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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran telah lama menjadi fokus esensial dalam penelitian 

pendidikan fisika. Berbagai bentuk pembelajaran telah dirancang sedemikian rupa 

guna memperoleh bentuk yang efektif dalam membantu mahasiswa mencapai 

tujuan pembelajaran (McDermott, 2001). Salah satu tujuan yang diharapkan 

adalah mahasiswa memiliki pemahaman konsep yang baik (Meltzer, 2005). 

Menurut Hestenes (1997), indikator pemahaman konsep yang baik adalah ditandai 

dengan kemampuan untuk mengenali dan memanipulasi konsep dalam berbagai 

representasi. Mahasiswa yang benar-benar memahami konsep akan tetap mampu 

menyelesaikan masalah, meski konteks dan representasinya berbeda.  

Pemahaman konsep berkaitan erat dengan konsistensi dalam 

menyelesaikan masalah. Savinainen dan Virii (2008) mendefinisikan konsistensi 

sebagai kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal berbeda yang melibatkan 

konsep yang sama. Mahasiswa seringkali menggunakan pemahaman konsep yang 

benar dalam menjawab soal yang diberikan, tapi tidak menerapkan kembali 

konsep tersebut ketika konteks soal berubah. Steinberg dan Sabella (1997) 

berpendapat bahwa “perbedaan konteks dan sajian dapat menimbulkan perbedaan 

respon dari mahasiswa, bahkan sekalipun konsep yang mendasarinya identik”. 

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa hanya mampu menerapkan sebuah 

konsep dalam konteks yang menggunakan representasi tertentu, tapi gagal jika 

konteks atau representasi itu berubah (Savinainen dan Virii, 2004).  

Kemampuan mahasiswa menggunakan representasi berbeda secara 

konsisten (baik benar maupun salah secara ilmiah) untuk menyelesaikan soal 

dengan konteks dan konten yang sama disebut konsistensi representasi. 

Sedangkan kemampuan mahasiswa menjawab soal dengan konteks dan konten 

yang sama secara konsisten dan benar secara fisika maupun representasi disebut 

dengan konsistensi ilmiah (Nieminen dkk., 2010). Mahasiswa yang memiliki 

konsistensi ilmiah sudah pasti juga memiliki konsistensi representasi, tetapi belum 
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tentu sebaliknya. Mahasiswa yang memiliki konsistensi representasi bisa saja 

tidak memiliki konsistensi ilmiah. Oleh karena itu, konsistensi ilmiah lebih 

penting karena mahasiswa yang memiliki konsistensi ilmiah selain menguasai 

kemampuan representasi, juga dapat dipastikan memiliki pemahaman konsep 

fisika yang benar. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa maupun mahasiswa 

masih sedikit yang memiliki konsistensi ilmiah. Penelitian Nieminen dkk. (2010) 

terhadap 168 siswa sekolah menengah di Finlandia menunjukkan bahwa tidak ada 

satu orang pun siswa yang konsisten secara ilmiah dalam menjawab soal konsep 

gaya yang diberikan sebelum pembelajaran. Bahkan setelah pembelajaran, 

persentase siswa yang konsisten hanya sebesar 11%. Hasil penelitian terhadap 

mahasiswa juga menunjukkan hal yang sama. Hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan penulis terhadap 31 mahasiswa pendidikan fisika tahun pertama di 

salah satu universitas di Jawa Barat memperlihatkan bahwa setelah mengikuti 

pembelajaran konsep gaya, tidak ada satu pun mahasiswa yang konsisten secara 

ilmiah, sedangkan yang cukup konsisten sebanyak 3% dan tidak konsisten 

mencapai 97% (Sriyansyah dkk., 2015). Penelitian lainnya oleh Murtono dkk. 

