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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan mata pelajaran IPA yaitu agar peserta didik memiliki 

kemampuan mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala 

alam, konsep, dan prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2006). Pendidikan IPA menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan komeptensi agar 

siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. Berdasarkan uraian 

tersebut, terlihat bahwa pemahaman konsep sangat penting untuk 

dikembangkan pada diri siswa. Jika siswa sudah memiliki pemahaman 

konsep yang baik, maka dia akan dapat menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan konsep fisika dalam kehidupan sehari-

hari. Menurut Anderson (2010) “siswa dikatakan telah paham jika mereka 

mampu menghubungkan pengetahuan baru yang diperoleh dengan 

pengetahuan lama mereka”. Oleh karena itu, proses pembelajaran seharusnya 

mampu membuat siswa terlibat secara aktif dalam memperoleh pemahaman  

konsep dengan baik.  

Berdasarkan hasil obsevasi di salah satu SMP Swasta di Cianjur yang 

terdapat pada Lampiran A.3, menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

dilakukan oleh guru dalam tiga tahap, yaitu: menyampaikan materi, 

memberikan contoh soal, dan memberikan soal-soal latihan. Penyampaian 

materi dilakukan oleh guru dengan metode ceramah secara informatif. Hal ini 

dapat terlihat pada proses pembelajaran materi tekanan zat padat berlangsung. 

Guru mengawali pembelajaran dengan menginformasikan materi yang 

dipelajari, kemudian menjelaskan pengertian dan rumus tekanan zat padat di 

papan tulis. Aktivitas siswa saat itu hanya mencatat dan mendengarkan saja, 
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tidak ada diskusi dengan sesama siswa dalam proses pembelajaran, hanya 

siswa sesekali menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru. Setelah 

penyampaian materi selesai, siswa diberikan contoh persoalan terkait materi 

yang telah disampaikan yang disertai penyelesaiannya. Selanjutnya siswa 

diberikan latihan soal-soal yang tidak jauh berbeda dengan contoh persoalan 

yang telah diberikan. Pada proses pembelajaran tidak ditemukan kegiatan 

yang melibatkan siswa dalam proses penemuan pengetahuan melalui 

pengalaman secara langsung, sehingga siswa tidak terfasilitasi dalam 

membangun pengetahuannya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran fisika yang dilakukan masih belum dapat melibatkan 

siswa dalam aktivitas-aktivitas yang menekankan kemampuannya dalam 

memahami konsep. Sedangkan berdasarkan tujuan pembelajaran IPA, 

pembelajaran fisika seharusnya tidak hanya ditekankan pada kemampuan 

matematis saja tetapi hendaknya diorientaskan pada pemahaman terhadap 

gejala alam. Hal ini membuat siswa kesulitan dan tidak terbiasa untuk 

memahami konsep serta mengatikannya dengan peristiwa sehari-hari. Hal ini 

terlihat pada hasil angket yang terdapat pada Lampiran A.2, menunjukkan 

bahwa siswa merasa pelajaran fisika sulit untuk dipahami karena siswa 

menganggap bahwa pembelajaran fisika banyak mengandung rumus. Siswa 

hanya fokus pada perumusan matematis dan menghiraukan konsep yang 

terkandung didalamnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih 

belum bisa menghubungkan hasil pembelajarannya dengan fenomena yang 

terjadi dalam kehidupan. Hal ini membuat siswa hanya cenderung belajar 

hafalan rumus tanpa memahami konsepnya dengan baik.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, terlihat bahwa siswa kurang 

terfasilitasi untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam memahami 

konsep sehingga berdampak pada tingkat pemahaman konsep yang dimiliki 
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siswa rendah, terlihat dari nilai rata-rata ulangan harian bahasan tekanan 

adalah 60 yang masih kurang dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sebesar 70 untuk mata pelajaran IPA. Kurangnya pemahaman konsep yang 

dimiliki siswa akan menyebabkan siswa mengalami miskonsepsi.  

