
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar 

dapat mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pembelajaran. Dalam 

pembelajaran, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 

membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, pendidikan juga 

sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan harus dilakukan 

sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang optimal. Menurut UU Sisdiknas 

No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Pendidikan biasanya dilakukan di lembaga pendidikan formal yang 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu  faktor internal dan faktor ekternal. Faktor 

internal merujuk pada faktor yang berasal dari diri sendiri seperti: motivasi, 

kecerdasan emosional, kemampuan berfikir logis, rasa percaya diri, mandiri, sikap 

dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

sendiri, seperti: sarana dan prasarana, lingkungan, guru, kurikulum dan metode 

pengajaran. 

                                                           
1
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS) dengan penjelasannya (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 3. 
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Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan salah satu cabang ilmu 

yang perlu dipelajari, karena matematika merupakan pondasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Some people think that mathematics is a branch of science that is 

difficult to understand. However, some others assume that mathematics greatly 

helps solve any problems in daily life.
2
 Oleh karena itu, siswa dituntut utnuk 

mempelajari, memahami dam menguasai matematika dengan benar. Matematika 

merupakan salah satu pengetahuan yang berperan penting dalam pemecahan  

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Matematika diajarkan kepada siswa sejak 

sekolah dasar untuk membekali siswa dalam kemampuan berfikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Karena dengan 

belajar matematika anak akan belajar bernalar secara kritis, kreatif, dan aktif. 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 pemberian mata pelajaran 

matematika di sekolah dasar dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi dan 

mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan 

berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.
3
 

Pada pembelajaran matematika penting untuk ditekankan pada pengusaan 

konsep atau pemahaman konsep, karena siswa yang memahami konsep 

matematika juga dapat berimbas pada penalaran, dan pemecahan masalah dengan 

baik. Namun, pada tahap ditekankan pemahaman konsep, masih ada beberapa 

siswa yang masih kurang paham pada konsep yang diajarkan. Hal inilah yang 

menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika 

                                                           
2
 Risqi Novita Sari & Akhsanul In’am, “Students’ Misconception and Errors in Solving 

Relations and Functions Problems”, dalam AMCA JOURNAL OF EDUCATION AND 

BEHAVIORAL CHANGE, Vol. 1 N0. 2 November, 2021, h. 20 
3
 Permendiknas, Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,  No.22 tahun 

2006. h. 4. 
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yang disebabkan oleh kesalahan konsep pada konsep materi yang diajarkan. 

Karena bagaimanapun juga pemahaman dan proses pembelajaran pada saat ini 

akan mempengaruhi pemahaman materi selanjutnya.   

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Hujarat ayat 06 

yaitu: 

ْب   ُُ ِِ ُ ْصب ًماٌۢ بَِجَهالٍَة فَت ْب ْب  قَ ُِ ْبٰٓ   َنب تُِْصيب  بَِنٍَِا فَتََِيَّنُ
ْبٰٓ   ِنب َجۤاَءُكمب فَاِسق ٌۢ ٰيٰٓاَيَُّها  لَِّذيبَن ٰ َمنُ

 ََ  َعٰلى َما فَعَلبتُمب ٰندِ ِميبن

Ayat ini memberikan gambaran kepada manusia untuk selalu menimbang 

atau mencari informasi yang diperoleh. Mencari tahu kebenaran dibalik informasi 

tersebut agar kita sebagai manusia tidak mudah terjerumus pada kesalahan yang 

terus menerus, sehingga tidak berakhir dalam keadaan miskonsepsi (kesalahan 

konsep). 

The misconception is a concept that is incompatible with the concept of 

which is recognized by experts. If a student is experiencing an error when 

receiving an understanding of learning concepts first, will have an impact not 

only at the time that students learn the concept. But it would also result in further 

learning is the development of the concept.
4
  Miskonsepsi ini dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya, guru (pendidik), siswa, metode pengajaran, dan 

bahan ajar. Karena miskonsepsi inilah yang akan mempengaruhi pada 

pengetahuan dan pemahaman mereka terutama dalam proses pemecahan masalah. 

                                                           
4
 Widodo Winarso & T. Toheri, “A Case Study of Misconceptions Students in the 

Learning of Mathematics; The Concept Limit Function in High School”,  dalam Jurnal Department 

of Mathematics Education Faculty of Education and Teaching IAIN Shyekh Nurjati Cirebon, vol. 