(2014) terhadap 401 mahasiswa pendidikan fisika di beberapa perguruan tinggi di 

Indonesia juga menunjukkan hanya 19% mahasiswa yang konsisten menjawab 

secara ilmiah soal tentang gerak, hukum Newton, usaha dan energi. Data ini 

makin menegaskan bahwa mahasiswa calon guru fisika belum semuanya memiliki 

konsistensi ilmiah yang konsisten. Kenyataan ini menuntut adanya suatu upaya 

peningkatan konsistensi ilmiah mahasiswa calon guru fisika melalui sebuah 

pembelajaran yang tepat. 

Selain harus memiliki konsistensi ilmiah, mahasiswa calon guru fisika 

juga tidak boleh miskonsepsi. Apabila calon guru mengalami miskonsepsi, maka 

miskonsepsi ini akan ditularkan kepada siswa. Namun faktanya, banyak hasil 

penelitian yang menemukan bahwa ternyata mahasiswa calon guru fisika juga 

mengalami miskonsepsi. Darmadi (2005) dan Lusdiana (2006) melaporkan bahwa 

mahasiswa calon guru fisika di Universitas Tadulako yang mengalami 

miskonsepsi pada konsep mekanika berturut-turut mencapai angka 45% dan 39%. 
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Taufiq (2012) juga melaporkan bahwa mahasiswa calon guru fisika di Universitas 

Negeri Semarang yang mengalami miskonsepsi pada konsep gaya mencapai 46%. 

Sedangkan di Universitas Negeri Gorontalo, mahasiswa calon guru fisika yang 

mengalami miskonsepsi terbesar pada lima konsep rangkaian listrik sederhana, 

mencapai rata-rata persentase 43% (Mursalin, 2013). 

Semua hasil penelitian tersebut memperlihatkan kenyataan bahwa banyak 

mahasiswa calon guru fisika yang mengalami miskonsepsi dan memiliki 

konsistensi ilmiah yang masih rendah. Hal ini menjadi indikasi adanya masalah 

dalam pembelajaran fisika yang sebelumnya diterima oleh mahasiswa. Menurut 

McDermott (2001), berdasarkan hasil penelitian pendidikan Fisika ditemukan 

beberapa generalisasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran fisika, antara 

lain: (1) pembelajaran lebih cenderung kepada pemecahan masalah kuantitatif 

bukan kualitatif, (2) pembelajaran tradisional kurang menekankan pada hubungan 

antara konsep, representasi formal, dan dunia nyata, (3) pembelajaran tidak 

mengatasi kesulitan konseptual tertentu, bahkan tidak meningkatkan pemahaman 

tentang konsep dasar, (4) pembelajaran kurang menekankan pada kerangka 

konseptual yang koheren dan perkembangan kemampuan penalaran mahasiswa, 

dan (5) metode ceramah (teaching by telling) sangat tidak efektif bagi mahasiswa. 

Berangkat dari keadaan ini, maka sudah selayaknya pembelajaran yang 

bersifat konseptual untuk mahasiswa calon guru menjadi fokus dalam penelitian 

pendidikan Fisika. Pembelajaran yang diharapkan tentu yang menekankan pada 

penanaman pemahaman konsep secara mendalam, membentuk konsistensi ilmiah 

dan mampu mengatasi miskonsepsi. Salah satu alternatif pembelajaran yang 

demikian adalah pembelajaran konseptual interaktif. Pembelajaran konseptual 

interaktif memiliki empat karakteristik, yaitu berfokus pada konsep (conceptual 

focus), mengutamakan interaksi kelas (classroom interactions), menggunakan 

bahan ajar berbasis penelitian (research-based materials), dan menggunakan teks 

(use of texts) (Savinainen dan Scott, 2002). Laporan penelitian Rusdiana dan 

Tayubi (2003), Tayubi dan Feranie (2004), dan Savinainen dan Scott (2002) 

menjadi bukti empiris bahwa pembelajaran konseptual interaktif mampu secara 

signifikan meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa. 



