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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan karakteristik miskonsepsi 

siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent pada pembelajaran matematika 

materi pecahan kelas VD Sekolah Dasar Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

tahun pelajaran 2016/2017 dan 2) mendeskripsikan penyebab miskonsepsi yang 

terjadi pada siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent pada pembelajaran 

matematika materi pecahan kelas VD Sekolah Dasar Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain penelitian fenomena. Subjek 

penelitian menggunakan pemilihan sampel bertujuan dan dipilih 5 subjek penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1) metode tes yang meliputi tes 

pengelompokkan gaya kognitif dan tes diagnostik, 2) metode wawancara dilakukan 

kepada siswa field dependent yang mengalami miskonsepsi, 3) metode observasi 

pada saat pembelajaran matematika materi pecahan di kelas VD Sekolah Dasar 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data interaktif. Uji keabsahan data dengan triangulasi metode. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 1) terdapat 3 karakteristik 

miskonsepsi yaitu miskonsepsi teoritikal pada konsep nilai suatu pecahan , 

miskonsepsi klasifikasional pada butir soal jenis-jenis pecahan, miskonsepsi korelasi 

pada butir soal operasi pecahan, dan 2) penyebab miskonsepsi adalah adanya 

simplifikasi konsep, aspek praktis siswa, ketidakmampuan siswa mengaitkan konsep, 

prakonsepsi siswa yang mungkin diperoleh dari proses belajar di kelas, dan penyebab 

yang berasal dari guru.  

 

Kata Kunci: miskonsepsi, gaya kognitif field dependent, pembelajaran matematika  

 

Abstract 

 

This research aims to 1) describes the characteristics of the misconceptions 

student have the cognitive style of field dependent on mathematical learning material 

fractions class VD primary school Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen years 

2016/2017. 2) describes the cause of the misconception that happens to student who 

have the cognitive stylr of field dependent on mathematical learning material 

fractions class VD primary school Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen years 

2016/2017. This research uses descriptive qualitative approach the design of the 

study the phenomenon. The subject of research using a sample election aims and 

selected 5 of the subject. Data collection techniques used are 1) test method that 

includes a test of cognitive style classification and diagnostic test, 2) method of 



 
 

2 
 

interview done to student who experience the misconception of a  field dependent, 3) 

method of observation at the time of learning of mathematics material fraction in 

class VD primary Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Technique of data 

anaysis in this research is interactive data analysis techniques. Test the validity od 

the data with the triangulation method. Based on the resuts of the research can be 

concluded 1) there are 3 characteristic of a misconception that is a misconception to 

teoritikal on the concept of value a fraction, a misconception klasifikasional in grains 

of metter the types of fractions, a misconception correlation on grain fractions, 

operating and reserved. 2) causes a misconception is the simpification of concepts, 

pratical aspect of student, the student’s inability to rolate concepts, prakonsepsi 

student who may be obtained from the learning process in the clasroom, and causes 

that come from teacher.  

 

Keywords, : misconception, cognitive styles field dependent, learning math 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang mempunyai objek kajian 

abstrak yang universal dan mendasari perkembangan teknologi modern serta 

mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. 

Memperhatikan begitu besar peranan matematika, tentunya sangat ironis jika 

melihat kondisi Indonesia, matematika menjadi mata pelajaran yang dianggap 

paling sulit. Amri (2010: 4) djelaskan bahwa ternyata realitas di lapangan dalam 

praktik pembelajaran cenderung masih mengabaikan gagasan, konsep, dan 

kemampuan berfikir siswa. Cara mengajar konvensional dengan menjadikan guru 

sebagai satu-satunya sumber belajar dalam kegiatan belajar siswa tersebut saat ini 

menimbulkan kegiatan belajar siswa menjadi pasif. 

Kegiatan belajar mengajar yang tidak memperhatikan adanya 

miskonsepsi menyebabkan kesulitan belajar dan akhirnya berakibat pada 

rendahnya prestasi belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 

awal penelitian dengan guru mata pelajaran matematika yang mengajar di kelas V 

Sekolah Dasar Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Berdasarkan informasi 

dari guru matematika, kelas VD merupakan kelas yang bervariasi kemampuannya. 

