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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran Konseptual Interaktif 

Pembelajaran konseptual interaktif (Interactive Conceptual Instruction) 

dikenalkan oleh Savinainen dan Scott (2002) sebagai sebuah pendekatan dalam 

pembelajaran. Pembelajaran konseptual interaktif dikembangkan untuk 

menanamkan pemahaman konseptual melalui sebuah pembelajaran yang 

mendukung proses interaktif, yaitu proses dimana terdapat kesempatan antara 

instruktur dan mahasiswa untuk saling mengkomunikasikan gagasan. 

Pembelajaran konseptual interaktif memiliki beberapa komponen atau 

karakteristik. Komponen tersebut saling beririsan satu sama lain dalam beberapa 

hal. Komponen tersebut antara lain: (a) fokus konsep (conceptual focus), (b) 

interaksi kelas (classroom interactions), (c) bahan ajar berbasis penelitian 

(research-based materials), dan (d) penggunaan teks (use of texts) (Savinainen dan 

Scott, 2002). Berikut penjelasan masing-masing komponen tersebut. 

a. Fokus konsep (conceptual focus) 

Komponen pertama pembelajaran ini ialah fokus pada pengembangan 

pemahaman konseptual. Prinsip ini mengadopsi prinsip „concept first‟ yang 

dikenalkan oleh VanHeuvelen (1991a; 1991b) dalam pendekatan multirepresentasi 

Overview, Case Study (OCS). Prinsip ini mengenalkan gagasan baru yang akan 

dipelajari terlebih dahulu secara konseptual dengan tidak ada atau sedikit 

melibatkan representasi matematis. Van Heuvelen (1991b) memanfaatkan 

representasi kualitatif untuk membangun pemahaman konsep terlebih dahulu. 

Hanya ketika mahasiswa telah memahami benar konsep dasar yang diajarkan, baru 

diperkenalkan dengan representasi matematis untuk menyelesaikan masalah secara 

kuantitatif. 

Pada pembelajaran konseptual interaktif, pembelajaran sering diawali 

dengan demonstrasi fenomena, yang bertindak sebagai fokus selama pengamatan 

dan diskusi. Instruktur mengarahkan pengantar kepada konsep fisika yang relevan. 
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Bagian ini menuntut agar mahasiswa aktif menemukan, mengkonfrontasi konsep 

awal yang mereka miliki, menalar, dan membangun konsep. Pada bagian ini dapat 

dipadukan dengan strategi konflik kognitif untuk meremediasi miskonsepsi, dengan 

terlebih dahulu mengidentifikasi konsepsi awal mahasiswa. Setelah konsepsi 

teridentifikasi, barulah proses konfrontasi dilakukan melalui penyajian fenomena 

yang bertentangan dengan konsepsi awal mahasiswa, sehingga akan timbul konflik 

kognitif dalam pikiran mahasiswa. Setelah konflik kognitif muncul, barulah 

mahasiswa diarahkan untuk membangun konsepsi yang benar menurut ilmuwan 

dengan multirepresentasi melalui proses akomodasi konsep. 

b. Interaksi kelas (classroom interactions) 

Pembelajaran konseptual interaktif melibatkan berbagai bentuk interaksi 

kelas yang berbeda. Mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi secara 

berpasangan atau dalam kelompok kecil (3-4 orang) mengenai fenomena yang 

diberikan atau yang menjadi fokus pembahasan. Hasil diskusi kemudian dibahas 

bersama dengan dipandu oleh instruktur.  

c. Bahan ajar berbasis penelitian (research-based materials) 

Pembelajaran ini menanamkan pemahaman konsep dengan menggunakan 

bahan-bahan berbasis penelitian. Bahan ini berguna untuk membangun makna 

konseptual pada saat fokus konsep dilakukan. Bahan ini dapat berbentuk latihan 

yang didesain agar guru dapat memberikan umpan balik secara langsung. Latihan 

ini berfungsi sebagai tes diagnostik dan asesmen formatif yang tepat untuk 

mengases pemahaman konsep selama proses pembelajaran berlangsung. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan lembar kerja yang diadaptasi dari Active 

Learning Problem Sheet (ALPS) yang berisi pertanyaan kualitatif yang 

memanfaatkan multirepresentasi (Van Heuvelen, 1991b). Sedangkan untuk 

memastikan mahasiswa telah benar-benar memahami konsep yang dipelajari, maka 

digunakan juga tes kualitatif yang berupa ranking task. Selain itu, mahasiswa juga 

diberikan pekerjaan rumah yang berisi pertanyaan konseptual dan penyelesaian 

masalah menggunakan multirepresentasi. 
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d. Penggunaan teks (use of text) 

Pada pembelajaran konseptual interaktif, teks digunakan untuk menguatkan 

pemahaman. Mahasiswa tidak mencatat sebagaimana biasanya, mereka hanya 

menambahkan, mengomentari, dan menggarisbawahi teks yang diberikan. Fokus 

komponen ini adalah bagaimana berinteraksi dan memahami teks, bukan menyalin 

kata-kata dari satu halaman ke halaman lain (Savinainen dan Scott, 2002). 

Mahasiswa diminta untuk membaca bagian yang relevan dari buku pelajaran 

sebelum pembelajaran, sehingga terdapat banyak waktu untuk diskusi aktif selama 

pembelajaran. Peta konsep juga digunakan untuk memberikan gambaran secara 

menyeluruh kepada mahasiswa tentang materi yang dipelajari. Selain itu, 

mahasiswa juga didorong untuk menulis ringkasan pekerjaan yang telah mereka 

selesaikan selama pembelajaran. 

2. Pendekatan Mutirepresentasi 

Representasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah representasi 

eksternal, yang selanjutnya dalam penelitian ini hanya akan disebut dengan istilah 

„representasi‟ saja. Menurut Goldin (1998), representasi didefinisikan sebagai suatu 

konfigurasi (bentuk/susunan) yang dapat menggambarkan, mewakili, atau 

melambangkan sesuatu dalam suatu cara. Definisi representasi yang hampir sama 

dikemukakan oleh Rosengrant dkk. (2006) sebagai sesuatu yang mewakili, 

menggambarkan atau menyimbolkan objek dan/atau proses. Berdasarkan 

pengertian ini, maka representasi dapat dipandang sebagai sebuah alat untuk 

menjelaskan sesuatu. Dengan demikian dalam konteks pembelajaran Fisika, 

representasi diartikan sebagai bentuk-bentuk secara luas yang digunakan untuk 

memahami dan menyampaikan konsep-konsep Fisika (Meltzer, 2005).  

Beberapa bentuk representasi yang banyak digunakan dalam pembelajaran 

Fisika, antara lain: verbal, diagram (vektor, motion map, dan path diagram), grafik 

dan matematis (Van Heuvelen, 1991a; 1991b). Penggunaan beragam bentuk ini 

disebut dengan multirepresentasi atau representasi formal (McDermott, 2001). 