Sebelum melakukan proses pembelajaran formal di sekolah, setiap siswa 

sudah memiliki konsepsi awal yang terbentuk dari pengalaman yang telah 

dialaminya. Konsepsi awal siswa bisa saja sesuai dengan konsep ilmiah bisa 

juga tidak sesuai dengan konsep imliah para ahli.  Konsep awal tersebut akan 

menjadi masalah jika tidak sesuai dengan konsep ilmiah  para ahli. “Konsep 

awal yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah itu biasanya disebut 

miskonsepsi atau salah konsep” (Suparno, 2005). Suparno (2005) juga 

menyatakan bahwa “faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi 

yaitu: siswa, guru, buku teks, konteks, dan metode mengajar.” Menurut 

Ansori (Tanpa Tahun:8) “miskonsepsi dapat pula terjadi karena dalam 

memahami suatu konsep anak tidak dilibatkan langsung dalam situasi 

percobaan.” 

Miskonsepsi memliki sifat yang tahan terhadap perubahan, sehingga sulit 

sekali untuk diubah. „Penelitan-penelitian terhadap miskonsepsi menujukkan, 

miskonsepi bersifat resisten. Hal itu terjadi karena setiap individu 

membangun pengetahuannya persis dengan pengalamannya‟ (Sadia et 

al.dalam Adnyani et al., 2013).  Siswa menemukan bahwa konsepsi awal 

yang dimilikinya merupakan konsep yang dapat menjelaskan kejadian yang ia 

alami dalam kehidupan sehari-hari walaupun ternyata konsepsi tersebut salah 

sehingga miskonsepsi tersebut terus menerus dipegangnya. Apabila 

miskonsepsi yang terjadi pada siswa dibiarkan, maka akan berakibat semakin 

bertambahnya materi yang tidak mampu dipahami dengan tuntas dan pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
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Berikut ini miskonsepsi yang ditemukan pada konsep tekanan oleh 

Wilantara (2003) yaitu: (1) semakin besar luas penampang benda yang 

bersentuhan maka tekanan yang diteruskan juga semakin besar; (2) tekanan 

zat cair terbesar berada pada permukaan atas karena pada tempat tersebut 

memilki energi potensial maksimum; (3) benda yang berat pasti tenggelam; 

(4) tekanan udara luar bersifat seragam pada setiap tempat. Henny (2012) 

dalam penelitian menemukan miskonsepsi pada konsep tekanan, yaitu (1) 

tekanan hidrostatis maksimum pada zat cair tepat berada di tengah-tengah 

karena tekanan total yang terjadi berasal dari atas, bawah, dan samping; (2) 

benda yang berat pasti akan tenggelam dalam zat cair; (3) benda yang 

volumenya/bentuknya besar pasti tenggelam dalam zat cair; dan (4) zat padat 

pasti akan tenggelam dalam zat cair. 

Menurut Suparno (2005) “miskonsepsi sulit dibenahi atau dibetulkan, 

terlebih bila miskonsepsi itu dapat membantu memecahkan persoalan 

tertentu.” Oleh karena itu diperlukan suatu proses pembelajaran yang dapat 

membuat siswa memahami konsep-konsep fisika dengan baik sehingga dapat 

mereduksi miskonsepsi siswa maka solusi yang ditawarkan oleh peneliti 

adalah dengan menggunakan conceptual change model. Model pembelajaran 

perubahan konseptual merupakan salah satu model yang dapat digunakan 

untuk mengubah konsepsi siswa yang salah (miskonsepsi) menjadi konsep 

ilmiah. Model pembelajaran perubahan konseptual (Conceptual Change 

Model) dikembangkan di Cornell University sejak tahun 1978.  Hasil penelitian 

Santyasa (2008) yang menerapkan model pembelajaran perubahan konseptual 

menunjukkan bahwa model ini baik dalam pencapaian pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah siswa pada konsep fisika.  