4 No. 1 May, 2017, h. 121 
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Hal ini juga menunjukkan bahwa guru perlu mengetahui letak miskonsepsi siswa 

agar dapat mengevalusi dan mengoptimalkan proses pendidikan yang dilakukan.
5
 

Miskonsepsi bisa terjadi di semua pelajaran, dan salah satu faktor yang 

menyebabkannya miskonsepsi adalah materi matematika yang sifatnya abstrak. 

Miskonsepsi pada pembelajaran matematika yang dialami siswa jelas sangat 

merugikan bagi kelancaran proses pembelajarannya, apalagi jika miskonsepsi 

sudah ada sejak lama dan tidak ditemukan oleh siswa itu sendiri maupun guru.
6
 

Guru sering menjadi sumber gagasan yang salah. Perhatian guru diperlukan untuk 

mendeteksi apakah siswa mengalami miskonsepsi sehingga guru dapat 

mengevaluasi proses pembelajaran dan sumber belajar agar tidak mengalami 

miskonsepsi yang merugiakan siswa.  

Miskonsepsi dapat didiagnosis dengan melakukan wawancara, dan tes 

pilihan ganda. Untuk mengatasi kelemahan pilihan ganda, wawancara, dan pilihan 

ganda maka ditambahkan alasan mengapa siswa memilih alasan tersebut. 

Penggunaan tes diagnostik diawal maupun diakhir pembelajaran dapat membantu 

guru menemukan miskonsepsi siswa pada materi pelajaran yang dipelajari. 

Berdasarkan hasil observasi awal, siswa secara umum sulit dalam 

memahami konsep matematika dan perhitungan matematika, hal ini terbukti 

dengan rendahnya hasil belajar matematika siswa. Biasanya untuk mengukur 

kemampuan siswa, guru melakukan tes diakhir pembeljaran yang berupa tes 

                                                           
5
 Lu’lu Yu’tikan Nabilah,”Pengembangan Instrumen Diagnostik Three Tier Test Pada 

Materi Pecahan Kelas VII SMPN 24 Makasar”, Skripsi, Fakultas Metematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makasar, 2019, h. 2. 
6
 Fera Astuti,Tri Redjeki, Dan Nanik Dwi Nurhayati, “Identifikasi Miskonsepsi dan 

Penyebabnya Pada Siswa Kelas XI Mia Sma Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/2016 Pada 

Materi Pokok Stoikimetri”, pada Jurnal Program studi Pendidikan Kimia FKIP UNS Surakarta, 

Vol. 5 No. 2 Maret, 2016, h.10 
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objektif atau esai. Namun, dengan menggunakan tes pilihan ganda hanya dapat 

mengukur aspek kogniktif siswa saja tanpa mengetahui pemahaman yang ia 

miiliki, apakah ia memahami konsep atau hanya menebak karena tes tersebut, 

dikembangkan suatu instrument tes pilihan ganda yang disertai dengan alasan dan 

tingkat kepercayaan agar dapat mengetahui lebih akurat mengenai pemahaman 

konsep siswa. Tes ini disebut Three Tier Test.   

Instrumen three tier test merupakan pengembangan dari tes diagnostik 

pilihan ganda dua tingkat. Dimana tier 1 merupakan jawaban soal dalam bentuk 

pilihan ganda, tier 2 memuat ungkapan alasan siswa dalam memilih jawaban pada 

tier 1, tier 3 terdiri dari tingkat keyakinan diri yang dipilih siswa dalam 

menjelasakan alasan pada tier 2.
7
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru matematika 

yang mengampuh kelas VII A sampai kelas VII E di SMPN 4 Alalak yaitu ibu Hj. 

Wahidah, S.Pd., hasil ulangan harian yang dilakukan siswa pada materi 

persamaan linear satu variabel tahun sebelumnya, nilai rata-rata siswa yang 

berjumlah 30 orang siswa per kelas ternyata terdapat setengah dari siswa per kelas 

yang nilainya kurang dari KKM, oleh karena itu dapat dilihat, bahwa siswa dalam 

pembelajaran matematika materi persamaan linear satu variabel mengalami 

miskonsepsi pada saat pengoprasian bentuk aljabar seperti      menjadi   . 