Bentuk matematis disebut juga dengan representasi kuantitatif, sedangkan bentuk 

verbal, diagram, dan gambar disebut dengan representasi kualitatif. Representasi 
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kualitatif dalam sebuah pembelajaran berguna untuk (1) menguatkan pemahaman 

siswa tentang suatu permasalahan Fisika, (2) menjembatani antara representasi 

verbal dengan representasi matematis, dan (3) membantu siswa membangun makna 

kualitatif dari simbol-simbol matematis (Van Heuvelen dan Zou, 2001).  

Menurut Ainsworth (1999) terdapat tiga fungsi utama multirepresentasi 

dalam sebuah pembelajaran. Pertama, representasi berfungsi untuk melengkapi 

suatu informasi dan/atau sebuah proses yang disajikan representasi lainnya. Kedua, 

satu bentuk representasi dapat digunakan untuk membatasi kesalahan interpretasi 

yang mungkin terjadi dalam penggunaan bentuk representasi lainnya. Ketiga, 

representasi dapat membantu siswa untuk membangun pemahaman yang mendalam 

ketika siswa menyatukan semua informasai dari berbagai representasi. Penjelasan 

ini menunjukkan bahwa multirepresentasi sangat mendukung untuk digunakan 

dalam sebuah pembelajaran konseptual karena multirepresentasi memberi 

penekanan yang lebih besar pada pemahaman konsep dan penalaran kualitatif 

dalam pembelajaran (Dufresne dkk, 1997). 

Pendekatan multirepresentasi dalam pembelajaran didefinisikan sebagai 

pemanfaatan beragam representasi (verbal, diagram, grafik, dan matematik) untuk 

memahami konsep dan memecahkan masalah fisika dalam pembelajaran (Van 

Heuvelen, 1991a; 1991b). Pemanfaatan multirepresentasi dalam pembelajaran 

konseptual Fisika telah menjadi fokus penelitian pendidikan Fisika sejak lama. 

Salah satunya adalah pendekatan multirepresentasi dalam Overview, Case Study 

(OCS) yang dikenalkan oleh Van Heuvelen (1991a; 1991b). Secara garis besar, 

Van Heuvelen (1991b) menjelaskan bahwa pendekatan multirepresentasi diawali 

dengan membagi sebuah materi utama menjadi beberapa submateri. Mahasiswa 

mulai belajar tiap submateri dengan membangun konsep dasar pada submateri 

tersebut menggunakan representasi kualitatif. Representasi kualitatif konsep 

digunakan untuk menalar proses fisis tanpa menggunakan matematis. Kemudian, 

setelah menguasai konsep, mahasiswa membuat representasi matematis untuk 

konsep yang sama dan menggunakan multirepresentasi untuk menyelesaikan 

masalah. Pada akhir tiap submateri mahasiswa diberikan sebuah masalah yang lebih 
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kompleks (case study problem) untuk memantapkan pemahaman konsep. Selama 

proses pembelajaran, mahasiswa juga diberikan penguatan konsep Fisika secara 

berulang-ulang dalam berbagai konteks permasalahan, sehingga mahasiswa 

menjadi aktif selama pembelajaran berlangsung. 

Pada impelementasinya, pembelajaran dengan pendekatan multirepresentasi 

yang dikenalkan oleh Van Heuvelen (1991a; 1991b) menggunakan lembar kerja 

Active Learning Problem Sheet (ALPS) sebagai suplemen dalam pembelajaran. 

ALPS berisi serangkaian task multirepresentasi yang disusun secara berurutan 

dengan tujuan menanamkan konsep secara kualitatif terlebih dahulu, kemudian 

dikuatkan dengan pemecahan masalah kuantitatif menggunakan strategi problem 

solving. Bagian ALPS biasanya secara berurutan terdiri dari contoh pendekatan 

representasi pada materi yang ditinjau, sajian soal penalaran kualitatif (Qualitative 

Reasoning), sajian soal yang melatihkan translasi antar representasi disertai 

penalarannya (representation change and qualitative reasoning), dan sajian soal 

problem solving yang diselesaikan dengan strategi pemecahan masalah (problems). 

ALPS menuntut mahasiswa untuk aktif mengkonstruk dan mengembangkan 

pemahamannya sendiri terhadap konsep fisika dan menggunakan keterampilan 

analisis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah (Van Heuvelen, 1991a). 

ALPS kit biasanya digunakan selama pembelajaran. Setelah menyelesaikan task 

yang diberikan secara individu, mahasiswa kemudian saling berdiskusi untuk 

mengevaluasi pemikirannya. Dalam setting interaktif, mahasiswa bisa langsung 

mendapatkan feedback dari mahasiswa lainnya dan juga dari guru. 

Pendekatan multirepresentasi dipandang efektif menghasilkan sebuah 

pembelajaran konseptual yang berkualitas (Van Heuvelen, 1991a; Gautreau dan 

Novemsky, 1997; Van Heuvelen dan Zou, 2001; Van Heuvelen, 2001). 

Pembelajaran ini menurut beberapa ahli tersebut memiliki kelebihan, antara lain: 

(1) memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengatasi miskonsepsi yang 

mereka miliki, sekaligus membantu mahasiswa membangun pemahaman 

kualitatif tentang konsep ilmiah; 
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(2) melatihkan berbagai keterampilan berpikir yang digunakan ahli untuk 

menyelesaikan masalah kompeks melalui pembelajaran yang eksplisit; 

(3) mengaktifkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam memperoleh dan 

menggunakan pengetahuan selama proses pembelajaran; 

(4) membantu mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan mereka ke dalam 

kerangka pemahaman yang komprehensif tentang konsep dasar Fisika dan 

mengembangkan teknik menggunakan pengetahuan tersebut; 

(5) memberikan penguatan konsep dan teknik analisis secara berulang-ulang 

dalam berbagai macam konteks masalah, sehingga konsep dan teknik 

analisis tersebut makin melekat pada memori jangka panjang; dan 

(6) memotivasi serta meningkatkan minat mahasiswa terhadap Fisika. 

Berikut disajikan contoh beberapa multirepresentasi yang digunakan dalam 

pembelajaran materi termodinamika pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 

∆U#1 = ∆U#1 

Q#1 – Woleh gas #1 = Q#2 – Woleh gas #2 

+Woleh gas X1Z > −Woleh gas X2Z 

Q#1>Q#2 
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Selain memiliki kelebihan, penggunaan multirepresentasi juga menjadi 

tantangan bagi mahasiswa dan instruktur. Multirepresentasi memang mendukung 

pemahaman konsep yang mendalam, namun terdapat juga beberapa kesulitan yang 

muncul dalam penggunaannya di kelas (Meltzer, 2005). Salah satunya adalah 

kemampuan instruktur dalam memfasilitasi pembelajaran dengan multirepresentasi 

dan kemampuan representasi mahasiswa. Namun demikian, banyak penelitian yang 

telah menunjukkan bahwa pemanfaatan multirepresentasi dalam pembelajaran 

memiliki potensi besar.  

