
 

5 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI.   

 

2.1 Deskripsi Teoritik 

2.1.1 Penelitian Pengembangan 

Latief (2015) untuk menghasilkan produk berupa perangkat pembelajaran 

perlu dilakukan penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan dilakukan 

karena terdapat suatu error pada perangkat pembelajaran tersebut. Peneliti 

masalah ini dihasilkan dari observasi selama kegiatan belajar mengajar.  

Pengembangan penelitian adalah proses mengembangkan tes yang 

diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa. Dalam 

bidang pendidikan sangat penting dilakukan pengembangan tes. Tujuannya adalah 

untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa lebih dini sehingga tugas guru nantinya 

memperbaiki ketidaksesuaian konsep yang dipahami siswa.  

Pengembangan yang diuji sesuai dengan analisis kebutuhan dan kelayakan 

akan menjadi instrument yang berfungsi dengan efisien. Penggunaan metode 

penelitian pengembangan adalah langkah yang tepat untuk menghasilkan produk 

yang lebih baik dari metode-metode terdahulu. Penelitian ini sangat tepat 

digunakan untuk mengembangkan bahan uji seperti tes (Sugiyono, 2010) 

 

2.1.2 Tes 

Tes menurut Arikunto dan Jabar (2004) merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara 

atau aturan yang tekah ditentukan. Zainul dan Nasution (2001) tes yaitu 

seperangkat tes yang dirancang dengan baik dan dapat menghasilkan informasi 

yang diinginkan.   

(Subekti & Firman, 1989) Tes adalah alat ukur dalam tahap evaluasi terkait 

dengan hasil capaian nilai siswa terhadap suatu latihan atau ujian Suharsimi 

Arikunto (2010) bahwa untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 

kemampuan objek yang diteliti, digunakan tes. Tes dapat juga diartikan sebagai 

alat pengukur yang mempunyai standard objektif, sehingga dapat dipergunakan 

secara meluas. 



  

 

6 

 

 

Lutfiah (2014) Tes menjadi alat ukur dalam tahap evaluasi untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi siswa. Pada tes yang menjadi alat ukur kategori 

spesifik, terdapat prosedur yang yang disuse secara sistematisndan objektif. 

(Indrakusuma dalam Arikunto, 2008). 

Pemaparan para ahli pada sub bab di atas, dapat disimpulkan bahwa tes 

merupakan suatu alat untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan individu 

siswa dan hasil belajarnya dengan menggunakan bahan ajar tertentu.  

1) Jenis dan Fungsi Tes 

Sukardi (2012) membagi jenis tes berdasarkan bentuknya, yaitu: 1) 

tes tindakan adalah tes dengan menggunakan hasil perilaku konkrit; 2) tes 

lisan adalah instrument ukur yang langsung dipaparkan siswa kepada guru 

untuk melihat seberapa kemampuan siswa 3) tes tertulis, yaitu tesyang 

dilakukan dengan mengisi form pertanyaan dengan bahasa yang mudah 

dipahami. 

Berdasarkan fungsi, tes dibedakan menjadi tiga macam di 

antaranya 1) tes diagnostik, digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan 

siswa dalam bahan ajar tertentu; 2) tes formatif, yaitu sebagai alat ukur 

untuk identifikasi penguasaan materi siswa; 3) tes sumatif, yaitu tes yang 

digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam bahan ajar tersebut 

dan apakah mampu untuk menerima bahan ajar (konsep) selanjutnya 

(Arikunto, 2008)  

Penelitian ini menggnakan tes untuk mengenali dan mengidentifikasi 

miskonsepsi siswa pada materi persamaan nilai mutlak.Persamaan Nilai 

Mutlak.  

2) Penyusunan Tes 

Arikunto (2012)  menyusun  langkah  langkah dalam  membuat tes 

sebagai berikut. 

a) Menentukan tujuan pengadaan tes  

a. Membuat batasan terhadap bahan  

b. Merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan 

c. Menderetkan semua indicator dalam tabel persiapan 

d. Menyusun tabel spesikifasi yang memuat pokok materi 
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e. Menuliskan butir-butir soal yang didasarkan atas indikator-indikator 

yang sudah dituliskan.  