Kemampuan berfikir logis merupakan kemampuan seseorang dalam 

menyelesaikan masalah tidak hanya berdasarkan prosedur yang ada, akan tetapi 

                                                           
7
 Mustafa Ramadhan, Sunardi, dan Dian Kurniati, “Analisis Miskonsepsi Siswa Dalam 

Menyelesaikan Soal Matematika Berstandar Pisa Dengan Menggunakan Certainty Of Response 

Index (Cri)” dalam Jurnal Progran Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember, Vol. 

8, No.1 April, 2017 h. 145-147. 
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memiliki landasan kebenaran yang kuat dari prosedur tersebut.
8
 Menurut 

Sumarmo kemampuan berpikir logis meliputi kemampuan: 1) menarik 

kesimpulan atau membuat, perkiraan dan interpretasi berdasarkan proporsi yang 

sesuai, 2) menarik kesimpulan atau membuat perkiraan dan prediksi berdasarkan 

peluang, 3) menarik kesimpulan berdasarkan korelasi antara dua variabel, 4) 

menetapkan kombinasi beberapa variabel, 5) analogi adalah menarik kesimpulan 

berdasarkan kesamaan dua proses, 6) pembuktian, 7) menyusun analisa dan 

sintesa dari beberapa kasus. Kemampuan berpikir logis memegang peranan 

penting dalam memeahami masalah matematika. Oleh karena itu, sangatlah wajar 

Erihadiana berpendapat bahwa kemampuan berpikir sistematis, terutama berpikir 

logis dan ilmiah harus dilatihkan dan dikuasai dengan baik sejak menjadi 

mahasiswa keguruan/calon guru.
9
  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru matematika 

yang mengampuh kelas VII A sampai kelas VII E di SMPN 4 Alalak yaitu ibu Hj. 

Wahidah, S.Pd., ternyata selain mengalami (sudah terjadinya) miskonsepsi itu 

juga mempengaruhi kemampuan berfikir logis siswa, hal ini dapat dilihat dari 

kurangnya dalam menduga dan menguji berdasarkan akal serta menyelesaikan 

masalah matematis secara rasional (menyelesaikan masalah) matematika pada 

materi persamaan linear satu variabel. 

Salah satu materi pembelajaran yang peneliti pilih yaitu materi persamaan 

linear satu variabel, terutama dalam soal cerita. Alasan yang mendasarinya yaitu 

                                                           
8
 Riska Novia Sari,”Profil Kemampuan Berfikir Logis Matematis Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Matematika Universitas Pasir Pengaraian”, Vol. 2 No. 2 April, 2020, h.189. 
9
 Wahyudi Zarjasyi, Penelitian Pendidikan Matematika, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2017), h. 54 
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berdasarkan penelitian dari Asbar, bahwa siswa masih kesulitan pada materi 

persamaan linear satu variabel yaitu pada memahami konsep persamaan linear 

satu variabel seperti menganggap       ,        ,         , dan 

yang lainnya, tidak hanya pada konsep persamaan linear satu variabel tetapi pada 

operasi hitung materi persamaan linear satu variabel yang berkaitan dengan 

aljabar, seperti kesulitan dalam menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan dan 

membagikan koefisien dengan konstata, dan kesulitan menganalisis masalah yang 

bersifat kontekstual yang muncul pada soal cerita. Siswa menjumlahkan      

   ,        . Siswa juga mengalami miskonsepsi dengan menganggap 

operasi penjumlahan yang ada variabel dan tidak ada variabel sebagai operasi 

penjumlahan biasa, dimana siswa mengerjakan       .10
 Penguasaan konsep 

pada materi aljabar sangat penting karena konsep pada materi aljabar merupakan 

materi prasyarat untuk memahami materi persamaan linear satu variabel dan 

materi selanjutnya. Bahkan tidak hanya itu, terkadang siswa masih bingung dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi persamaan linear satu variabel tersebut, 

karena itulah yang membuat siswa kurang memiliki kemampuan berfikir logis 

untuk menyelesaikan soal cerita pada materi persamaan linear satu variabel.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru matematika 

yang mengampuh kelas VII A sampai kelas VII E di SMPN 4 Alalak yaitu ibu Hj. 