3. Konsistensi Ilmiah 

Fisikawan biasanya menyatakan konsep menggunakan suatu bentuk 

representasi. Bentuk ini sangat bermanfaat untuk memahami dan menjelaskan 

konsep Fisika (Meltzer, 2005). Dalam pembelajaran, mahasiswa dituntut agar 

mampu memahami konsep yang dinyatakan dalam multirepresentasi ini. Hestenes 

(1997) mengemukakan bahwa untuk benar-benar memahami konsep fisika, 

kemampuan untuk mengenali dan memanipulasi konsep dalam berbagai 

representasi merupakan hal yang sangat esensial. Kemampuan mahasiswa untuk 

memahami fisika bergantung pada alat representasi yang mereka miliki (Hestenes, 

1997). Kemampuan ini sangat erat kaitannya dengan konsistensi mereka dalam 

menyelesaikan suatu masalah. 

Penelitian sebelumnya mendefinisikan konsistensi, secara umum, sebagai 

kemampuan mahasiswa dalam menjawab jenis soal yang berbeda yang melibatkan 

konsep yang sama (Savinainen dan Virii, 2008). Steinberg dan Sabella (1997) 

melaporkan bahwa beberapa mahasiswa menunjukkan pemahaman konsep yang 

benar pada beberapa latihan konsep gaya yang diberikan, tetapi tidak menerapkan 

konsep ini pada konteks yang lain.  Mereka berpendapat bahwa “perbedaan konteks 

dan sajian dapat menimbulkan perbedaan respon dari mahasiswa, bahkan sekalipun 

konsep yang mendasarinya identik”. Bahkan menurut Mildenhall dan Williams 

Gambar 2.1 Berbagai representasi gambar dinamis atau simulasi (a-b), 

matematik (c) dan grafik (d) yang digunakan dalam pembelajaran 

termodinamika 



20 

 

 
Syakti Perdana Sriyansyah, 2015 

Penerapan Pembelajaran Konseptual Interaktif Dengan Pendekatan Multirepresentasi Untuk 
Meningkatkan Konsistensi Ilmiah Dan Menurunkan Kuantitas Mahasiswa Yang Miskonsepsi Pada 
Materi Termodinamika 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

(2001), variasi nilai besaran juga dapat menimbulkan perbedaan respon sekalipun 

dalam konteks yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa memang terdapat masalah 

dengan konsistensi mahasiswa. Oleh sebab itu, konsistensi ini sangat perlu untuk 

dilatihkan dalam pembelajaran. 

 Terkait dengan penggunaan representasi dalam pembelajaran, Nieminen 

dkk. (2010) membagi konsistensi menjadi dua, yaitu konsistensi representasi dan 

konsistensi ilmiah. Konsistensi representasi merujuk pada kemampuan untuk 

menggunakan representasi berbeda secara konsisten (baik benar maupun salah 

secara ilmiah) dalam menyelesaikan soal isomorfik dengan konteks dan konten 

yang identik, sedangkan dikatakan konsistensi ilmiah hanya jika jawaban yang 

diberikan benar secara ilmiah (Nieminen dkk., 2010). Tingkat konsistensi ini dibagi 

ke dalam tiga kategori, yaitu konsisten, cukup konsisten, dan tidak konsisten. 

Kategori ini menggambarkan konsistensi mahasiswa dalam menyelesaikan soal 

yang disajikan dengan representasi berbeda, namun konteks dan konsep yang sama. 

Pada penelitian ini, sekalipun penulis membatasi fokus penelitian pada 

konsistensi ilmiah, namun konsistensi representasi tetap akan dibahas. Hal ini 

disebabkan karena instrumen penelitian yang digunakan dapat sekaligus 

memberikan data tentang konsistensi repersentasi. Selain itu, akan lebih relevan 

juga apabila melihat gambaran peningkatan konsistensi representasi, tidak hanya 

konsistensi ilmiah saja, sebagai dampak penerapan pendekatan pembelajaran 

multirepresentasi. Beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan 

pembelajaran multirepresentasi untuk meningkatkan konsistensi ilmiah sebelumnya 

pernah dilakukan. Sekalipun hasilnya cukup signifikan dalam meningkatkan 

konsistensi masing-masing siswa, namun tidak cukup signifikan dalam 

meningkatkan persentase siswa yang konsisten (Nurzaman, 2014; Aminudin, 

2013). Hal ini disebabkan karena pembelajaran multirepresentasi yang digunakan 

peneliti sebelumnya (Nurzaman, 2014; Aminudin, 2013) kurang memberi 

penekanan dan penguatan pada kemampuan menggunakan representasi dalam 

konteks yang bervariasi secara berulang-ulang. Kelemahan ini akan diperbaiki 
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dalam penelitian ini melalui pemberian penekanan yang lebih besar pada 

kemampuan menggunakan representasi dengan bantuan ALPS.  

Selain itu, penelitian terdahulu juga telah membuktikan potensi pendekatan 

multirepresentasi untuk meningkatkan pemahaman konsep Fisika (Van Heuvelen, 

1991b; Van Heuvelen dan Zou, 2001; Meltzer, 2005; Waldrip, 2013). Hal ini 

semakin menguatkan asumsi bahwa pendekatan multirepresentasi dalam 

pembelajaran konseptual interaktif mampu meningkatkan konsistensi ilmiah. 
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4. Miskonsepsi 

Mahasiswa yang mengikuti sebuah pembelajaran tentu sebelumnya telah 

memiliki konsepsi awal yang mereka peroleh dari pengalaman sehari-hari atau dari 

pembelajaran sebelumnya. Konsepsi awal ini tidak menutup kemungkinan berbeda 

dengan pengetahuan ilmiah menurut ilmuwan. McDermott (1984) mengemukakan 

bahwa konsepsi yang dimiliki siswa biasanya tidak lengkap, terpisah-pisah, sering 

dipenuhi dengan “teori buatan (naïve theory)” atas dasar intuisi, dan tidak konsisten 

dengan konsepsi ilmiah. Konsepsi inilah yang disebut sebagai miskonsepsi. 

Miskonsepsi disebut juga dengan istilah preconception dan alternative 

conception dalam literatur. Halloun dan Hestenes (1995) menyebut miskonsepsi 

dengan istilah “false positive” sebagai suatu pengetahuan yang secara spontan 

terbentuk dari pengalaman individu yang tidak sesuai dengan teori ilmiah. Sejalan 

dengan definisi tersebut, menurut Hammer (1996a; 1996b) miskonsepsi adalah 

“conception that (1) are strongly held, stable cognitive structures; (2) differ from 

expert conceptions; (3) affect in fundamental sense how students understand 

natural phenomena and scientific explanations; and (4) must be overcome, avoided, 

or eliminated for students to achieve expert understanding”.  

Miskonsepsi telah dibuktikan melalui penelitian sebagai faktor penghambat 

dalam pembelajaran. Baik siswa maupun mahasiswa ditemukan banyak mengalami 

miskonsepsi bahkan setelah pembelajaran sekalipun (McDermott, 1984). 

Miskonsepsi pada siswa maupun mahasiswa sangat sulit diatasi hanya dengan 

pembelajaran tradisional. Hal ini dibuktikan dengan tetap bertahannya miskonsepsi 

pada siswa maupun mahasiswa, sekalipun mereka mendapat nilai tinggi dan telah 

diajar oleh pengajar berkompeten. Biasanya siswa atau mahasiswa diuji dengan 

masalah yang penuh dengan perhitungan kompleks untuk memperoleh nilai tinggi, 

tapi mereka tetap tidak mampu menjelaskan pemahaman konsep yang mendasari 

penyelesaian masalah tersebut. 

