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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Ilmu adalah dasar manusia untuk memahami dirinya dan segala sesuatu 

yang ada di sekelilingnya. Cabang ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena 

alam disebut dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Di Indonesia IPA dapat 

ditemukan dalam pelajaran pada tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat 

Perguruan Tinggi (PT). Fisika merupakan salah satu cabang dari IPA, yang 

merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki banyak konsep penting. Konsep 

sangat perlu dipahami oleh siswa guna dapat menyelesaikan suatu permasalahan. 

Dalam ilmu fisika pemahaman konsep sangat penting untuk membangun proses 

berpikir siswa dalam memahami permasalahan-permasalahan sederhana hingga 

yang rumit. 

Pemahaman siswa terhadap suatu konsep dipengaruhi oleh banyak hal, 

salah satunya adalah anggapan awal siswa dan konsepsi siswa terhadap suatu 

fenomena maupun konsep tertentu. Anggapan awal siswa dalam menjelaskan 

suatu fenomena terkadang tidak sesuai dengan konsep para ahli. Anggapan awal 

tersebut apabila tidak segera diubah maka akan menjadi suatu konsep dan 

akhirnya menjadi pemahaman siswa. Pemahaman siswa yang tidak sesuai dengan 

konsep para ahli inilah yang disebut sebagai miskonsepsi, sebagai mana 

diungkapkan oleh Pesman (2005, hlm. 1) bahwa miskonsepsi adalah pemahaman 

yang diyakini secara kuat namun pemahaman yang diyakini tidak sesuai dengan 

konsep-konsep para ahli. Apabila miskonsepsi tidak segera ditangani maka akan 

terintegrasi dalam struktur kognitif siswa. Hal tersebut sangat berbahaya karena 

dapat membuat siswa memodifikasi bahkan menolak konsep-konsep yang 

sebenarnya. Adanya miskonsepsi akan menghambat siswa dalam penguasaan 

suatu konsep yang kemudian hal inilah yang menyebabkan rendahnya prestasi 

belajar siswa. Siswa merupakan tunas harapan masa depan bangsa, kualitas siswa 

mencerminkan bangsa di masa depan. Dengan demikian permasalahan 

miskonsepsi yang terjadi pada diri siswa adalah masalah serius untuk segera 
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ditangani, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya miskonsepsi. 

Penanganan miskonsepsi tidak dapat dilakukan secara efektif sebelum 

miskonsepsi tersebut diketahui secara jelas terlebih dahulu. Adanya miskonsepsi 

dapat diketahui melalui tes diagnosis dengan menggunakan instrumen atau alat 

ukur yang mampu mengidentifikasi miskonsepsi. 

Ada berbagai macam tes yang digunakan untuk menyelidiki miskonsepsi 

siswa, di antaranya adalah wawancara dan tes pilihan ganda (multiple choice test) 

(Pesman, 2005, hlm. 1). Pendapat lain dari Kutluay (2005, hlm. 1) mengatakan 

bahwa metode untuk mengeksplorasi miskonsepsi siswa dapat dilakukan dengan 

wawancara, peta konsep dan tes diagnostik. Senada dengan Pesman dan Kutluay, 

Bayrak (2013, hlm. 19) mengemukakan bahwa berbagai jenis penilaian dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa seperti wawancara, 

pertanyaan terbuka (open-ended questions), peta konsep dan pertanyaan-

pertanyaan pilihan ganda (multiple choice test) yang masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan ketika digunakan. Wawancara merupakan cara efektif 