 

2.1.3 Miskonsepsi 

Taqiyudin (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Miskonsepsi Siswa 

Sekolah Menengah Pertama Pada Topik Pertidaksamaan Linear Satu Variabel, 

menjelaskan beberapa defenisi istilah miskonsepsi dari beberapa peneliti. Di 

antaranya Nesher (1987) miskonsepsi adalah alur berpikir yang menuju kepada 

munculnya miskonsepsi. Sedangkan Clement (1989) berpendapat bahwa 

miskonsepsi yang terjadi disebabkan oleh struktur ide siswa tentan sebuah konsep 

yang berbeda dengan konsep yang diberikan.  Smith, dkk. (1993) menjelaskan 

bahwa miskonsepsi adalah miskonsepsi memiliki pola yang sistematis. Yaitu 

siswa mengalami pemahaman konsep yang kurang tepat pada awal materi 

kemudian mengalaminya kembali pada materi selanjutnya. Miskonsepsi menurut 

McDonald (2010) yaitu pemahaman konsep siswa yang keliru dalam interpretasi 

jawaban dari tes yang diberikan. Berbeda halnya dengan Ang dan Syahrill (2014) 

bahwa miskonsepsi adalah pola pikir atau persepsi siswa yang mampu 

menghambat pemahaman konsep. Brodie (2014) Miskonsepsi adalah ssiswa 

membangun sebuah konsep sendiri terkait materi yang diberikan namun sangat 

berbeda dengan pola piker yang seharusnya dilakukan (salah persepsi).  

Berbeda halnya dengan Makhubele (2015) dalam tesisnya  Misconceptions 

And Resulting Errors Displayed By Grade 11 Learners In The Learning Of 

Geometry menjelaskan bahwa pemahaman konsep oleh siswa harus segera 

ditangani oleh guru. Miskonsepsi ditekankan sebagai masalah yang serius dan 

harus segera dibenahi, perlu diketahui awal mula miskonsepsi itu terjadi. Antara 

lain 1) konsep yang diberikan oleh guru tidak dapat dipahami dengan sistematis 

dan benar oleh siswa; 2) pada awal menerima materi, siswa terlebih dahulu telah 

memiliki pemahaman sendiri dan apabila pemahaman itu salah, maka guru harus 

segera membenahi hal itu.  

Ojose (2015, hlm. 110) dalam bukunya Common Misconceptions in 

Mathematics: Strategies to Correct Them menjelaskan bahwa siswa 

mengembangkan pemahaman matematika dengan menghubungkan ide-ide baru 
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untuk semua skema yang ada. Meskipun siswa mungkin tampak memahami 

konsep yang lebih maju, mereka akan sering membuat kesalahan dan kembali ke 

pola kesalahan lama ketika disajikan dengan masalah dalam konteks baru. Ojose 

mengungkapkan bahwa sebagai pendidik yang baik, miskonsepsi perlu dibenahi 

sebelum menjjadi kebiasaan siswa yang berlarut-larut menggunakan persepsinya 

sendiri yang keliru. Namun perlu diperhatikan sebelum melakukan perbaikan, 

yaitu indikator miskonsepsi yang seperti apa yang dialami siswa.  

Umumnya pada mata pelajaran matematika, siswa akan mengalami 

miskonsepsi pada empat hal sesuai yang dijelaskan dalam Kriteria Berg yaitu: 1) 

pemahaman konsep 2) proses berhitung 3) penulisan simbol dan 4) interpretasi 

jawaban. Para ahli menjelaskan bahwa miskonsepsi dapat dimaksudkan sebagai 

kesalahpahaman terhadap konsep yang telah diberikan sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ainiyah, LA (2016) dalam Saputra (2018) 

menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk miskonsepsi yang dialami oleh siswa 

yaitu: 1) miskonsepsi klasifikasional, meliputi kesalahan dalam menentukan 

unsur-unsur yang terdapat pada bangun ruang, 2) miskonsepsi korelasional 

meliputi kesalahan dalam menentukan rumus yang tepat dalam menjawab soal 

cerita dan kesalahan dalam menentukan hubungan antara konsep prisma dengan 

konsep kubus maupun balok, 3) miskonsepsi teoritikal meliputi kesalahan siswa 

dalam menjelaskan fakta-fakta mengenai beberapa bangun dan kesalahan dalam 

memahami beberapa rumus/formula.  