4 

 

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 

Pembelajaran konseptual interaktif menekankan pada penanaman konsep 

di awal pembelajaran dengan melibatkan persamaan matematis seminimum 

mungkin, hanya setelah konsep dipahami kemudian persamaan matematis 

diberikan. Bagian ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi miskonsepsi. Pada 

bagian penggalian dan penanaman konsep dalam pendekatan ini, biasanya 

menggunakan demonstrasi atau alat peraga untuk memperlihatkan fenomena fisis 

terkait konsep yang dipelajari. Ketika fenomena yang disajikan bertentangan 

dengan konsepsi yang dimiliki mahasiswa, maka muncullah konflik kognitif. 

Setelah itu, mahasiswa akan mengalami proses asimilasi dan akomodasi. Melalui 

proses asimilasi, mahasiswa akan menggunakan konsep yang telah dimilikinya 

untuk berhadapan dengan fenomena baru. Sedangkan melalui proses akomodasi, 

mahasiswa akan mengubah konsep yang dimilikinya yang tidak sesuai dengan 

fenomena baru, sehingga terjadilah perubahan konsep (Posner, dkk., 1982). 

Dengan demikian, selain berguna untuk menanamkan konsep, pembelajaran 

konseptual interaktif juga berguna untuk mengatasi miskonsepsi.  

Hasil penelitian Suhandi, dkk. (2008), Gusrial (2009) dan Oni (2009) 

terkait kolaborasi pendekatan pembelajaran ini dengan penggunaan simulasi 

virtual menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran ini juga dapat digunakan 

untuk mengatasi miskonsepsi. Tetapi, pada beberapa label konsep dalam 

penelitian tersebut masih menunjukkan kuantitas siswa yang miskonsepsi cukup 

tinggi. Hal ini berarti simulasi virtual belum cukup membantu dalam beberapa 

konsep tertentu. Oleh karena itu, diperlukan berbagai bentuk representasi lain 

yang sesuai dengan karakteristik konsep, terutama bagi beberapa fenomena 

abstrak dalam Fisika yang masih belum banyak terdapat model simulasi 

virtualnya, sementara mengandung banyak miskonsepsi dan kesulitan, seperti 

pada hukum I Termodinamika. 

Alternatif solusi yang dapat digunakan, yaitu pendekatan multirepresentasi 

(Van Heuvelen, 1991a). Pendekatan multirepresentasi yang dimaksud berupa 

pemanfaatan berbagai bentuk representasi, seperti verbal, piktorial, diagram, 

grafik, matematik, dan interaktif untuk mendukung penanaman konsep dan 

pemecahan masalah (Van heuvelen, 2001). Pendekatan multirepresentasi memberi 
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penekanan lebih besar pada pemahaman konsep dan penalaran kualitatif dan 

melatih mahasiswa agar lebih fleksibel dalam menyelesaikan masalah. 

Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengajarkan dan mempelajari Fisika serta 

mengatasi miskonsepsi dengan jalan membantu mahasiswa membangun sendiri 

pemahaman kualitatif menggunakan multirepresentasi (Dufresne dkk, 1997; Van 

Heuvelen, 1991b). 

Pendekatan multirepresentasi dapat dipadukan pada bagian penanaman 

dan penguatan konsep dalam pembelajaran konseptual interaktif. Pada bagian 

penanaman konsep, mahasiswa diberi kesempatan untuk membangun sendiri 

pemahamannya menggunakan multirepresentasi. Sedangkan di bagian penguatan 

konsep, mahasiswa harus menyelesaikan masalah dalam konteks yang bervariasi 

juga menggunakan multirepresentasi. Penggunaan multirepresentasi pada bagian 

penanaman konsep sekaligus dapat membantu mengatasi miskonsepsi. Hal ini 

karena penalaran kualitatif yang ditekankan dalam pendekatan multirepresentasi 

berguna untuk membangun hubungan logis antara fakta ilmiah dengan konsepsi 

yang dimiliki mahasiswa, sehingga mendukung terjadinya perubahan konseptual 

(Lawson, 1988).  