Menurut Mestre (1991) miskonsepsi dapat diatasi melalui pembelajaran 

menggunakan pendekatan konstruktivis yang menekankan pada penalaran 

kualitatif. Beberapa tahap dalam pendekatan konstruktivis, meliputi:  
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1) menggali miskonsepsi yang terjadi dengan meminta mahasiswa mengungkap 

pemahaman mereka tentang fenomena yang disajikan;  

2) memastikan keyakinan mahasiswa atas jawaban mereka melalui pertanyaan;  

3) menyajikan fenomena yang bertentangan dengan keyakinan mahasiswa;  

4) mengembangkan diskusi dan beradu opini;  

5) memandu mahasiswa membangun konsepsi ilmiah melalui kegiatan (a) 

mensintesis respon mereka terhadap pertanyaan yang diajukan dengan diskusi 

tentang seberapa konsisten respon tersebut dengan konsepsi ilmiah atau 

pengamatan dan (b) mendesain dan melakukan eksperimen untuk menguji 

hipotesis; dan  

6) mengevaluasi kembali pemahaman mahasiswa untuk memastikan apakah 

mereka mendapatkan pemahaman yang tepat.  

Salah satu strategi untuk mengatasi miskonsepsi yang sejalan dengan 

pendapat Mestre (1991) adalah dengan menimbulkan konflik kognitif dalam pikiran 

mahasiswa. Konflik kognitif muncul ketika mahasiswa menemukan fenomena yang 

tidak mampu berasimilasi dengan konsepsi kognitif yang mereka miliki. Konflik ini 

mengarah pada proses akomodasi atau perubahan konseptual dari konsep kognitif 

yang telah ada menuju konsep ilmiah menurut ilmuwan. Lucariello (2014) 

menjelaskan bahwa terdapat beragam cara untuk membangun konflik kognitif 

dalam pikiran mahasiswa, antara lain: 

(1) menyajikan sebuah data anomali; 

(2) menyajikan sebuah teks refutasional (refutational texts), yaitu sebuah teks 

dimana miskonsepsi secara eksplisit disangkal melalui penyajian informasi 

yang bertentangan. Teks refutasional dapat digunakan dalam sebuah diskusi 

dengan arahan guru. Penyajian teks refutasional ini dapat dikombinasikan 

dengan lembar kegiatan berpikir (think sheet). 

(3) menyajikan suatu konsep baru yang sekaligus bersamaan dengan kegiatan yang 

memunculkan miskonsepsi mahasiswa sehingga mereka kemudian menyadari 

konflik di antara keduanya; dan  

(4) melakukan diskusi perubahan konseptual. 
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McDermott (1984) menyarankan untuk mengurangi muatan materi dalam 

pelajaran Fisika dasar agar lebih fokus pada pemahaman konsep. Pasalnya, 

menyampaikan konsep ilmiah secara lisan maupun tulisan jarang efektif mengatasi 

miskonsepsi. Pembelajaran yang dibutuhkan ialah yang secara eksplisit membantu 

mahasiswa untuk menghubungkan konsep fisika, representasi matematis, dan dunia 

fisis. Pembelajaran seperti ini dapat ditemukan dalam pembelajaran konseptual 

interaktif dengan pendekatan multirepresentasi (Savinainen dan Scott, 2002; 

VanHeuvelen, 1991a; 1991b). 

Van Heuvelen (1991a; 1991b) menyebutkan bahwa pendekatan 

multirepresentasi memfasilitasi siswa untuk mengatasi miskonsepsi dengan jalan 

membangun pemahaman kualitatif menggunakan multirepresentasi. Hal senada 

juga disampaikan oleh Dufresne, Gerace dan Leonard (1997) bahwa pendekatan 

multirepresentasi memberi penekanan yang lebih besar pada pemahaman konsep 

dan penalaran kualitatif. Selain itu, penggunaan lembar kerja ALPS yang 

memanfaatkan multirepresentasi sebagai pelengkap juga sangat mendukung untuk 

mengatasi miskonsepsi dan meningkatkan pemahaman konsep. Seperti yang 

dikemukakan oleh McDermott (1984) bahwa pertanyaan kualitatif yang menggali 

pemahaman konsep harus ada dalam tugas-tugas mandiri, pekerjaan rumah, laporan 

praktikum, dan khususnya dalam ujian. 

5. Identifikasi Miskonsepsi 

Selain mengalami miskonsepsi, mahasiswa juga dapat dikatakan kurang 

pengetahuan (lack of knowledge). Mahasiswa yang kurang pengetahuan berbeda 

dengan mahasiswa yang miskonsepsi. Remediasi terhadap keduanya pun tentu 

membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda. Proses remediasi miskonsepsi 

dipandang lebih sulit dibandingkan dengan remediasi lack of knowledge (Hasan 

dkk., 1999). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kedua kelompok 

mahasiswa ini sebelum menentukan metode pembelajaran yang digunakan. 

Identifikasi terhadap mahasiswa yang mengalami miskonsepsi dan kurang 

paham konsep, umumnya dilakukan dengan wawancara dan tes diagnostik 

berbentuk pilihan ganda (Pesman dan Eriylmaz, 2010). Penggunaan keduanya 
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sekaligus biasanya dipandang lebih menghasilkan interpretasi yang akurat. 

Wawancara dapat digunakan untuk mengungkap kesulitan-kesulitan mahasiswa 

dalam memahami konsep, sedangkan tes diagnostik dapat disusun berdasarkan pola 

jawaban mahasiswa yang sering muncul dari hasil wawancara tersebut (Redish dan 

Steinberg, 1999). Tetapi, penggunaan wawancara untuk mengidentifikasi 

miskonsepsi memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan pada sampel 

berjumlah banyak. Sementara tes pilihan ganda juga tidak mampu membedakan 

mana jawaban mahasiswa yang miskonsepsi, kurang pengetahuan, dan menebak. 

Kelemahan ini menuntut upaya untuk mengembangkan bentuk tes yang lebih baik. 

Treagust (1988) berhasil mengembangkan tes dua tingkat (two tier test) 

untuk menyelidiki miskonsepsi di pelajaran Biologi dan Kimia. Bentuk tes ini 

berupa pilihan ganda yang terdiri atas dua tingkat (two tier). Tingkat pertama berisi 

konten pertanyaan beserta pilihan jawaban, sedangkan tingkat kedua berisi 

beberapa alasan, termasuk alasan yang benar, miskonsepsi, dan jawaban yang salah 

jika diperlukan. Bentuk pengembangan lainnya dilakukan oleh Hasan, Bagayoko, 

dan Kelley (1999) dengan menyertakan derajat keyakinan Certainty of Response 

Index (CRI) dalam pilihan jawaban tes berbentuk pilihan ganda. Bentuk ini 

kemudian dikembangkan kembali oleh Eriylmaz dan Sürmeli (2002) menjadi tes 

tiga tingkat (three tier test). Bentuk ini sama dengan tes dua tingkat, hanya 

menambahkan satu tingkat lagi untuk CRI. Derajat keyakinan yang digunakan 

terdiri dari dua pilihan, yaitu yakin dan tidak yakin. Interpretasi diagnostik dari tes 

tiga tingkat ini semakin lengkap dibanding sebelumnya. Bentuk ini mampu 

membedakan mahasiswa yang mengalami miskonsepsi (misconception), kurang 

pengetahuan (lack of knowledge), memiliki pengetahuan ilmiah (scientific 

knowledge), dan keliru (false negative). Keterangan selengkapnya mengenai 

kategori dan pola jawaban pada tes tiga tingkat disajikan dalam Tabel 2.1.  