untuk menggali pemahaman siswa secara mendalam dan terperinci, namun 

wawancara akan sangat menyulitkan apabila digunakan pada responden yang 

banyak (Dindar & Geban, 2013, hlm. 600). Multiple choice test menuntut siswa 

untuk memilih jawaban yang benar dari beberapa alternatif pilihan jawaban pada 

pertanyaan yang diberikan. Pesman (2005, hlm. 2) juga menjelaskan bahwa 

multiple choice test efisien, objektif, dan mudah digunakan, namun kurang 

mampu menggali jawaban tiap individu pada jumlah yang banyak. Penggunaan 

multiple choice test merupakan alternatif untuk wawancara dan alat-alat tes 

lainnya untuk mengukur pemahaman siswa, terutama ketika tujuannya adalah 

untuk menentukan gambaran secara umum (prevalensi) dan distribusi miskonsepsi 

pada responden dalam skala luas. Namun soal pilihan ganda memiliki satu 

kelemahan mendasar, yaitu tidak bisa membedakan antara jawaban yang benar 

karena alasan yang benar dengan orang-orang yang menjawab salah karena alasan 

yang salah (Turker, 2005, hlm. 1). Turker (2005, hlm. 2) menjelaskan lebih lanjut 

bahwa kelemahan soal pilihan ganda dapat diatasi oleh Two-tier Test yang 

merupakan salah satu bentuk soal pilihan ganda dengan tambahan pertanyaan 

tentang alasan dalam memilih jawaban. Two-tier Test tidak hanya mengukur 
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kemampuan siswa untuk memilih jawaban yang benar, tetapi juga alasan di balik 

pilihan jawaban yang dipilih. Namun pada Two-tier Test  juga masih terdapat 

kelemahan, yaitu tidak mampu membedakan antara kesalahan akibat kurangnya 

pengetahuan (Lack of Knowledge) dengan kesalahan akibat miskonsepsi, dan 

untuk membedakan antara jawaban yang benar berdasarkan menebak dengan 

jawaban yang benar berdasarkan pemahaman asli (Turker, 2005, hlm. 2). 

Keterbatasan ini dapat diatasi secara signifikan dengan mengikutsertakan 

peringkat keyakinan (Confidence Rating) sebagai tingkatan tambahan untuk Two-

tier Test (Celeon & Subramaniam, 2010, hlm. 314). Peringkat keyakinan atau 

Confidence Rating digunakan sebagai tingkat ketiga pada Two-tier Test, sehingga 

membentuk Three-tier Test. Namun Celeon & Subramaniam (2010, hlm. 315) 

menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan Three-tier Test siswa hanya 

mengekspresikan satu peringkat keyakinan (Confidence Rating) untuk jawaban 

dan alasan, tidak mampu menjelaskan apakah siswa memiliki berbagai tingkat 

keyakinan untuk dua tingkatan tersebut. 

Celeon & Subramaniam (2010) mengenalkan bentuk Four-tier Test 

sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan pada Three-tier Test. Konsep dari 

Four-tier Test diungkapkan oleh Celeon & Subramaniam (2010, hlm. 317) yaitu 

pilihan ganda yang terdiri dari empat tingkatan pada setiap soal. Bentuk soal pada 

tingkat pertama (first tier) merupakan pertanyaan tentang suatu konsep, pada 

tingkat kedua (second tier) pertanyaan berupa tingkat keyakinan atau confidence 

rating terhadap jawaban pada tingkat pertama, pada tingkat ketiga (third tier) 

pertanyaan tentang alasan jawaban pada tingkat pertama, dan pada tingkat 

keempat (fourth tier) pertanyaan tentang confidence rating untuk pemilihan alasan 

pada tingkat ketiga. Celeon & Subramaniam (2010, hlm. 330) menjelaskan bahwa 

identifikasi miskonsepsi pada Four-tier Test dilakukan dengan melihat kombinasi 

antara jawaban, pemilihan alasan, dan confidence rating siswa. Miskonsepsi 

diidentifikasi pada setiap butir soal, dengan masing-masing soal menguji konsep 

tertentu yang dijadikan fokus perhatian. Selain untuk menyelidiki miskonsepsi, 

Celeon & Subramaniam (2010) juga menggunakan Four-tier Test untuk 

menyelidiki perbedaan confidence rating pada masing-masing jawaban 

pertanyaan dan pilihan alasan jawaban siswa yang difokuskan pada materi 



4 
 

Ahmad Ahsin Akmali, 2015 
IDENTIFIKASI LEVEL MISKONSEPSI SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA MATERI GAYA 
DAN GERAK MENGGUNAKAN FOUR-TIER TEST 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