Selain itu, pemanfaatan multirepresentasi dalam pembelajaran konseptual 

interaktif juga dimaksudkan untuk meningkatkan konsistensi ilmiah dengan 

mengurangi penggunaan bentuk representasi matematis yang selama ini 

mendominasi dalam pembelajaran. Lasry, Finkelstein, dan Mazur (2009) dan 

Hake (1998) menyebutkan bahwa memang kenyataannya mahasiswa terlalu 

banyak mendapatkan pelajaran Fisika yang dominan matematis dan terlalu sedikit 

konsep. Akibatnya, mahasiswa mengalami kesulitan dalam mempelajari Fisika 

karena mahasiswa justru lebih cenderung menghafal rumus dan algoritma 

pemecahan masalah, bukan mencoba membangun pemahaman konseptual yang 

mendalam (Elby, 1999). Oleh karena itu, pembelajaran konseptual dengan 

pendekatan multirepresentasi sangat cocok dijadikan alternatif pembelajaran 

untuk meningkatkan konsistensi ilmiah mahasiswa. 

Pendekatan multirepresentasi telah banyak digunakan dalam penelitian 

dan dipandang efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual (Van 
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Heuvelen, 1991a; 1991b). Beberapa studi menggunakan pendekatan 

multirepresentasi menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi untuk 

meningkatkan pemahaman konsep dan mengatasi miskonsepsi. Studi oleh Van 

Heuvelen dan Zou (2001) menunjukkan bahwa pendekatan multirepresentasi 

dalam pembelajaran proses usaha-energi mampu meningkatkan pemahaman 

konsep fisika. Wong dkk (2011) juga menjelaskan bahwa pembelajaran 

multirepresentasi pada konsep mekanika terbukti mampu membangun 

pemahaman konsep yang mendalam dan koheren. Studi lain oleh Waldrip dkk 

(2013) terhadap siswa sekolah menengah pertama menunjukkan bahwa partisipasi 

aktif siswa dalam berbagai proses penalaran menggunakan representasi mampu 

meningkatkan pemahaman konsep. Hasil studi Oktavianty (2012) menunjukkan 

bahwa kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kritis siswa meningkat 

setelah pembelajaran dengan multirepresentasi. Begitu juga dengan meningkatkan 

kemampuan menjelaskan fenomena fisis (Oktifiyanti, 2012), konsistensi ilmiah 

(Aminudin, 2013; Nurzaman, 2014) dan menurunkan miskonsepsi (Ulfarina, 

2010; Suhandi dan Wibowo, 2012). 

Akan tetapi, dari sekian banyak penelitian yang menggunakan 

multirepresentasi, sebagian besar memfokuskan pada pemahaman konsep tentang 

materi mekanika dalam penelitiannya. Belum ada penelitian multirepresentasi 

yang mengambil konsistensi ilmiah pada materi termodinamika sebagai fokus dan 

materi penelitian. Padahal, beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa banyak mahasiswa mengalami miskonsepsi pada materi termodinamika 

(Wattanakasiwich dkk., 2013; Meltzer, 2004; Loverude dkk, 2002; Christensen 

dkk, 2009; Cochran dan Heron, 2006) dan juga hanya sedikit mahasiswa yang 

memiliki konsistensi ilmiah yang konsisten (Sriyansyah dkk., 2015; Murtono 

dkk., 2014). Alasan inilah yang membuat konsistensi ilmiah dan materi 

termodinamika menjadi sangat layak untuk diteliti.  

Selain alasan tersebut, materi termodinamika juga dipilih atas dasar 

pertimbangan bahwa sejauh ini penelitian pada materi termodinamika lebih 

banyak berupa penelitian untuk mendiagnosis kesulitan dan miskonsepsi. Tidak 

banyak penelitian pada materi termodinamika, khususnya hukum I dan II 
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termodinamika yang mencoba mendesain pembelajaran yang cocok untuk 

mengatasi kesulitan dan miskonsepsi tersebut. Beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan juga masih memberi hasil perubahan yang tidak signifikan (Christensen 

dkk, 2009). Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengambil materi 

termodinamika. 