Beberapa penelitian dalam Fisika yang menggunakan bentuk tes tiga tingkat 

untuk menyelidiki miskonsepsi siswa maupun mahasiswa pada konsep tertentu, 

antara lain: Pesman dan Eriylmaz (2010) pada konsep rangkaian listrik sederhana, 

Caleon dan Subramaniam (2010) pada konsep gelombang, Eriylmaz (2010) pada 
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konsep suhu dan kalor, dan Kaltakçi dan Didiş (2007) pada konsep gravitasi. 

Sementara itu, untuk konsep termodinamika belum terdapat penelitian yang 

melaporkan penggunaan tes tiga tingkat pada konsep tersebut. 

Tabel 2.1. Kategori dan Pola Jawaban Tes Tiga Tingkat (Three Tier Test) 

Kategori 
Pola Jawaban Tiap Tingkat 

I (Jawaban) II (Alasan) III (CRI) 

Scientific Knowledge Benar Benar Yakin 

Lack of Knowledge 

Benar Benar Tidak Yakin 

Salah Benar Tidak Yakin 

Benar Salah Tidak Yakin 

Salah Salah Tidak Yakin 

False Negative Salah Benar Yakin 

Misconceptions 
Benar Salah Yakin 

Salah Salah Yakin 

Dalam penelitian ini, untuk menentukan apakah jawaban mahasiswa 

termasuk ke dalam miskonsepsi yang dimaksud, maka peneliti membuat 

seperangkat alternatif pilihan jawaban yang menunjukkan tiap label miskonsepsi 

yang ingin diidentifikasi. Hal ini mengingat bahwa tidak semuanya pola jawaban 

Benar-Salah-Yakin (B-S-Y) dan Salah-Salah-Yakin (S-S-Y) sesuai dengan label 

miskonsepsi yang ingin diidentifikasi. Oleh sebab itu, pola jawaban mahasiswa 

yang B-S-Y dan S-S-Y di luar dari alternatif yang menunjukkan miskonsepsi yang 

diinginkan, maka digolongkan menjadi dua kategori. Pertama, menebak, yaitu jika 

pilihan tingkat I dan II tidak berkaitan sama sekali satu sama lain atau tidak juga 

berkaitan dengan soal. Kedua, diketahui sebagai miskonsepsi baru jika saling 

berkaitan satu sama lain dan soal. Sebagai contoh soal tes diagnostik FDT #11 pada 

Lampiran. Hanya terdapat satu alternatif jawaban untuk miskonsepsi “tidak ada 

perubahan suhu gas pada kompresi adiabatik”, yaitu C-A-A (pola S-S-Y). Bila 

mahasiswa menjawab dengan pola B-S-Y atau S-S-Y di luar sari alternatif C-A-A 

tersebut di atas, maka digolongkan menjadi menebak atau miskonsepsi baru. 

Misalnya, jawaban A-C-A (pola B-S-Y) maka tergolong miskonsepsi baru, 
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sedangkan bila menjawab C-B-A (pola S-S-Y) maka tergolong menebak karena 

tidak ada kaitan sama sekali pilihan yang dipilih. 

6. Materi Termodinamika 

Materi termodinamika yang ditinjau meliputi hukum I termodinamika dan 

aplikasi hukum I termodinamika pada proses termodinamik (isotermal, isokhorik, 

isobarik, adiabatik, proses siklik, dan ekspansi bebas). Berikut dipaparkan deskripsi 

konsep dan temuan penelitian sebelumnya yang menjadi fokus penelitian. 

6.1 Deskripsi Konsep 

a. Hukum I Termodinamika 

Hukum termodinamika pertama merupakan hukum kekekalan energi yang 

dirumuskan dalam hubungan antara perubahan energi dalam (∆U), kalor (Q), dan 

usaha (W). Bagi sistem yang memiliki jumlah partikel seragam, hukum ini biasanya 

ditulis dalam dua bentuk berbeda sesuai dengan acuan terhadap sistem: 

                                 (2.1) 

atau dalam bentuk usaha oleh sistem (Walker, Halliday dan Resnick, 2014), 

                                 (2.2) 

Usaha dan kalor adalah besaran skalar. Aplikasi dalam penelitian ini dibatasi 

hanya untuk sistem gas ideal dan proses kuasistatik saja. Siswa diharapkan dapat 

menggunakan hukum pertama dalam berbagai proses termodinamik dengan 

ketentuan yang tepat. Bagi gas ideal, besar energi dalam gas memenuhi persamaan 

   
  

 
    (2.3) 

dimana N jumlah partikel gas, dk derajat kebebasan, kB konstanta Boltzman, dan T 

suhu gas. Jika energi dalam gas meningkat, maka suhu juga meningkat. Energi 

dalam gas adalah sebuah fungsi keadaan, dimana perubahannya hanya bergantung 

pada keadaan awal dan akhir gas, bukan pada proses. Sedangkan usaha dan kalor 

bergantung pada proses (fungsi bergantung proses/jalur). Mahasiswa diharapkan 

menyadari bahwa usaha adalah sebuah mekanisme perpindahan energi, karena 

kalor dan usaha adalah cara perpindahan energi yang independen (Meltzer, 2004).  
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Sebuah sistem pada tekanan tertentu yang mengalami proses kuasistatik, 

dimana batasnya dirubah, maka perpindahan energi antara sistem dan lingkungan 

terjadi dalam bentuk usaha/kerja. Apabila volume sistem meningkat, maka energi 

internal sistem dipindahkan ke lingkungan dan usaha dilakukan oleh sistem. 

Sebaliknya, bila volume sistem menurun, kerja dilakukan pada sistem dan energi 

dipindahkan ke dalam sistem. Usaha pada sistem oleh lingkungan memenuhi: 

              ∫    
  

  

 (2.4) 

jika proses dinyatakan dalam diagram tekanan–volume (P-V), maka nilai mutlak 

usaha yang dilakukan sama dengan luas di bawah kurva yang menyatakan proses. 

b. Aplikasi Hukum I Termodinamika pada Proses Termodinamik 

b.1. Proses Adiabatik 

Proses adiabatik adalah proses termodinamik dimana tidak ada kalor yang 

keluar dari atau masuk ke dalam sistem. Proses ini terjadi di tempat yang terisolasi 

secara termal atau proses yang berlangsung sangat cepat. Hubungan tekanan (P) 

dan volume (V) memenuhi: 

    
 
     

 
 (2.5) 

dimana γ adalah konstanta Laplace, γ = CP/CV. Diagram PV adiabatik lebih curam 

dibandingkan kurva proses isotermik, sehingga besar usaha proses adiabatik 

diharapkan lebih kecil dibandingkan proses isotermik. Oleh karena  
ke sistem

 0, 

maka seluruh kerja/usaha oleh atau pada gas digunakan untuk menaikkan atau 

menurunkan energi dalam gas. 