Beberapa siswa masih ada yang memperoleh nilai ulangan materi pecahan di 

bawah nilai KKM. Matematika juga memiliki sifat yang saling berkaitan satu 

sama lain. Sebagai contoh pada saat kita mempelajari materi pecahan maka 

dibutuhkan juga konsep bilangan bulat. Apabila konsep bilangan bulat tidak 
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dipahami dengan baik, maka akan berpengaruh pada pemahaman konsep 

selanjutnya. Prakonsepsi yang dimiliki siswa satu dengan yang lainnya berbeda-

beda dan belum tentu benar, jika kurang diperhatikan akan memungkinkan 

timbulnya salah konsep (miskonsepsi) pada siswa.  

Kesalahan pengidentifikasi miskonsepsi akan menyebabkan kesalahan 

dalam penanggulangannya, sebab penanggulangan siswa yang mengalami 

miskonsepsi akan berbeda dengan siswa yang tidak tahu konsep. Sebagai salah 

satu alternatif yang digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi adalah teknik 

Certainly of Response Index (CRI) yang dikembangkan oleh Salemm Hasan. 

Miskonsepsi sangat erat kaitannya dengan gaya kognitif yang dimiliki 

seseorang. Setiap siswa akan berbeda dalam menyusun dan mengolah informasi 

yang mereka dapatkan. Perbedaan antar siswa yang satu dengan siswa yang 

lainnya pada materi pecahan dapat dikarenakan perbedaan gaya kognitifnya. 

Karakteristik seseorang yang memiliki gaya kognitif field dependent yaitu siswa 

cenderung menerima suatu pola sebagai suatu kesuluruhan. Mereka sulit untuk 

memfokuskan diri pada satu aspek dari suatu situasi, mereka juga kesulitan dalam 

menganalisis informasi menjadi bagian-bagian yang berbeda (Desmita, 2009: 

148). Siswa cenderung memerlukan instruksi atau petunjuk yang lebih jelas 

mengenai bagaimana cara memecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang berjudul: “Analisis 

miskonsepsi siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent (FD) pada 

pembelajaran matematika materi pecahan kelas VD Sekolah Dasar Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen tahun pelajaran 2016/2017”, perlu dilakukan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

desain penelitian fenomena. Penelitian ini dilakukan pada saat pembelajaran 

matematika materi pecahan di kelas VD Sekolah Dasar Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen mulai bulan Januari sampai dengan Februari 2017. 

Subjek penelitian menggunakan pemilihan sampel bertujuan dan dipilih 5 subjek 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, wawancara dan 
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observasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi metode. 

 

3. HASIL PENELITIAN  

1. Karakteristik miskonsepsi siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent 

pada pembelajaran matematika materi pecahan kelas VD Sekolah Dasar Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen tahun pelajaran 2016/2017. 

Penelitian yang berjudul Analisis Miskonsepsi Siswa yang Memiliki 

Gaya Kognitif Field Dependent pada Pembelajaran Matematika Materi 

Pecahan Kelas VD Sekolah Dasar Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

Tahun Pelajaran 2016/2017 ini diawali dengan uji tes GEFT yang diberikan 

oleg guru. Berdasarkan hasil tes GEFT  sesuai dengan interpretasi uji tes GEFT 

(Jeff Q. Bostic, 1998: 191) dari 31 siswa terdapat 16 siswa kategori strongly 

FD, 12 siswa kategori slightly FD dan 3 siswa kategori slightly FI. Langkah 

selanjutnya dilakukan tes diagnostik materi pecahan yang dikerjakan oleh 

siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent. Menurut Desmita (2012: 

148) mengatakan bahwa siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent 

cenderung menerima suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Apabila guru 

menggunakan strategi konvensional dengan menerapkan ceramah, siswa yang 

memiliki gaya kognitif FD sulit untuk memfokuskan materi. Sehingga banyak 

siswa yang pada saat mengerjakan soal penyederhanaan pecahan campuran 

dengan cara menyederhanakan bilangan asli, pembilang dan 

penyebut.Berdasarkan hasil uji tes diagnostik, siswa mengalami miskonsepsi 

pada materi pecahan dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda serta 

siswa yang mendapatkan point interpretasi rendah memiliki karakteristik 

miskonsepsi lebih dari satu.  