Termodinamika adalah salah satu materi dalam kuliah Fisika Dasar bagi 

mahasiswa calon guru. Termodinamika termasuk dalam fenomena abstrak yang 

berkaitan dengan masalah multivariabel. Variabel-variabel tersebut berhubungan 

satu sama lain pada suatu keadaan kesetimbangan termodinamik. Kemampuan 

membangun hubungan logis antar variabel pada dua atau lebih keadaan 

termodinamik sangat dibutuhkan untuk memahami konsep termodinamika. 

Karakteristik seperti ini yang menyebabkan materi termodinamika mengandung 

banyak kesulitan dan tidak sedikit pula mahasiswa yang mengalami miskonsepsi.  

Beberapa penelitian yang menyelidiki tentang miskonsepsi mahasiswa 

yang terjadi pada konsep termodinamika, antara lain: miskonsepsi pada konsep 

kalor, usaha, energi dalam, dan hukum I termodinamika (Leinonen dkk, 2013; 

Kautz dkk, 2005; Meltzer, 2004; Loverude dkk, 2002; Yeo dan Zadnik, 2001; 

Roon dkk, 1994; Rozier dan Viennot, 1991; Fuchs, 1987; Granville, 1985), mesin 

kalor, entropi dan hukum II termodinamika (Christensen dkk, 2009; Cochran dan 

Heron, 2006; Jhonstone, 1977). Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan 

mahasiswa masih mengalami kesulitan untuk memahami konsep termodinamika. 

Beberapa kesulitan yang dialami mahasiswa, antara lain: tidak mampu untuk (1) 

membedakan konsep kalor, suhu, usaha, dan energi dalam, (2) mengaitkan hukum 

pertama termodinamika dengan kompresi adiabatik gas ideal dan konteks 

mekanika yang lebih luas, (3) menginterpretasikan diagram P-V untuk keadaan 

termodinamika tertentu, dan (4) memahami konsep entropi dalam hukum kedua 

termodinamika, termasuk arti dari sistem dan lingkungan (Loverude dkk, 2002; 

Meltzer, 2004; Christensen, 2009). 

Menurut Loverude dkk (2002), semua kesulitan dan miskonsepsi tersebut 

dapat dibenahi dengan membantu mahasiswa untuk mengintegrasikan konsep dan 

prinsip yang telah dipelajari ke dalam sebuah kerangka konseptual yang koheren. 
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Hal ini membutuhkan penekanan pada proses pembelajaran. Akan tetapi 

sayangnya, penelitian terkait dengan pengembangan pembelajaran pada materi 

termodinamika masih sangat sedikit untuk tingkat universitas. Sekalipun memang 

telah terdapat banyak penelitian tentang pembelajaran konsep dasar 

termodinamika, seperti kalor, suhu, dan hantaran kalor, tapi yang fokus pada 

pembelajaran konsep hukum pertama dan kedua termodinamika pada tingkat 

universitas masih dalam hitungan jari (Meltzer, 2004).  

Sebuah pendekatan yang pernah dirancang oleh Christensen dkk (2009) 

untuk mengatasi miskonsepsi pada materi termodinamika masih memberi hasil 

perubahan yang tidak signifikan setelah pembelajaran. Begitu juga dengan hasil 

Leinonen dkk. (2013) yang menggunakan pembelajaran peer instruction 

dipandang masih belum efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa pengembangan 

pembelajaran dan desain kurikulum yang tepat masih sangat diperlukan untuk 

membantu mahasiswa memahami konsep dasar dan mengatasi miskonsepsi pada 

materi termodinamika (Meltzer, 2004; Kautz dkk, 2005).   

