurang memahami konsep maka 

siswa akan tetap mempertahankan konsep yang diyakini benar. Tracht (2011:3) 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diketahui memilik konsep-

konsep tertentu sehingga apabila siswa tidak memahami sebuah konsep pada 

tahap awal pembelajaran maka akan menyebabkan kesalahpahaman yang lebih 

mendalam pada konsep lanjut. Jika siswa mengalami miskonsepsi pada tahap 

pembelajaran dan latihan, besar kemungkinan terjadi miskonsepsi kembali pada 

saat tahap uji tes atau ujian (Aygor, 2012)  

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa mata pelajaran matematika 

memiliki tingkat miskonsepsinya tersendiri pada masing-masing sub materi yang 

sedang dipelajari. Taqiyuddin, dkk (2017) menjelaskan bahwa untuk 

mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab 

miskonsepsi terjadi pada siswa, guru dapat melakukan uji tes soal atau teknik 

wawancara dengan guru, analisis bahan ajar, dan RPP (Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran). Uji coba instrumen soal tes pada topic PTLSV (Pertidaksamaan 

Linear Satu Variabel) menunjukkan hasil bahwa sebanyak sepuluh orang siswa 

mengalami miskonsepsi. 

Langkah awal penelitian pada observasi awal diperoleh data hasil  belajar 

siswa Kelas X Agama 1 dan Kelas Agama 2 MAN Sumbawa Barat pada mata 

pelajaran Matematika. Hasil belajar Matematika Kelas X Agama 1 lebih rendah 

dibandingkan kelas X Agama 2. Berikut disajikan data hasil capaian belajar siswa 

dalam tabel 1.1. 

Tabel 1.1.  Data Hasil Capaian Belajar Siswa Kelas X Agama 1 dan X Agama 2 

     Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 

 
Kelas UTS UAS Rata-rata  

X Agama 1 80,3  80,7  80,5 

X Agama 2 82,4 82,8 82,6 

 

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata nilai UTS dan UAS kelas X 

Agama 1 lebih rendah dibandingkan dengan kelas X Agama 2. Adanya hasil 

capaian belajar matematika yang rendah, dapat  dikenali sebagai kesalahpahaman 

konsep pada siswa.  Hal yang sama dijelaskan oleh Kadarisman (2013) dan Amir 

(2015) bahwa miskonsepsi yang terjadi dapat mengakibatkan terjadinya 

miskonsepsi  juga  pada materi tingkat selanjutnya. Hal ini akan menjadi susunan 

miskonsepsi pada siswa yang bertumpuk pada setiap konsep yang diterma. 

Materi Persamaan Nilai Mutlak  merupakan  cabang  dari aljabar 

perhitungan dasar yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan 

merupakan materi yang berhubungan dengan  materi yang lain. Hasil belajar 

siswa yang rendah dapat disebabkan oleh lack of knowledge, error, dan 

miskonsepsi. Miskonsepsi haru menjadi perhatian utama bagi para pendidik untuk 

mencegah terjadinya miskonsepsi beruntun pada suatu bahan ajar dengan konsep-

konsep baru.  Mengatasi setiap miskonsepsi pada setiap siswa dapat dilakukan 

dengan mengidentifikasi indikator-indikator miskonsepsi yang berbeda.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas miskonsepsi yang terjadi pada 

siswa dalam menyelesaikan materi tertentu perlu dilakukan penelitian berupa 

analisis miskonsepsi. Analisis miskonsepsi adalah suatu upaya yang dilakukan 

untuk memahami  dan  menjelaskan miskonsepsi dengan   memilah   dan  
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menguraikan   dalam bentuk  deskripsi untuk  mendapatkan kebenaran akan 

miskonsepsi yang terjadi. Analisis miskonsepsi yang dilakukan dalam penelitian 

ini dengan mengungkap secara lebih mendalam miskonsepsi yang terjadi pada 

siswa berkemampuan matematika tinggi, rendah dan sedang melalui 

pengembangan soal matematika pada materi Persamaan Nilai Mutlak. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini.  

1. Bagaimana pengembangan instrumen tes yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi Persamaan Nilai Mutlak 

di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat? 

2. Apa saja bentuk miskonsepsi siswa pada materi Persamaan Nilai Mutlak di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat yang terungkap dengan tes 

yang dikembangkan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti ingin membatasi topik 

penelitian ini yaitu pengembangan instrument tes dan hasil yang dicapai adalah 

identifikasi miskonsepsi siswa pada materi Persamaan Nilai Mutlak . 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan instrumen tes untuk mengidentifikasi miskonsepsi yang 

terjadi dalam memahami materi Persamaan Nilai Mutlak 

2. Menemukan apa saja miskonsepsi yang dialami siswa dalam memahami 

materi Persamaan Nilai Mutlak 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan aspek yang diteliti, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 
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Berkontribusi sebagai bahan evaluasi dalam menentukan interval 

pemahaman siswa kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 1  Sumbawa Barat 

terhadap materi Persamaan Nilai Mutlak 

2. Praktis 

a. Peneliti 

Peneliti mendapat wawasan tambahan keilmuan tentang bagaimana 

cara mengembangkan instrument tes yang digunakan untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi Persamaan Nilai 

Mutlak. 

b. Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk 

mengenali kesalahpahaman konsep (miskonsepsi) dalam belajar materi 

Persamaan Nilai Mutlak melalui tes yang dikembangkan peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