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nanda Prasetyorini (2013) yang berjudul “Profil Miskonsepsi Siswa pada 

Materi Pokok Pecahan Ditinjau dari Kemampuan Matematika Siswa”. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat kemampuan 

rendah paling banyak mengalami miskonsepsi pada materi pecahan namun 
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miskonsepsi dapat dialami oleh semua siswa. Hasil penelitian tersebut juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisatul Farida (2016) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Analisis Miskonsepsi Siswa Terhadap Simbol 

dan Istilah Matematika pada Konsep Hubungan Bangun Datar Segiempat 

Melalui Permainan dengan Alat Peraga (SD Muhammadiyah 1 Surakarta)”. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anisa Farida diketahui bahwa siswa 

mengalami miskonsepsi simbol dan istilah matematika pada materi bangun 

datar segiempat. Apabia guru dalam menjelaskan konsep hanya dengan metode 

ceramah, maka siswa akan mengalami miskonsepsi yang lebih banyak. Selain 

itu penelitian yang dilakukan oleh Christy Matitaputty (2016) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Miskonsepsi Siswa dalam Memahami Konsep 

Nilai Tempat Bilangan Dua Angka di SD Negeri 179 Palembang pada tahun 

2016”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa siswa 

yang mengalami miskonsepsi pada konsep materi menentukan tempat 

bilangan. 

Hasil penelitian yang dilakukan di kelas VD Sekolah Dasar Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen Tahun Pelajaran 2016/2017 menunjukkan 

terdapat tiga karakteristik miskonsepsi. 1) Konsep Klasifikasional, bentuk 

konsep ini didasarkan pada klasifikasi fakta-fakta ke bagan-bagan yang 

terorganisir (Moh. Amien dalam Salirawati, 2010: 13). Dalam karakter 

miskonsepsi klasifikasional, siswa mengalami kesalahan pada butir soal jenis-

jenis dan bentuk-bentuk pecahan. Siswa menganggap bahwa jenis-jenis 

pecahan itu adalah pecahan diubah menjadi persen, persen diubah menjadi 

pecahan, pecahan diubah menjadi desimal, dan desimal diubah menjadi 

pecahan. 2) Konsep Korelasional, konsep ini dibentuk dari kejadian-kejadian 

khusus yang saling berhubungan atau observasi yang terdiri dari dugaan. 

Konsep ini terdiri dari suatu dimensi yang menyatakan adanya hubungan antara 

dua variabel yang dirumuskan dengan “jika...maka...” (Moh. Amien dalam 

Salirawati, 2010: 13). Dalam karakter miskonsepsi korelasi, siswa mengalami 

kesalahan pada butir-butir soal operasi pecahan. Siswa tidak menjelaskan 

maksud dari operasi pecahan yang digunakan, mereka hanya menjawab dengan 
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sepengatahuan mereka saja. Seperti contoh pada pengurangan, siswa 

mengoperasikan dengan cara pembilang dikurangi pembilang sedangkan 

penyebut disamakan dengan cara dijumlahkan. Pada operasi perkalian siswa 

mengganggap bahwa pada konsep perkalian, pembilang yang hanya dikalikan 

sedangkan penyebutnya disamakan. 3) Konsep Teoritik, bentuk konsep ini 

mempermudah penjelasan terhadap fakta atau  kejadian-kejadian dalam sistem 

yang terorganisir (Moh. Amien dalam Salirawati, 2010: 13). Siswa mengalami 

miskonsepsi pada konsep nilai suatu pecahan. Siswa mengganggap bahwa 
  

   
 

= 
 

   
, yang mana apabila terdapat pecahan biasa diubah menjadi pecahan 

desimal maka angka 0 pada pembilang tidak terpakai. Selain itu, siswa juga 

mengalami miskonsepsi pada perbandingan pecahan. Masih banyak siswa yang 

mengalami miskonsepsi pada  tanda < dan >. 