Wahidah, S.Pd., ternyata pada materi persamaan linear satu variabel tergolong 

susah untuk dimengerti terutama dalam bentuk soal cerita, dikarenakan pada soal 

                                                           
10

 Asbar, “Analisis Miskonsepsi Siswa pada Persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel dengan mnggunakan three tier test” dalam Skripsi Program Studi Pendidikan 

Matematika, UIN Negerei Makasar, 2017, h. 53. 



8 

 

cerita mereka dituntut untuk bisa mengubah kalimat dalam soal menjadi kalimat 

matematika dan juga ada beberapa dari soal yaitu seperti kalimat pengecoh yang 

membuat siswa kesusahan dalam mengerjakan materi persamaan linear satu 

variabel berbentuk soal cerita. 

Pada penelitian ini, sekolah yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat 

penelitian adalah SMPN 4 Alalak, karena peneliti tertarik dengan sekolah itu dan 

hampir rata-rata anak-anak di tempat tinggal saya bersekolah disana yang bisa 

membantu saya dalam memperoleh informasi-informasi yang ada pada sekolah 

tersebut. Dalam upaya untuk menjadikan SMPN 4 Alalak menjadi tempat 

penelitian, peneliti menemukan beberapa siswa yang mengalami kesalahpahaman 

konsep dengan konsep saat mengerjakan tugas yang diberikan guru dan 

kurangnya kemampuan berfikir logis siswa dalam mengerjakan tugas tersebut 

yang dikarenakan kurang pahamnya konsep dari hasil observasi awal disekolah 

tersebut. Pihak sekolah juga telah menyetujui utnuk mengizinkan peneliti 

melakukan penelitian di sekolah tersebut, asalkan peneliti memberikan surat 

penelitian.  

Dari penjelasan sebelumnya, masalah miskonsepsi dan kurangnya 

kemampuan berfikir logis telah muncul sejak dulu. Karena adanya miskonsepsi 

proses belajar sangat memengaruhi pada kemampuan berfikir logis siswa dan 

membuat kesalahan saat mempelajari materi persamaan linear satu variabel dan 

menyelesaikan masalah terkait lainnya. Oleh sebab itu, peneliti berminat untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Miskonsepsi Terhadap 

Kemampuan Berfikir Logis Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi 
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Persamaan Linear Satu Variabel Kelas VII SMPN 4 Alalak Tahun Pelajaran 

2022/2023” 

B. Definisi Operasional 

Untuk meminimalisir kesalahpahaman yang dapat menimbulkan 

penafsiran yang berbeda dan istilah dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pada penelitian ini, pengaruh yang dimaksud adalah untuk mengetahui 

hubungan antara miskonsepsi siswa dengan kemampuan berfikir logis siswa kelas 

VII SMPN 4 Alalak tahun pelajaran 2022/2023 dan untuk mengetahui pengaruh 

yang signifikan antara miskonsepsi terhadap kemampuan berfikir logis siswa 

kelas VII SMPN 4 Alalak tahun pelajaran 2022/2023 .  

2. Miskonsepsi 

Miskonsepsi merupakan kesalahan konsep (pemahaman yang tidak 

konsisten) yang didapat pada pembelajaran yang tidak sesuai dengan para ahli 

(secara umum). 

3. Three Tier Test 

Tes yang akan di gunakan peneliti untuk menguji miskonsepsi yaitu 

berupa three tier test pada materi persamaan linaer satu variabel . Three tier test 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu salah satu jenis tes diagnostik yang 

menggunakan identifikasi miskonsepsi dan pemahaman konsep.
11

 Instumen three 

                                                           
11

 Septi Maulini, (ed.), “The Three Tier-Test untuk Mengungkap Kuantitas Siswa yang 

Miskonsepsi pada Konsep Gaya Pegas” dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika  Vol. 1 No. 2 

September, 2016. h.  42-44.  
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tier test terdiri dari tiga lapis (tier). Tingkat pertama adalah menguji pengetahuan 

siswa tentang konsep dari pilihan ganda. Tingkatan kedua adalah penalaran siswa 

dari proses menjawab pada tingkatan pertama. Tingkatan ketiga adalah pertanyaan 

tentang keyakinan siswa terhadap jawaban pada tingkatan pertama dan kedua. Tes 

ini digunakan untuk menguji miskonsepsi pada siswa. 