Mengingat karakteristik fenomena termodinamika yang abstrak dan 

berkaitan dengan masalah multivariabel, maka penanaman konsep harus menjadi 

fokus utama. Pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan 

multirepresentasi akan menjadi pilihan tepat untuk digunakan. Pemanfaatan 

multirepresentasi sangat berguna dalam melatih mahasiswa untuk membuat, 

menginterpretasi, dan memanipulasi diagram P-V berbagai proses termodinamik. 

Khususnya melatih untuk mengkonversi antara representasi diagram dan deskripsi 

fisis dari sebuah proses yang diberikan, terutama dalam konteks proses siklis 

(Meltzer, 2004). Inilah juga yang menjadi alasan mengapa pembelajaran 

konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi layak dicoba untuk 

meningkatkan konsistensi ilmiah dan mengatasi miskonsepsi pada materi 

termodinamika. 

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan 

penyelidikan tentang penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan 

pendekatan multirepresentasi di tingkat universitas untuk melihat dampaknya 
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terhadap peningkatan konsistensi ilmiah dan penurunan kuantitas mahasiswa 

calon guru yang miskonsepsi pada materi termodinamika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Setiap pembelajaran senantiasa bertujuan agar mahasiswa memiliki 

pemahaman konsep yang baik. Indikator pemahaman konsep yang baik adalah 

ditandai dengan memiliki konsistensi ilmiah dan tidak miskonsepsi. Mahasiswa 

dengan konsistensi ilmiah yang baik akan mampu menggunakan berbagai 

repesentasi untuk menyelesaikan soal dengan konsepsi ilmiah. Oleh karena itu, 

sangat diharapkan agar mahasiswa memiliki konsistensi ilmiah dan tidak 

miskonsepsi pada semua materi Fisika. 

Akan tetapi, berdasarkan paparan sebelumnya, masih banyak ditemukan 

mahasiswa yang tidak konsisten secara ilmiah dalam memahami konsep fisika 

(Murtono dkk., 2014) dan khusus pada materi termodinamika, banyak yang 

mengalami miskonsepsi (Meltzer, 2004; Loverude dkk, 2002; Christensen dkk, 

2009; Cochran dan Heron, 2006). Sementara itu, penelitian terkait pengembangan 

pembelajaran pada materi termodinamika juga masih sedikit untuk tingkat 

universitas (Meltzer, 2004), bahkan tidak terdapat laporan penelitian tentang 

konsistensi ilmiah pada materi termodinamika. Hal ini membuat upaya untuk 

meningkatkan konsistensi ilmiah dan mengatasi miskonsepsi pada materi 

termodinamika menjadi sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus. Oleh 

karena itu, dipandang perlu melakukan upaya berkelanjutan untuk mendesain 

alternatif pembelajaran yang efektif agar mampu meningkatkan konsistensi ilmiah 

dan mengatasi miskonsepsi pada materi termodinamika. 

Mengingat bahwa termodinamika berkaitan dengan fenomena abstrak dan 

masalah multivariabel, maka pembelajaran yang diharapkan tentu harus dapat 

memfasilitasi materi dengan karaktersitik demikian. Pembelajaran yang 

dipandang mampu meningkatkan konsistensi ilmiah dan menurunkan kuantitas 

miskonsepsi pada materi termodinamika adalah sebuah pembelajaran konseptual 

interaktif (Savinainen dan Scott, 2002) dengan pendekatan multirepresentasi (Van 

Heuvelen, 1991a; 1991b). Hal ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang 
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menunjukkan potensi pembelajaran konseptual interaktif dan pendekatan 

multirepresentasi. Pembelajaran ini diharapkan menjadi sebuah pembelajaran 

konseptual berkualitas. 

. 

C. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: “Sejauhmana penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan 

pendekatan multirepresentasi dapat meningkatan konsistensi ilmiah dan 

menurunkan kuantitas mahasiswa yang miskonsepsi pada materi termodinamika?” 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk 

menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana peningkatan konsistensi ilmiah mahasiswa calon guru pada materi 

termodinamika sebagai dampak dari penerapan pembelajaran konseptual 

interaktif dengan pendekatan multirepresentasi? 