Gambaran secara jelas materi persamaan nilai mutlak, disajikan dalam Tabel 

2.2 dengan penjabaran Kompetensi Dasar, Materi pembelajaran dan Indikator 

persamaan nilai mutlak berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016. 
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Tabel 2.2. Kompetensi Dasar, Materi Persamaan Nilai Mutlak dan  

     Indikator 

Kompetensi Dasar (KD) Materi Indikator 

 Menginterpretasi persamaan 

nilai mutlak dari bentuk linear 

satu variable dengan 

persamaan aljabar lainnya 

 Menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan 

persamaan nilai mutlak dari 

bentuk linear satu variabel 

 Konsep nilai mutlak  

 Persamaan nilai 

mutlak 

 Menyelesaikan 

perhitungan dasar nilai 

mutlak 

 Menyelesaikan 

persamaan nilai mutlak 

dari bentuk linear satu 

variabel 

 

2.2 Kajian Penelitian Relevan  

Beberapa penelitian yang telah berkaitan dengan pengembangan instrumen 

tes dalam upaya mengidentifikasi miskonsepsi. 

1. Penelitian yang relevan dengan indikator pemahaman konsep dilakukan oleh 

Zulfah (2017) dalam jurnal; Analisis Kesalahan Peserta Didik pada Materi 

Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak Linear Satu Variabel, 

menunjukkan hasil penelitiannya bahwa presentase kesalahan yang dilakukan 

perserta didik dalam menyelesaikan soal-soal persamaan dan pertidaksamaan 

nilai mutlak linear satu variable adalah kesalahan prinsip 71% dan kesalahan 

konsep sebesar 60%.  

2. Buku Common Misconceptions in Mathematics and Strategies to Correct 

Them (Ojose 2015), Ojose menyimpulkan bahwa siswa tidak memiliki 

pengetahuan konsep tentang nilai mutlak.  Ojose menambahkan sebaiknya 

guru memberi pengetahuan konse kepada siswa dengan matang terlebih 

dahulu.  

3. Penelitian yang relevan dengan indikator proses berhitung dilakukan oleh 

Amir (2017) dalam penelitian identifikasi kesulitan siswa menyelesaikan 

masalah open-ended materi persamaan nilai mutlak. Berdasarkan hasil analisis 

data dan pembahasan, Amir menyimpulkan bahwa kesulitan yang dialami 

siswa adalah tidak dapat mengaplikasikan konsep jarak dan definisi nilai 

mutlak sehingga langkah penyelesaian tugas tidak tuntas. Miskonsepsi yang 

dialami juga berupa anggapan nilai mutlak selalu bersifat positif. 
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4. Penelitian pada indikator interpretasi jawaban dilakukan oleh Curtis (2016) 

dalam jurnal Solving Absolute Value Equations and Inequalities on a Number 

Line. Curtis menemukan bahwa siswa selalu beranggapan bahwa nilai mutlak 

selalu bernilai positif.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Scarborough (2014) dalam jurnal; Absolute 

Value Misconceptions di Texas A&M University, menemukan bahwa jika 

siswa berpikir telah memahami sebuah konsep, maka siswa merasa tidak 

sepenuhnya terlibat sebagai pembelajar. Beberapa kesalahpahaman siswa 

tentang nilai mutlak juga disebabkan oleh guru yang belum sepenuhnya 

menguasai konsep nilai mutlak.  

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

miskonsepsi siswa terhadap nilai mutlak terjadi karena siswa merasa telah 

memahami konsep nilai mutlak selalu bernilai positif dan guru tidak sepenuhnya 

memahami konsep nilai mutlak itu sendiri. Hal ini menjadi acuan penulis dalam 

mengembangkan instrumen tes dengan model pengembangan ADDIE. Melalui 

pengembangan instrumen tes ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman 

konsep siswa terhadap materi Persamaan Nilai Mutlak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