              
 

   
            (2.6) 

Pada kompresi adiabatik, tekanan gas meningkat dan volume menurun (V2<V1), 

sehingga usaha pada sistem gas bernilai positif. Oleh karena itu, perubahan energi 

dalam sistem bernilai positif (∆ sistem  pada sistem) dan suhu meningkat. Sedangkan 

ekspansi adiabatik, volume meningkat dan tekanan menurun berarti gas melakukan 

usaha (∆ sistem     pada sistem), akibatnya energi internal bernilai negatif dan suhu 

ikut menurun. 
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b.2. Proses Isotermik 

Proses isotermik adalah proses termodinamika yang berlangsung pada suhu 

yang dipertahankan tetap, sehingga energi dalam sistem tidak berubah (∆Usistem=0). 

Persamaan (2.2) menjadi:  

                              
  

  
 (2.7) 

artinya pada proses isotermal seluruh panas yang diterima digunakan sepenuhnya 

untuk melakukan kerja. Sebaliknya, ketika sistem menerima usaha ( pada sistem) 

melalui proses isotermal, maka energi yang diberikan akan dilepaskan dengan cepat 

oleh sistem gas keluar sistem (lingkungan) berupa perpindahan kalor. Kompresi 

isotermal secara langsung menyebabkan aliran kalor ke luar sistem. 

b.3. Proses Isobarik 

Proses isobarik adalah proses termodinamik berlangsung pada tekanan tetap. 

Persamaan (2.2) ditulis:  

                                 (2.8) 

dengan  oleh sistem P( 2   1). 

b.4. Proses Isokhorik 

Proses isokhorik adalah proses termodinamik yang berlangsung pada volume 

tetap, sehingga usaha oleh atau pada sistem sama dengan nol. Akibatnya, hukum I 

termodinamika ditulis: 

                    (2.9) 

Artinya seluruh panas yang diterima sistem digunakan sepenuhnya untuk 

menaikkan energi dalam sistem, sedangkan panas yang diberikan sistem akan 

menurunkan energi dalam sistem. 

b.5. Proses Siklik 

Artinya sistem akan mengalami serangkaian proses lalu kembali ke keadaan 

semula, sehingga energi dalam gas tidak mengalami perubahan ∆ sistem 0.   

b.6. Ekspansi Bebas 
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Pada proses ini gas terisolir pada satu tempat dan dibiarkan mengembang secara 

bebas ke ruang vakum disebelahnya. Tidak ada panas yang masuk atau keluar 

(Qsistem=0) dan tidak ada usaha oleh gas (Woleh sistem=0), akibatnya tidak ada 

perubahan energi dalam sistem (∆Usistem=0).  
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6.2 Temuan Penelitian Sebelumnya 

Beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa banyak 

mengalami miskonsepsi dan kesulitan pada konsep termodinamika yang dipaparkan 

sebelumnya. Berikut temuan-temuan penelitian tentang miskonsepsi dan kesulitan 

mahasiswa pada konsep termodinamika. 

Tabel 2.2 Rekapitulasi beberapa hasil penelitian pada konsep termodinamika 

Penulis Temuan Penelitian 

(Meltzer, 

2004) 

Studi terhadap 653 mahasiswa di Iowa State University (ISU) 

mengidentifikasi beberapa miskonsepsi, antara lain: 

1) usaha dan kalor merupakan fungsi keadaan; 

2) usaha total yang dilakukan dan kalor total yang dipindahkan 

selama proses siklis sama dengan nol; 

3) usaha positif dilakukan pada sistem oleh lingkungan selama 

proses ekspansi isobarik; dan 

beberapa konsep berikut ini berpotensi miskonsepsi, yaitu: 

a) hubungan antara suhu dan energi kinetik molekul pada 

kompresi isotermal; 

b) usaha sebagai mekanisme perpindahan energi; dan 

c) saat kompresi isotermal gas ideal terjadi perpindahan kalor. 

Kesulitan lain, yaitu kemampuan mengaplikasikan hukum I ter-

modinamika (20% mahasiswa) dan merepresentasi diagram P-V. 

(Loverude 

dkk., 2002), 

(Leinonen 

dkk., 2012) 

Studi terhadap 179 mahasiswa University of Washington menun-

jukkan bahwa hanya sekitar 10% mahasiswa yang mampu mene-

rapkan konsep usaha dalam hukum I termodinamika untuk mem-

perhitungkan perubahan suhu pada proses adiabatik. Kesulitan 

yang dialami mahasiswa terletak pada konsep berikut: 

1) usaha yang dilakukan pada dan oleh sistem pada proses 

termodinamik, keduanya memiliki nilai multak yang sama; 

2) usaha bergantung pada lintasan untuk kasus secara umum; 

3) kalor dan usaha merupakan cara perpindahan energi; 

4) menentukan tanda dari usaha; dan 

5) mendefinisikan usaha, kalor, suhu, dan energi dalam. 

Miskonsepsi yang ditemukan, yaitu (1) setiap proses yang meli-

batkan usaha harus juga melibatkan perpindahan energi, (2) 

usaha sebagai fungsi keadaan dan (3) tidak ada usaha yang dila-

kukan pada proses isotermal.  

Hasil studi Leinonen (2012) terhadap 86 mahasiswa di Univer-

sity of Eastern Finland mendukung Loverude dkk.(2002) bahwa 

mahasiswa mengalami kesulitan pada kompresi adiabatic 
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Tabel 2.2 Rekapitulasi beberapa hasil penelitian pada konsep termodinamika 

Penulis Temuan Penelitian 

 

(Christensen 

dkk., 2009) 

Studi terhadap 1184 mahasiswa University of Washington dan 
Iowa State University menunjukkan bahwa tidak lebih dari 6% 

mahasiswa yang mampu menjelaskan entropi dalam konteks 

secara umum dan konkret. Hampir dua pertiga mahasiswa 

mengalami miskonsepsi, menurut mahasiswa entropi total kekal 

dan tidak berubah selama proses nyata. 

(Cochran dan 

Heron, 2006) 

Studi ini menyelidiki kemampuan mahasiswa mengaplikasikan 

hukum II termodinamika dalam mesin panas. Hasilnya studi 

menunjukkan beberapa kesulitan mahasiswa untuk menentukan 

suatu proses tertentu dapat terjadi atau tidak. Diantaranya tentang 

relevansi hukum I dan II termodinamika dalam kasus mesin 

panas dan efisiensi mesin kaitannya dengan teorema Carnot. 

(Rozier dan 

Viennot, 

1991) 

Studi terhadap mahasiswa (  2000) University of Paris mene-

mukan adanya penalaran kausal linear yang salah pada konsep 

tekanan dan suhu saat kompresi adiabatik dan hubungan suhu 

dan volume saat sistem diberi kalor pada proses isobarik. 