2. Penyebab miskonsepsi siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent pada 

pembelajaran matematika materi pecahan kelas VD Sekolah Dasar Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen tahun pelajaran 2016/2017 

Berdasarkan hasil penelitian di kelas dengan didukungnua hasil uji tes 

diagnostik dan wawancara menunjukkan bahwa 1) karakteristik miskonsepsi 

klasifikasional disebabkan adanya simplifikasi, prakonsepsi siswa yang 

mungkin diperoleh dari proses pembelajaran serta kurangnya penekanan guru 

dalam menjelaskan konsep jenis-jenis pecahan dan bentuk-bentuknya 

(Soedjadi, 2000: 157). 2) Karakteristik miskonsepsi korelasional disebabkan 

adanya aspek praktis siswa, ketidaktepatan siswa dalam mengaplikasikan 

konsep serta kurangnya penekanan guru pada saat pembelajaran. 3) 

karakteristik miskonsepsi teoritik disebabkan prakonsepsi siswa yang mungkin 

diperoleh dari proses belajar di kelas sebelumnya serta adanya kesalahan 

makna kata dan simplifikasi serta kurangnya penekanan guru mengenai konsep 

pecahan pada saat pembelajaran. Penyebab miskonsepsi pada siswa field 

dependent didomonasi oleh diri siswa sendiri, meskipun demikian ada juga 

yang disebabkan oleh guru dan prakonsepsi yang tidak benar.  

4. PENUTUP 



 
 

7 
 

Dari data yang diperoleh serta analisis yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Siswa field dependent kelas VD Sekolah Dasar Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen mengalami miskonsepsi pada materi pecahan dalam 

beberapa hal, antara lain: 

a. Karakter miskonsepsi teoritikal yaitu tentang konsep perbandingan pecahan. 

Siswa menganggap untuk menentukan tanda perbandingan cukup melihat 

penyebutnya saja. 

b. Miskonsepsi klasifikasional yaitu pada konsep jenis-jenis pecahan dan 

bentuk-bentuknya serta konsep dalam mengubah pecahan desimal menjadi 

pecahan biasa atau pecahan campuran. Siswa menganggap bahwa jenis-jenis 

pecahan adalah pecahan diubah menjadi persen, persen diubah menjadi 

pecahan, pecahan diubah menjadi desimal, dan desimal diubah menjadi 

pecahan. Sedangkan untuk bentuk-bentuk pecahan siswa hanya mampu 

menyebutkan pecahan biasa, persen dan desimal. 

c. Miskonsepsi korelasional yaitu yang terkait dengan soal cerita. Dalam 

mengerjakan soal cerita siswa hanya menggunakan angka yang ada pada 

soal dan tidak menjelaskan operasi pecahan yang digunakan serta tidak 

menjelaskan keterkaitan konsep yang satu dengan konsep yang lain. 

2. Penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa field dependent dalam 

menyelesaikan soal-soal mengenai materi pecahan adalah: 

a. Siswa kurang memahami konsep prasyarat, misalnya konsep bilangan bulat. 

b. Adanya simplifikasi konsep sehingga konsep yang dipahami siswa lebih 

sederhana daripada konsep sebenarnya. Misalnya dalam membandingkan 

pecahan, siswa memberikan tanda perbandingan dengan melihat angka 

penyebutnya tanpa memperhatikan pembilang. 

c. Ketidakmampuan siswa mengkaitkan konsep. 

d. Ketidaktepatan siswa mengaplikasikan konsep yaitu adanya penerapan 

hukum dan strategi yang tidak sesuai. Misalnya dalam menyelesaikan 

operasi pecahan. 
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e. Seringkali siswa hanya memperhatikan aspek praktis tanpa memperhatikan 

konsepnya. Misalnya dalam mengerjakan soal cerita siswa tidak 

menjelaskan operasi pecahan yang digunakan. 

f. Penyebab yang berasal dari guru. Guru menjadi penyebab miskonsepsi 

karena dalam pembelajaran guru tidak pernah menggunakan alat peraga, 

guru kurang memberikan penekanan pada setiap konsep, guru tidak pernah 

mengkaitkan konsep satu dengan konsep yang lain, dalam pembelajaran 

guru memberikan contoh soal dan soal latihan yang kurang bervariasi serta 

guru kurang memperhatikan prakonsepsi siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

kegiatan yang dilakukan guru saat mengajar. 
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