2. Bagaimana peningkatan konsistensi representasi mahasiswa calon guru pada 

materi termodinamika sebagai dampak dari penerapan pembelajaran 

konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi? 

3. Bagaimana penurunan kuantitas mahasiswa calon guru yang miskonsepsi pada 

materi termodinamika sebagai dampak dari penerapan pembelajaran 

konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi? 

4. Bagaimana tanggapan mahasiswa calon guru terhadap pembelajaran 

konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi pada materi 

termodinamika? 

5. Apa kekuatan dan kelemahan pembelajaran konseptual interaktif dengan 

pendekatan multirepresentasi untuk mengajarkan materi termodinamika 

berdasarkan implementasinya? 

D. Batasan Masalah 

Agar lingkup masalah yang diteliti lebih fokus, maka dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 
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1. Peningkatan konsistensi ilmiah mahasiswa dimaksudkan sebagai perubahan 

konsistensi ilmiah ke arah lebih baik antara sebelum dan sesudah 

pembelajaran. Kategori peningkatan konsistensi ilmiah mahasiswa ditentukan 

oleh rata-rata skor N-change positif ( c̅ ). 

2. Peningkatan konsistensi representasi mahasiswa dimaksudkan sebagai 

perubahan konsistensi representasi ke arah lebih baik antara sebelum dan 

sesudah pembelajaran. Kategori peningkatan konsistensi representasi 

mahasiswa ditentukan oleh rata-rata skor N-change positif ( c̅ ). 

3. Penurunan kuantitas mahasiswa yang miskonsepsi dimaksudkan sebagai 

perubahan kuantitas mahasiswa yang mengalami miskonsepsi ke arah yang 

lebih sedikit antara sebelum dan sesudah pembelajaran. Kategori penurunan 

kuantitas mahasiswa yang miskonsepsi ditentukan oleh rata-rata skor N-

change negatif ( c̅ ). 

4. Materi fisika yang ditinjau dalam penelitian ini difokuskan pada materi hukum 

I termodinamika dan aplikasinya dalam berbagai proses termodinamik gas 

ideal pada ruang tertutup (isotermal, isobarik, isokhorik, adiabatik, dan 

ekspansi bebas). 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 

1. Mendapatkan gambaran peningkatan konsistensi ilmiah mahasiswa calon guru 

pada materi termodinamika sebagai dampak penerapan pembelajaran 

konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi. 

2. Mendapatkan gambaran peningkatan konsistensi representasi mahasiswa calon 

guru pada materi termodinamika sebagai dampak penerapan pembelajaran 

konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi. 

3. Mendapatkan gambaran penurunan kuantitas mahasiswa calon guru yang 

miskonsepsi pada materi termodinamika sebagai dampak penerapan 

pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi. 
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4. Mendapatkan gambaran tanggapan mahasiswa calon guru terhadap 

pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi pada 

materi termodinamika. 

5. Mendapatkan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran 

konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi untuk 

meningkatkan konsistensi ilmiah dan menurunkan miskonsepsi materi 

termodinamika berdasarkan implementasinya. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai : 

1. Bahan pengembangan pembelajaran dan desain kurikulum yang tepat pada 

pembelajaran Fisika, khususnya materi termodinamika, oleh pengambil 

kebijakan dan pengembang kurikulum. 

2. Alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh tenaga 

pendidik dalam merancang pembelajaran konseptual yang berkualitas.  

3. Bukti empiris tentang potensi pemanfaatan pendekatan multirepresentasi 

dalam pembelajaran konseptual interaktif pada materi termodinamika yang 

dapat dijadikan sebagai pembanding, pendukung dan rujukan bagi penelitian 

sejenis.  