Untuk menanamkan konsep ilmiah pada siswa yang mengalami 

miskonsepsi, langkah yang harus dilakukan adalah memunculkan kondisi 
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konflik kognitif dengan menghadapkan siswa pada suatu keadaan yang 

bertentangan dengan konsep yang diyakininya untuk memunculkan 

ketidakpuasan dalam diri siswa terhadap konsep tersebut. Kelemahan pada 

model perubahan konseptual ini adalah belum terciptanya situasi konflik 

kognitif pada tahapan model pembelajarannya. Konflik kognitif mempercepat 

terjadinya perubahan konseptual. Konflik kognitif berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori Piaget yang menjelaskan 

bahwa ketika seorang anak mengalami ketidakseimbangan dalam struktur 

kognitifnya, maka ia akan berusaha untuk mencari keseimbangan melalui dua 

proses kognitif yaitu jalan asimilasi dan akomodasi. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sebuah strategi pembelajaran yang dapat menimbulkan konflik 

kognitif. Strategi konflik kognitif adalah strategi yang  cocok diterapkan pada 

model pembelajaran berorientasi perubahan konseptual (Conceptual Change 

Model). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marwiah (2014) yang 

menerapkan model perubahan konseptual dengan menggunakan startegi 

konflik kognitif pada proses pembelajaran dapat menurunkan kuantitas 

miskonsepsi dan meningkatkan pemahaman konsep fluida pada siswa SMK. 

Strategi konflik kognitif dapat menciptakan rasa ketidakpuasan siswa 

terhadap konsepsi yang dia miliki sehingga memungkinkan terjadinya 

perubahan konsepsi yang kuat pada diri siswa yang sesuai dengan konsepsi 

ilmiah. Strategi konflik kognitif berusaha menghadapkan siswa pada sebuah 

peristiwa  anomali.  Secara spesifik Van den Berg (Intan Syahroni, 2010) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa strategi konfik kognitif dalam 

pembelajaran fisika cukup efektif untuk mengatasi miskonsepsi pada siswa 

dalam rangka membentuk keseimbangan ilmu yang lebih tinggi. Karena 

melalui strategi pembelajaran konflik kognitif, siswa dituntut untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran 
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dengan mengungkapkan gagasan atau ide-idenya mengenai materi yang 

diajarkan, sehingga siswa tertantang untuk membuktikan gagasan atau ide-

idenya tersebut. 

Hasil penelitian Mustafa Baser (2006) yang menerapkan strategi konflik 

kognitif menunjukkan bahwa, strategi konflik kognitif dapat meningkatkan 

pemahaman konsep kalor dan suhu dalam pembelajaran fisika. Adnyani et al. 

(2013:8) juga menemukan strategi konflik kognitif dapat menurunkan 

miskonsepsi yang terjadi pada siswa. 

Stepans (Saiwood, 2011) menjelaskan tahapan-tahapan pada Model 

Perubahan Konseptual dengan strategi konflik kognitif meliputi : 1) sajian 

masalah konseptual untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa; 2) ekspos 

keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan serta argumentasinya; 3) 

konfrontasi konsepsi siswa dengan strategi konflik kognitif yang disajikan 

dengan metode eksperimen maupun  demonstrasi; 4) akomodasi konsep baru 

oleh siswa; 5) pembuatan hubungan diantara konsep dan kemampuan baru; 6) 

perluasan pemahaman. Pada Tahap 4 sampai  6 merupakan tahap eksplanasi 

untuk mengkonstruksi konsepsi pada siswa yang dapat  mengatasi siswa yang 

tidak paham konsep.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Penerapan Strategi Konflik Kognitif pada Model Pembelajaran 

Berorientasi Perubahan Konseptual untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep dan Menurunkan Miskonsepsi Siswa SMP” 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, diperoleh 

fakta lapangan sebagai berikut. Proses pembelajaran masih cenderung 
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dilakukan dengan metode ceramah, guru lebih sering memunculkan 

persamaan matematis dan soal-soal hitungan. Aktivitas siswa masih 

terbatas pada memperhatikan penjelasan guru sehingga proses 

pembelajaran terlihat pasif. Siswa masih cendrung belajaran hafalan 

perumusan matematis saja tanpa menghiraukan konsep yang ada di 

dalamnya. Dengan demikian pembelajaran yang dilakukan masih belum 

dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan kemampuannya dalam  

memahami konsep. Kurangnya pemahaman konsep yang dimiliki siswa 

jika dibiarkan terus menerus maka akhirnya akan menyebabkan siswa 

mengalami miskonsepsi.  

     Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat permasalahan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah belum dapat memfasilitasi siswa 

untuk memahami konsep fisika dengan baik sehingga akan menyebabkan 

siswa mengalami miskonsepsi.  

2. Batasan Masalah 

     Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terjadi penafsiran yang 

berbeda-beda, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:  

a. Pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pemahaman konsep (C2) menurut Anderson. Aspek pemahaman 

yang diteliti meliputi menjelaskan, menyimpulkan, dan 

membandingkan. Pemilihan ketiga aspek ini didasari pada hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suratman (2010) 

menunjukkan bahwa dari ke tujuh aspek pemahaman, tiga aspek 

yang masih dalam kategori rendah yaitu aspek menjelaskan, 

menyimpulkan, dan membandingkan.  

b. Peningkatan pemahaman konsep siswa yang dimaksud dalam 

rumusan masalah dilihat dari effect size Cohen. 
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c. Indentifikasi miskonsepsi siswa dilakukan dengan CRI (Certainly of 

Response Index) dikembangkan oleh Saleem Hasan  (1999). 

d. Pada penelitian ini konsep yang digunakan adalah konsep tekanan 

untuk siswa SMP. 

3. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep dan penurunan 

miskonsepsi siswa SMP setelah diterapkan strategi konflik kognitif pada 

model pembelajaran berorientasi perubahan konseptual. Untuk 

mempermudah pengkajian terhadap masalah secara sistematis, maka 

permasalahan dirumuskan dalam rincian pertanyaan-pertanyaan berikut : 

a. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep siswa pada aspek 

menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan  terhadap konsep 

tekanan  setelah diterapkan strategi konflik kognitif pada model 

perubahan konseptual? 

b. Bagaimana penurunan kuantitas miskonsepsi siswa setelah 

diterapkan strategi konflik kognitif pada model pembelajaran 

berorientasi perubahan konseptual? 

C. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang peningkatan 

pemahaman konsep dan penurunan miskonsepsi setelah diterapkan strategi 

konflik kognitif pada model pembelajaran berorientasi perubahan konseptual. 

Selanjutnya tujuan ini dirinci sebagai berikut : 

1. Memperoleh gambaran peningkatan pemahaman siswa pada aspek 

menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan terhadap konsep 
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tekanan setelah diterapkan strategi konflik kognitif pada model perubahan 

konseptual. 

2. Memperoleh gambaran penurunan  kuantitas miskonsepsi siswa setelah 

diterapkan strategi konflik kognitif pada model pembelajaran berorientasi 

perubahan konseptual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Memperkaya hasil penelitian terkait penggunaan strategi konflik kognitif 

pada model pembelajaran berorientasi perubahan konseptual (Conceptual 

Change Model) untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 

menurunkan miskonsepsi siswa. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan, seperti guru, praktisi pendidikan, dosen atau bahkan 

sebagai rujukan bagi penelitian lain. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab, yang terdiri dari: 

1. Bab I berisi latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

2. Bab II berisi  kajian pustaka dan kerangkan pemikiran, pada bab ini berisi 

tentang kajian model pembelajaran perubahan konseptual, strategi konflik 

kognitif dalam pembelajaran berorientasi perubahan konseptual, 

pemahaman konsep dan miskonsepsi, serta Hubungan Strategi Konflik 

Kognitif pada Model Pembelajaran Berorientasi Perubahan Konseptual 

Terhadap Pemahaman Konsep dan Penurunan Miskonsepsi Siswa 
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3. Bab III terdiri dari lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, teknik analisis instumen dan analisis 

data. 

4. Bab IV terdiri dari hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. 

5. Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. 


