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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Apalagi 

di era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang erat hubungannya dengan 

kegiatan manusia sehari-hari adalah matematika. Dengan bantuan matematika 

masalah tersebut akan lebih mudah dipahami dan dipecahkan. Memperhatikan 

begitu besar peranan matematika, tentunya sangat ironis jika melihat kondisi di 

Indonesia, matematika menjadi mata pelajaran yang dianggap paling sulit. 

Penyebab dari rendahnya hasil belajar matematika siswa adanya 

permasalahan dalam pemahaman konsep. Menurut Amri (2010: 4) dijelaskan 

bahwa ternyata realitas di lapangan dalam praktik pembelajaran cenderung masih 

mengabaikan gagasan, konsep, dan kemampuan berfikir siswa. Aktivitas guru 

lebih menonjol daripada siswa dan terbatas pada hafalan semata. Cara mengajar 

konvensial dengan menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar dalam 

kegiatan belajar siswa tersebut saat ini menimbulkan kegiatan belajar siswa 

menjadi pasif. Siswa dalam mempelajari matematika hanya mampu menghitung 

dengan menggunakan rumus yang telah diberikan guru, kemudian menghafalnya, 

tanpa memahami konsep penting dan mendasar dari matematika itu sendiri. 

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.  
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Menurut Maulidi (2014), kesalahan konsep diawal pembelajaran akan 

mempengaruhi penguasaan konsep pada materi selanjutnya karena saling 

berhubungan. Padahal memperoleh pengetahuan di sekolah dipengaruhi oleh 

penguasaan pengetahuan awal yang dimiliki seseorang. 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 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.  

Penguasaan siswa mengenai konsep pecahan masih rendah, masih 

banyak siswa yang bingung dalam mengubah bentuk pecahan dan melakukan 

kesalahan operasi hitung pecahan dalam menyelesaikan soal-soal cerita yang 

terkait dengan konsep. Salah satu kesalahan konsep yang ditemukan adalah 

menggunakan konsep perkalian dalam pembagian bilangan pecahan. Misalnya 

pada pembagian bilangan bulat dengan bilangan pecahan siswa langsung 

mengalikan bilangan bulat dengan bilangan pecahan kemudian siswa 

membaginya. Cara belajar siswa pun masih pasif dan kurang kreatif mereka 

cenderung mengikuti cara penyelesaian permasalahan seperti yang diberikan guru, 

sedangkan untuk siswa yang aktif dan kreatif mereka lebih senang menyelesaikan 

permasalahan dengan caranya sendiri.  

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. CRI 

sering kali digunakan dalam survei-survei, terutama yang meminta responden 

untuk memberikan derajat kepastian/ keyakinan yang dia miliki dari 

kemampuannya untuk memilih dan mengorganisasi pengetahuan, konsep-konsep 

atau hukum-hukum yang terbentuk dengan baik dalam dirinya untuk menentukan 
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jawaban dari suatu pertanyaan (soal) dan diberikan bersamaan dengan setiap 

jawaban yang diberikan. (Saleem Hasan, 1999: 297) 

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. Gaya 

kognitif akan mempengaruhi masing-masing siswa dalam memahami konsep-

konsep dan permasalan dalam pecahan karena siswa memiliki cara yang khas 

dalam menyusun dan mengolah informasi selama mempelajari materi pecahan. 

Berdasarkan perbedaan aspek psikologis yang dikemukakan oleh 

Desmita (2009: 148-149) gaya kognitif terdiri dari gaya kognitif field dependent  

(FD) dan gaya kognitif  field independent (FI). Karakteristik seseorang yang 

memiliki gaya kognitif FD yaitu siswa cenderung menerima suatu pola sebagai 

suatu keseluruhan. Mereka sulit untuk memfokuskan diri pada satu aspek dari 

suatu situasi, mereka juga kesulitan dalam menganalisis informasi menjadi 

bagian-bagian yang berbeda. Siswa cenderung memerlukan instruksi atau 

petunjuk yang lebih jelas mengenai bagaimana cara memecahkan masalah. 

Sebaliknya, karakteristik dari siswa yang memiliki gaya kognitif FI yaitu 

siswa lebih dapat menerima bagian-bagian terpisah dari suatu pola yang 

menyeluruh dan mampu menganalisa pola kedalam komponen-komponenya. 

Siswa memiliki kemampuan lebih baik dalam menganalisis informasi kompleks, 

tidak terstruktur, dan mampu mengorganisasinya untuk memecahkan masalah. 

Siswa cenderung menguasai materi yang membutuhkan analisis seperti 

matematika dibandingkan materi dengan muatan sosial. 

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. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis 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. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dituliskan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah 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? 

2. Apakah 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? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik miskonsepsi siswa yang memiliki gaya 

kognitif field dependent pada pembelajaran matematika materi pecehan kelas 

VD Sekolah Dasar Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen tahun pelajaran 

2016/2017. 

2. Untuk mendeskripsikan 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. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

a. Bagi Peserta Didik 

Memberikan informasi kepada siswa yang memiliki gaya kognitif 

field dependent tentang miskonsepsi yang dialami pada materi pecahan, 

sehingga siswa dapat mengetahui konsep yang benar, mengetahui letak 

kesalahan konsep serta penyebab miskonsepsi yang dilakukan. 

b. Bagi Guru 

Memberikan informasi kepada guru mengenai miskonsepsi yang 

terjadi pasa siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent dan 

penyebab miskonsepsi terkait materi pecahan. 

c. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman bagaimana karakteristik siswa yang 

mempunyai gaya kognitif field dependent dan sebagai bekal peneliti sebagai 

calon guru sekolah dasar khususnya mata pelajaran matematika agar siap 

melaksanakan tugas di lapangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan kepada pembaca bahwa dalam menyelesaikan suatu 

masalah kontekstual, memerlukan tahap-tahap penyelesaian masalah. 

b. Sebagai referensi untuk penelitian lain yang sejenis atau penelitian lain 

untuk mengatasi miskonsepsi yang terjadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