gelombang. Celeon & Subramaniam (2010, hlm. 330) menyarankan untuk 

penggunaan Four-tier Test dapat dikembangkan lebih lanjut pada materi-materi 

dalam pelajaran fisika.  

Adanya miskonsepsi yang terjadi pada siswa akan menghambat proses 

pembelajaran karena siswa akan lebih yakin terhadap konsepsinya sendiri dan 

menolak konsep para ahli. Efek yang lebih parah apabila miskonsepsi terjadi pada 

jumlah siswa yang banyak, sehingga dapat menghambat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di daerah para siswa tersebut. Identifikasi miskonsepsi 

adalah hal yang diperlukan sebagai langkah awal dalam penanganan miskonsepsi, 

karena penanganan miskonsepsi dapat dilakukan dengan efektif apabila 

miskonsepsi telah diketahui dengan jelas. Penanganan miskonsepsi juga harus 

mempertimbangkan tingkat keparahan miskonsepsi yang terjadi. Miskonsepsi 

yang lebih parah hendaknya diutamakan untuk ditangani terlebih dahulu. Kategori 

keparahan miskonsepsi dapat diketahui dari level miskonsepsi yang terjadi. 

Celeon & Subramaniam (2010, hlm. 318) membagi level miskonsepsi secara 

kualitatif menjadi tiga kategori, yaitu miskonsepsi lemah, sedang, dan kuat. 

Secara kuantitatif level miskonsepsi dijelaskan oleh Azman, dkk. (2013, hlm. 130) 

dibagi menjadi lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan 

sangat tinggi. Identifikasi miskonsepsi dapat dilakukan melalui tes diagnosis, 

namun tidak sembarang tes dapat digunakan untuk mengetahui miskonsepsi, 

karena dalam suatu tes yang diberikan pada siswa setiap miskonsepsi adalah 

kesalahan namun tidak setiap kesalahan pada tes adalah miskonsepsi, karena bisa 

saja hal tersebut disebabkan siswa belum mengetahui tentang konsep yang 

diujikan. Tes yang dapat digunakan untuk mengetahui miskonsepsi adalah tes 

yang mampu mengetahui keyakinan siswa dalam menjawab soal-soal dalam tes 

tersebut, salah satu contoh bentuk tes terbaru yang telah mengikutsertakan 

peringkat keyakinan adalah Four-Tier Test.  

Miskonsepsi adalah permasalahan dalam pendidikan yang berkaitan erat 

dengan konsep-konsep dalam suatu disiplin ilmu, sebagai salah satu contoh 

cabang ilmu yang mempunyai banyak konsep di dalamnya adalah fisika. Sebagai 

salah satu cabang ilmu, fisika mempunyai berbagai macam konsep dan tidak 

sedikit konsep-konsep tersebut saling berhubungan satu sama lain. Konsep-
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konsep dasar dalam fisika diperlukan untuk memahami konsep-konsep fisika yang 

lebih lanjut. Sebagai salah satu contoh konsep dasar dalam fisika adalah konsep 

gaya dan gerak. Apabila miskonsepsi telah terjadi pada konsep gaya dan gerak, 

maka besar kemungkinan miskonsepsi akan terjadi pada konsep-konsep lanjutan 

yang berkaitan dengan konsep gaya dan gerak. Sebagai contoh siswa dapat 

menjelaskan tentang reaksi nuklir apabila siswa tersebut telah paham apa yang 

dimaksud gaya, dan siswa mampu menjelaskan tentang relativitas apabila siswa 

tersebut telah paham konsep perpindahan dan kecepatan. Di Indonesia materi gaya 

dan gerak pada umumnya dibelajarkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), dengan demikian identifikasi miskonsepsi tentang konsep-konsep dalam 