(Goldring 

dan Osborne, 

1994) 

Studi terhadap 75 mahasiswa level-A di Inggris (setara diploma) 

melaporkan adanya miskonsepsi berikut: (1) setiap melakukan 

usaha, selalu menghasilkan kalor (43%) dan (2) setiap kali terjadi 

perpindahan energi, berarti melakukan usaha (56%). 

(Granville, 

1985) 

Hasil studi melaporkan beberapa miskonsepsi yang sering di-

alami mahasiswa kimia dan konsepsi ilmiah yang seharusnya: 

1) ∆E=0 untuk proses isotermal. Ini hanya berlaku bagi gas 

ideal, tidak bagi padatan, larutan, dan gas nyata; 

2) ∆S=0 untuk proses adiabatik. Ini benar jika prosesnya 

reversibel. Jika proses non-reversibel, maka ∆S>0.  

(Johnstone 

dkk., 1977), 

(Sözbilir dan 

Bennett, 

2007) 

Beberapa miskonsepsi yang dialami mahasiswa kimia tentang 

entropi, yaitu: (1) entropi diinterpretasikan sebagai suatu ukuran 

kekacauan, dimana kekacauan visual diidentikkan dengan 

entropi; (2) entropi semua sistem menurun atau tidak berubah 

ketika perubahan spontan terjadi pada sebuah sistem terisolasi. 
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Merujuk pada temuan-temuan penelitian sebelumnya, miskonsepsi yang akan 

diidentifikasi dan direduksi dalam penelitian ini, lengkap dengan label 

miskonsepsinya disajikan dalam Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3. Matrik label miskonsepsi yang ingin diidentifikasi dalam soal 

Label Miskonsepsi 
No. 

Soal 

M1 

Usaha merupakan fungsi keadaan. 

(Leinonen dkk., 2013; Meltzer, 2004;  

Loverude dkk., 2002) 

#1, #3, 

#7, #9, 

#13 

M2 
Kalor merupakan fungsi keadaan. 

(Leinonen, 2013; Meltzer, 2004) 
#2, #14 

M3 

Usaha positif dilakukan oleh lingkungan pada sistem 

selama proses ekspansi isobarik. 

(Leinonen dkk., 2013; Meltzer, 2004) 

#3 

M4 

Usaha bukan termasuk mekanisme perpindahan energi. 

(Leinonen dkk., 2013; Meltzer, 2004;  

Loverude dkk, 2002) 

#4 

M5 

Terjadi perubahan energi kinetik total molekul saat 

kompresi isotermal gas ideal. 

(Leinonen dkk., 2013; Meltzer, 2004) 

#5 

M6 

Tidak terdapat perpindahan kalor saat kompresi 

isotermal gas ideal. 

(Leinonen, 2013; Meltzer, 2004) 

#6 

M7 

Setiap terjadi proses perpindahan kalor, selalu melibatkan 

usaha. (Meltzer, 2004; Loverude dkk, 2002; Goldring dan 

Osborne, 1994) 

#2, #14, 

#7, #8, 

#10 

M8 

Usaha total yang dilakukan oleh gas selama proses siklis 

sama dengan nol. 

(Leinonen dkk., 2013; Meltzer, 2004) 

 

#9 

M9 

Kalor total yang dipindahkan ke dalam gas selama proses 

siklis sama dengan nol. 

(Leinonen dkk., 2013; Meltzer, 2004) 

#10 

M10 

Suhu sistem tetap pada proses kompresi adiabatik. 

(Leinonen dkk., 2013; Loverude dkk., 2002; Rozier dan 

Viennot, 1991) 

#11 
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Tabel 2.3. Matrik label miskonsepsi yang ingin diidentifikasi dalam soal 

Label Miskonsepsi 
No. 

Soal 

M11 

Sejumlah kalor akan lebih menyebar pada wadah yang 

lebih besar, sehingga suhunya tidak meningkat sebesar 

peningkatan suhu pada wadah lebih kecil.  

Semakin besar volume, maka semakin kecil peningkatan 

suhu gas di dalamnya. 

(Rozier dan Viennot, 1991) 

#12 

 

  



35 

 

 
Syakti Perdana Sriyansyah, 2015 

Penerapan Pembelajaran Konseptual Interaktif Dengan Pendekatan Multirepresentasi Untuk 
Meningkatkan Konsistensi Ilmiah Dan Menurunkan Kuantitas Mahasiswa Yang Miskonsepsi Pada 
Materi Termodinamika 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

7. Pembelajaran Konseptual Interaktif dengan Multirepresentasi 

Pembelajaran konseptual interaktif (ICI) dengan pendekatan 

multirepresentasi dalam penelitian ini diperkenalkan oleh Savinainen dan Scott 

(2002) dan Van Heuvelen (1991a; 1991b). Pendekatan ini menekankan pada 

penanaman konsep terlebih dahulu tanpa matematis. Baru setelah konsep dipahami, 

representasi matematis disajikan bersama representasi kualitatif untuk 

menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks secara berkelompok. Penjelasan 

selengkapnya mengenai fase pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan 

multirepresentasi disajikan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Fase Pembelajaran Konseptual Interaktif dengan Multirepresentasi 

Aktivitas Guru Aktivitas Mahasiswa Komponen ICI 

Fase 1: Orientasi – Mengarahkan mahasiswa pada materi dan tujuan pembela-

jaran melalui apersepsi dan motivasi. 

a) Melakukan apersepsi 

melalui pertanyaan 

b) Memotivasi melalui 

penyajian contoh aplikasi 

materi dalam kehidupan 

sehari-hari 

c) Menjelaskan tujuan dan 

kompetensi pembelajaran 

d) Membagi siswa dalam 

kelompok kecil 

 

a) Menjawab pertanyaan 

apersepsi yang 

diajukan guru 

b) Memperhatikan dan 

mengemukakan 

pendapat terkait 

contoh yang disajikan 

 

c) Menyesuaikan diri ke 

dalam kelompok 

 

o Fokus konsep 

o Interaksi kelas 
 

Fase 2: Penanaman konsep – Mengungkap, mengkonfrontasi, mengkonstruksi 

dan/atau merekonstruksi konsepsi mahasiswa melalui strategi konflik kognitif 

a) Menyajikan fenomena 

fisis/masalah konseptual 

untuk mengidentifikasi 

konsepsi mahasiswa 

b) Memastikan argumen 

mahasiswa atas jawaban 

dan keyakinan yang 

diberikan 

c) Mendemonstrasikan 

model dari fenomena 

fisis yang ditinjau 

d) Membimbing mahasiswa 

untuk mengkonstruksi 

a) Menjawab masalah 

yang diajukan dengan 

konsepsi awal 

  

b) Mengemukakan argu-

mentasi jawaban dan 

keyakinan  

 

c) Mengamati demon-

strasi yang disajikan 

 

d) Menyelesaikan ALPS 

melalui kegiatan 

 

o Fokus konsep 

o Interaksi kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Bahan berbasis 

penelitian 

o Penggunaan teks 
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Tabel 2.4. Fase Pembelajaran Konseptual Interaktif dengan Multirepresentasi 

Aktivitas Guru Aktivitas Mahasiswa Komponen ICI 

konsep dengan berdiskusi 

menjawab pertanyaan 

konseptual arahan yang 

disajikan dalam ALPS. 

e) Menyajikan berbagai 

representasi (verbal, 

piktorial, matematik, 

diagram dan grafik) yang 

diperkuat dengan sajian 

animasi/simulasi fisis, 

untuk menyempurnakan 

konsep, dalam setting 

interaktif. 