4. Berfikir logis 

Berfikir logis yang dimaksud yaitu pertama, mampu membuat makna ten- 

tang jawaban argument yang masuk akal. Kedua, mampu membuat hubungan 

logis diantara konsep dan fakta yang berbeda. Ketiga, mampu menduga dan 

menguji berdasarkan akal. Keempat, mampu menyelesaikan masalah matematis 

secara rasonal. Kelima, mampu menarik kesimpulan yang logis.  

5. Persaman Linear Satu Variabel  

Persaman linear satu variabel yang dimaksud yaitu materi matematika 

yang terdiri dari variabel, koefisien dan konstanta yang dihubungkan dengan tanda 

operasi hitung serta menggunakan tanda sama dengan. Materi yang akan 

digunakan di kelas VII SMPN 4 Alalak  akan berfokus pada konsep persaman 

linear satu variabel, menyelesaikan masalah dalam persamaan linear satu variabel 

menggunkan operasi hitung yang berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian bentuk aljabar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah dalam 

penelitian ini diidentifikasi dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut: 
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1. Bagaimana hubungan antara miskonsepsi siswa dengan kemampuan 

berfikir logis siswa kelas VII SMPN 4 Alalak tahun pelajaran 2022/2023? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara miskonsepsi kemampuan 

berfikir logis siswa kelas VII SMPN 4 Alalak tahun pelajaran 2022/2023? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dilihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai  

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara miskonsepsi siswa dengan 

kemampuan berfikir logis siswa kelas VII di SMPN 4 Alalak tahun 

pelajaran 2022/2023. 

2. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara 

miskonsepsi terhadap kemampuan berfikir logis siswa kelas VII di SMPN 

4 Alalak tahun pelajaran 2022/2023. 

 

E. Sinifikansi  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi 

perkembangan ilmu pendidikan dan keguruan. Manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan informasi kepada dunia 

bahwa evaluasi sangat penting dalam menentukan sejauh mana siswa memahami 

konsep (miskonsepsi) dan berpikir logis siswa. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa dan 

mengurangi terjadinya miskonsepsi saat menyelesaikan soal cerita 

materi persamaan linear satu variabel. 

b. Bagi guru dengan diadakannya evaluasi pendidik dapat memilih dan 

merancang strategi, model, pendekatan dan sumber informasi yang 

tepat sehingga tidak ada lagi siswa yang mengalami miskonsepsi dan 

guru juga dapat mengamati siswa dalam mengasah kemampuan 

berfikir logis siswa. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini akan menjadi acuan untuk meningkatkan 

dan mengembangkan kualitas belajar mengajar, serta bisa memantau 

kemampuan berpikir logis siswa kedepannya. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan membantu peneliti sebelum 

menjadi seorang pendidik dalam menyampaikan suatu materi agar 

tidak terjadi miskonsepsi dan dapat mengembangkan pemikiran logis 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi persamaan linear satu 

variabel. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan beberapa pencarian sumber yang telah saya lakukan, 

ditemukan beberapa kesesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan, 

diantaranya: 
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1. Hasil penelitian Nani Alfiah menyatakan bahwa analisis data yang dilakukan 

dengan membandingkan nilai pretest dan postest peserta didik yang diketahui 

dari uji hipotesis dengan nilai signifikansinya yang didapat yaitu 0.00 yang 

berarti signifikansi      , sehingga    ditolak dan    diterima, sedangkan 

hasil penelitian saya menyatakan bahwa analisis data yang dilakukan dengan 

membandingkan hasil postest uji miskonsepsi dan hasil uji kemampuan 

berfikir logis yang diketahui dari uji hipotesis dengan nilai signifikansinya 

yang didapat yaitu 0.008 yang berarti signifikansi      , sehingga    

ditolak dan    diterima.
12

 

2. Hasil penelitian Sri Hartini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara model pebelajaran Meaningful Instructional Design (MID) 

terhadap kemampuan penalaran matematis siswa pada materi bari dan deret 

aritmatika di kelas VII MTs Mekarsari tahun pelajaran 2019/2020 sebesar 

30,9%.
13

 

3. Hasil penelitian Lu’lu Yu’tikan Nabilah menyatakan bahwa penelitian ini 

menyatakan bahwa pada pengembangan instrumen diagnostik three tier 

penelitian ini menggunakan tes esai yang dikembangkan memenuhi kriteria 

valid reliabel dan taraf kesukaran. nilai koefisien reliabel yang sebesar 0,72. 