materi gaya dan gerak akan lebih tepat dan efektif apabila dilakukan pada konsep-

konsep dasar dalam suatu disiplin ilmu atau pada tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang tes diagnosis 

miskonsepsi sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi pada materi gaya dan gerak dengan menggunakan 

instrumen diagnosis miskonsepsi Four-tier Test. Materi gaya dan gerak dipilih 

dengan alasan materi gaya dan gerak merupakan materi prasyarat yang diperlukan 

untuk dasar mempelajari materi fisika yang lebih lanjut. Sedangkan pemilihan 

Four-tier Test ditujukan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi 

gaya dan gerak sekaligus untuk mengidentifikasi perbedaan Confidence Rating 

siswa pada jawaban dan alasan jawaban yang dipilih pada soal-soal Four-tier 

Test. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana profil miskonsepsi 

siswa SMP pada materi gaya dan gerak berdasarkan hasil identifikasi dan 

diagnosis menggunakan Four-tier Test?”. Rumusan masalah tersebut dijabarkan 

menjadi dua pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Pada konsep apa saja siswa SMP mengalami miskonsepsi dalam materi gaya 

dan gerak? 

2. Bagaimana level miskonsepsi siswa SMP dalam materi gaya dan gerak? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini secara umum 

adalah menjelasakan bagaimana profil miskonsepsi siswa SMP pada materi gaya 

dan gerak berdasarkan hasil identifikasi dan diagnosis menggunakan Four-tier 

Test. Tujuan tersebut dirinci dalam tiga tujuan khusus yaitu: 

1. Mengidentifikasi pada konsep-konsep apa saja dalam materi gaya dan gerak 

siswa SMP mengalami miskonsepsi. 

2. Mengidentifikasi level miskonsepsi siswa SMP dalam materi gaya dan gerak 

secara kuantitatif berdasarkan persentase siswa yang mengalami miskonsepsi. 

3. Mengidentifikasi level miskonsepsi siswa SMP dalam materi gaya dan gerak 

secara kualitatif berdasarkan indeks confidence rating pada Four-tier Test. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanan dan hasil penelitian 

ini adalah: 

1. Memberikan contoh salah satu cara diagnosis miskonsepsi dengan 

menggunakan Four-tier Test. 

2. Data miskonsepsi siswa pada materi gaya dan gerak dapat diketahui. 

3. Data miskonsepsi hasil diagnosis menggunakan Four-tier Test dapat 

dijadikan sebagai masukan evaluasi dan acuan yang jelas bagi guru dalam 

mengembangkan pembelajaran yang lebih baik agar tidak terjadi miskonsepsi 

lagi pada siswa khususnya pada materi gaya dan gerak. 

4. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan 

penelitian yang serupa mengenai Four-tier Test. 

5. Tersedianya instrumen diagnosis miskonsepsi Four-tier Test yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi gaya dan 

gerak. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan masing-masing bab memiliki sub 

bab, yaitu: Bab I tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, 
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identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah 

penelitian, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Bab II tentang kajian pustaka mengenai instrumen dan 

metode pengukuran miskonsepsi, yang memuat uraian teori mengenai definisi 

miskonsepsi, alat ukur miskonsepsi, teknik pengukuran miskonsepsi, dan temuan 

terdahulu mengenai miskonsepsi pada materi gaya dan gerak. Bab III tentang 

metode penelitian yang meliputi metode dan desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Bab 

IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi hasil penelitian dan 

pembahasan data hasil penelitian. Bab V yaitu simpulan dan saran yang terdiri 

dari simpulan penulis terhadap hasil penelitian dan saran terkait dengan penelitian 

serupa yang akan dilakukan selanjutnya. 