 

diskusi kelompok, lalu 

dilanjutkan diskusi 

kelas dipandu guru 

 

e) Menyempurnakan kon-

sep yang dimiliki 

dengan menyimak 

penjelasan yang 

disampaikan oleh guru. 

 

 

 

 
 

 

 

 

o Penggunaan 

multirepresentasi 
 

Fase 3: Penguatan konsep dengan multirepresentasi – Menguatkan konsep 

secara kontinu melalui latihan penyelesaian masalah dalam konteks yang 

berbeda menggunakan multirepresentasi 

a) Menyajikan kuis 

konseptual menggunakan 

multirepresentasi 

b) Mencontohkan aplikasi 

konsep dalam konteks 

yang berbeda 
c) Menyajikan latihan 

problem solving 

menggunakan ALPS 
 

a) Menjawab kuis yang 

diberikan 

 

b) Memperhatikan 

penyajian contoh 

aplikasi konsep 

c) Menjawab latihan 

problem solving dalam 

ALPS secara berke-

lompok dengan bimbi-

ngan guru 

 

 

o Fokus konsep 

o Interaksi kelas 

o Bahan berbasis 

penelitian 

o Penggunaan teks 
 

Fase 4: Reviu – Mereviu konsep yang dipelajari dan tindak lanjut 

a) Mengarahkan mahasiswa 

untuk menyimpulkan 

konsep kunci yang 

dipelajari 

b) Memfasilitasi tindak 

lanjut belajar melalui 

pemberian tugas 

terstruktur 

 

a) Menyimpulkan konsep 

yang dipelajari dan 

membandingkan 

dengan konsepsi awal 

yang dimiliki 

b) Mengerjakan tugas 

terstruktur 

 

o Interaksi kelas 

o Bahan berbasis 

penelitian 

o Penggunaan teks 
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B. Kerangka Pikir Penelitian 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hanya terdapat sedikit 

mahasiswa yang konsisten secara ilmiah (Sriyansyah dkk., 2015; Murtono dkk., 

2014), namun terdapat banyak mahasiswa yang mengalami miskonsepsi, termasuk 

juga pada materi termodinamika (Meltzer, 2004; Viennot dan Rozier, 1991; 

Loverude dkk., 2002; Cochran dan Heron, 2006; Christensen dkk., 2009). Keadaan 

ini mengindikasikan mahasiswa mengalami kesulitan konseptual dan kesulitan 

terkait dengan konsistensi ilmiah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk melatih 

konsistensi ilmiah dan mengatasi miskonsepsi mahasiswa pada materi 

termodinamika melalui sebuah pembelajaran konseptual yang tepat. 

Salah satu pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif adalah pembelajaran 

konseptual interaktif (Savinainen dan Scott, 2002). Banyak hasil penelitian yang 

telah melaporkan potensi penggunaan pembelajaran konseptual interaktif untuk 

meningkatkan pemahaman konsep (Rusdiana dan Tayubi, 2003; Tayubi dan 

Feranie, 2004; Savinainen dan Scott, 2002) dan menurunkan kuantitas siswa yang 

miskonsepsi (Suhandi, dkk. 2008; Gusrial, 2009; Oni, 2009). Penekanan utama 

terhadap penanaman konsep di awal pembelajaran tanpa persamaan matematis, 

membuat pembelajaran ini memiliki ruang yang cukup untuk mengatasi 

miskonsepsi melalui strategi konflik kognitif. Proses penanaman konsep dapat lebih 

diperkuat dengan menggunakan pendekatan multirepresentasi. 

Pendekatan multirepresentasi adalah pendekatan yang memanfaatkan 

berbagai bentuk representasi, seperti verbal, piktorial, diagram, grafik, matematik, 

dan interaktif untuk menyajikan dan/atau membangun konsep (Van Heuvelen, 

1991a; 1991b; 2001). Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konsep dan 

penalaran kualitatif dengan memanfaatkan mutirepresentasi untuk membangun 

pemahaman secara mendalam (Dufresne dkk., 1997).  

Perpaduan pendekatan multirepresentasi dan pembelajaran konseptual 

interaktif merupakan perpaduan yang saling menguatkan. Pendekatan 

multirepresentasi dipadukan pada bagian penanaman dan penguatan konsep dalam 

pembelajaran konseptual interaktif. Pada bagian penanaman konsep, mahasiswa 
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diberi kesempatan untuk membangun sendiri pemahamannya menggunakan 

multirepresentasi. Sedangkan di bagian penguatan konsep, mahasiswa diberi 

masalah dalam konteks bervariasi yang diselesaikan dengan multirepresentasi. 

Pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi 

sejalan dengan pendapat Arons (1983) yang menyarankan agar pembelajaran yang 

menekankan pada penalaran kualitatif dan pemahaman konsep harus dilaksanakan 

secara eksplisit dan memberi penguatan berulang-ulang dalam konteks berbeda. 

Dalam praktiknya, VanHeuvelen (1991b) menggunakan Active Learning Problem 

Sheet (ALPS) sebagai suplemen pembelajaran dengan pendekatan 

multirepresentasi. Sedangkan Savinainen dan Scott (2002) menggunakan Ranking 

Task Exercise (RTE) untuk menanamkan pemahaman konsep dalam pembelajaran 

konseptual interaktif. Hal ini juga sesuai dengan pendapat McDermott (1984), 

bahwa pernyataan atau pertanyaan kualitatif yang menggali pemahaman konsep 

harus ada dalam tugas-tugas mandiri, pekerjaan rumah, laporan praktikum dan 

khususnya ujian. 

Selain itu, sejauh ini belum terdapat laporan penelitian tentang pendekatan 

multirepresentasi pada materi termodinamika. Hal ini semakin menguatkan alasan 

untuk mencoba menjajagi penggunaan pembelajaran konseptual interaktif dengan 

pendekatan multirepresentasi pada materi termodinamika. Apalagi penelitian terkait 

dengan pengembangan pembelajaran pada konsep termodinamika juga masih 

sangat sedikit di tingkat universitas. Penelitian yang berfokus pada pembelajaran 

konsep hukum pertama dan kedua termodinamika pada tingkat universitas masih 

dalam hitungan sepuluh (Meltzer, 2004). Dengan demikian, atas dasar semua 

pertimbangan inilah pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan 

multirepresentasi dipandang layak dijadikan alternatif untuk meningkatkan 

konsistensi ilmiah dan menurunkan kuantitas mahasiswa yang miskonsepsi. 
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Gambar 2.2 Diagram kerangka pikir penelitian 
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