                                                           
12

 Nani Alfiah, “Pengaruh Model Pebelajaran Meaningful Instructional Design (MID) 

terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Pada Materi Baris Dan Deret Aritmatika di 

Kelas VII MTs Mekarsari Tahun Pelajaran 2019/2020” Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin, Fakultas Tarbyah dan Keguruan, 2019, h. 67  
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Untuk taraf kesukaran tingkat mudah ada 6.7%, tingkat sedang ada 26.7%, 

dan tingkat sukar 66.6%.
14

 

4. Hasil penelitian Hasmina menyatakan bahwa terjadi miskonsepsi pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit. Hasil analisa data menunjukkan bahwa 

rata-rata tingkat pemahaman siswa yaitu untuk siswa yang paham konsep 

memiliki persentase 16%, siswa yang miskonsepsi sebesar 28,67%, siswa 

yang tidak paham konsep sebesar 24%, dan siswa yang menebak sebesar 

31,33%. Yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi yaitu cara mengajar guru 

yang membuat siswa sulit memahami materi yang dipelajari serta didukung 

oleh siswa yang tidak mengulang kembali pelajaran yang sudah diberikan 

sehingga siswa mengalami miskonsepsi.
15

 

5. Hasil penelitian Tia Maria Putri Indah Sari menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Open Ended Problems 

(OEP) terhadap kemampuan penalaran matematika siswa materi persamaan 

garis lurus kelas VII MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin Sebesar 

6,8% dan 32,2% lainnya di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di bahas 

dalam pnenelitian ini.
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6. Hasil penelitian Nurul Fithrotuz Zaidah menyatakan bahwa penelitian ini 

memfokuskan pada pengembangan tes diagnostik three tier untuk 

mengindentifikasi miskonsepsi, sedangkan pada penelitian saya memfokus-

kan pada hasil dari nilai postest yang di analisis apakah terdapat pengaruh 

miskonsepsi terhadap kemampuan berfikir logis siswa.
17

 

 

G. Anggapan Dasar dan Hipotesis 

1. Anggapan Dasar 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut: 

a. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar, tingkat intelektual dan usia 

yang relatif sama. 

b. Materi yang diajarkan sesuai materi kurikulum yang berlaku 

disekolah. 

c. Alat evaluasi yang digunakan memenuhi kriteria alat ukur yang baik. 

2. Hipotesis 

Dalam penelitian ini, ada dua hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu 

sebagai berikut:  

    Tidak ada hubungan yang linier antara miskonsepsi dan kemempuan 

berfikir logis dalam menyelesaikan soal cerita materi aljabar di kelas VII 

SMPN 4 Alalak tahun pelajaran 2022/2023. 

    Ada hubungan yang linier antara miskonsepsi dan kemempuan berfikir 

logis dalam menyelesaikan soal cerita materi aljabar di kelas VII SMPN 4 
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Alalak tahun pelajaran 2022/2023. 

    Tidak ada pengaruh miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita materi persamaan linear satu variabel 

kelas VII SMPN 4 Alalak Tahun Pelajaran 2022/2023. 

     Ada pengaruh miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita materi persamaan linear satu variabel 

kelas VII SMPN 4 Alalak Tahun Pelajaran 2022/2023. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami pembahasan ini, maka dibuatlah 

penulisan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, definisi 

operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, 

penelitian terdahulu, anggapan dasar dam hipotesis, dan sistematika 

penelitian. 

Bab II Landasan Teori, yang berisi tentang tinjauan teoritik dan kerangka 

pikir. 

Bab III Metode Penelitian, yang memuat tentang jenis dam pendekatan pe- 

nelitian, desain penelitian, setting penelitian, populasi dam sampel, data 

dam sumber data, teknik pengumpulan data, intrumen penelitian, dan 

teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat tentang hasil dan 

pembahasan. 

Bab V Penutup, yang memuat tentang simpulan dan saran. 


