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BAB I 

1 PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Konsistensi representasi merupakan kemampuan menggunakan 

representasi yang berbeda secara konsisten (baik benar atau salah) pada soal-soal 

yang memiliki konteks dan konten yang sama, sedangkan konsistensi ilmiah 

merupakan kasus khusus dari konsistensi representasi yang hanya dimiliki jika 

dari segi representasi dan dari segi ilmiah jawaban siswa benar (Nieminen dkk. 

2010). Meskipun jawaban siswa salah, selama siswa konsisten dalam memilih 

jawaban yang representasinya setara dapat dikatakan siswa tersebut memiliki 

konsistensi representasi tetapi tidak memiliki konsistensi ilmiah. 

Konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah sangat penting dimiliki 

siswa, sebab kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman konsep. Sebagai 

contoh, siswa yang benar-benar paham terhadap konsep, ia tidak akan terkecoh 

dan akan konsisten dengan jawabannya meskipun soal yang disajikan mengalami 

perubahan konstruksi soal atau direpresentasikan dalam bentuk berbeda. Asumsi 

ini diperkuat dengan hasil penelitian Nieminen dkk. (2012, hlm. 1) yang 

menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara tingkat konsistensi 

representasi pra-instruksi dengan peningkatan pembelajaran pada konsep gaya. 

Hal ini berarti tingkat konsistensi representasi siswa sebelum proses pembelajaran 

mempengaruhi peningkatan pemahaman konsep siswa. Menurut Nieminen (2013, 

hlm. 44), konsistensi representasi dapat dipandang sebagai bagian dari 

pemahaman konsep serta menjadi faktor yang melatarbelakangi pemahaman 

konsep dan pengetahuan. 

Selain berkaitan dengan pemahaman konsep, konsistensi representasi dan 

konsistensi ilmiah juga berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menggunakan 

multi representasi. Beberapa penelitian (Nieminen dkk. 2010, hlm. 1; Suhandi & 

Wibowo, 2012, hlm. 1; Ainsworth, 1999, hlm. 134) menunjukkan bahwa multi 
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representasi memerankan peranan yang sangat penting dan kerap kali dibutuhkan 

dalam memahami konsep, memecahkan masalah, menanamkan pemahaman 

konsep, serta membangun pemahaman yang lebih mendalam. Ainsworth (1999, 

hlm. 134) bahkan menyebutkan tiga fungsi utama multi representasi diantaranya 

melengkapi informasi, membatasi kesalahan interpretasi representasi lain, dan 

membangun pemahaman yang lebih mendalam.  

Melihat betapa pentingnya konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah 

akan tetapi gambaran mengenai profil konsistensi representasi dan konsistensi 

ilmiah siswa belum diketahui, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui profil 

konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah siswa.  

Salah satu penelitian yang pertama kali mengukur tingkat konsistensi 

representasi dan konsistensi ilmiah siswa adalah penelitian yang dilakukan 

Nieminen dkk. (2010). Penelitian tersebut dilakukan di salah satu SMA yang 

berada di Finlandia dengan jumlah sampel 168 siswa. Instrumen yang digunakan 

diberi nama R-FCI (Representational Variant of the Force Concept Inventory). 

Instrumen terdiri dari sembilan tema, dimana dalam setiap tema terdapat tiga soal 

isomorfik (konten dan konteksnya sama) dengan representasi berbeda. Istilah 

tema digunakan untuk kelompok paket tiga soal isomorfik dengan representasi 

berbeda. Tingkatan konsistensi ditentukan berdasarkan skor konsistensi rata-rata 

yang diperoleh siswa. Skor konsistensi rata-rata tersebut kemudian 

diinterpretasikan ke dalam tiga tingkatan konsistensi yakni konsisten (consistent), 

cukup konsisten (moderately consistent), dan tidak konsisten (inconsistent).  

Dengan menggunakan konten materi, jumlah representasi, dan jumlah 

sampel yang berbeda, penelitian serupa dilakukan untuk mengetahui profil 

konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah siswa. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya (Nurzaman, 2014; Aminudin dkk. 2013; Nieminen dkk. 2010) yang 

hanya menggunakan tiga soal isomorfik pada setiap tema, pada penelitian ini 

setiap tema terdiri dari empat soal isomorfik. Jika pada penelitian sebelumnya 

representasi yang disajikan pada setiap tema isinya berbeda antara satu tema 

dengan tema yang lain (misal, Tema 1: Verbal, Gambar, Matematis; Tema 2: 

Grafik, Piktorial, Verbal), pada penelitian ini format representasi yang disajikan 
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pada setiap tema terdiri dari representasi verbal, gambar, matematis, dan grafik. 

Dengan cara ini, kesulitan siswa saat menginterpretasikan representasi tertentu 

dapat dideskripsikan. 

Informasi mengenai profil konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah 

diharapkan dapat memberikan masukkan bagi guru dalam mengidentifikasi sejauh 

mana pemahaman konsep siswa. Dengan mengetahui tingkat pemahaman konsep 

dan mengetahui jenis representasi yang dianggap sulit dimengerti siswa, guru 

diharapkan dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

lebih baik sehingga pemahaman konsep siswa menjadi lebih mendalam. Dengan 

menyediakan bahan ajar yang kaya akan representasi, guru diharapkan dapat 

membantu siswa dalam memahami konsep fisika yang sulit dipahami. 

Sebelumnya, beberapa penelitian terkait konsistensi representasi dan 

konsistensi ilmiah telah dilakukan. Aminudin dkk. (2013) menyelidiki profil 

konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah siswa SMP (n = 30 siswa) pada 

konsep gerak dengan memberikan treatment terlebih dahulu. Hasilnya, 34,3% 

siswa tidak konsisten, 51,4% cukup konsisten, dan 14,3% konsisten untuk 

kategori konsistensi representasi. Sedangkan untuk konsistensi ilmiah 37,1% tidak 

konsisten, 48,6% cukup konsisten, dan 14,3% konsisten. Nurzaman (2014) 

meneliti peningkatan konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah siswa melalui 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Hasilnya, tingkat konsistensi 

representasi dan konsistensi ilmiah siswa mengalami peningkatan setelah 

diterapkan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah belum diketahuinya profil 

konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah siswa SMA Negeri di Kota 

Bandung. Padahal kedua kemampuan ini sangat penting dimiliki siswa karena 

berkaitan dengan pemahaman konsep dan kemampuan siswa dalam menggunakan 

multi representasi. Dengan mengetahui konsistensi representasi dan konsistensi 

ilmiah siswa, guru diharapkan dapat mengevaluasi proses pembelajaran dan bahan 

ajar yang digunakan sehingga pemahaman konsep siswa menjadi lebih mendalam. 
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1. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus, maka dilakukan beberapa pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Konsistensi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah konsistensi 

representasi dan konsistensi ilmiah menurut Nieminen dkk. (2010).  

2. Tingkatan konsistensi mengacu pada tiga tingkatan konsistensi yang 

dikemukakan Nieminen dkk. (2010, hlm. 4), yakni konsisten (consistent), 

cukup konsisten (moderately consistent), dan tidak konsisten 

(inconsistent). Penyesuaian skor konsistensi merujuk pada skor konsistensi 

Nieminen dkk. (2010, hlm. 4).  

 

2. Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini adalah konsistensi representasi dan konsistensi 

ilmiah.  

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan paparan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah profil konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah siswa SMA 

Negeri di Kota Bandung pada materi kinematika gerak lurus?”. Rumusan masalah 

tersebut dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah profil konsistensi representasi siswa SMA Negeri di Kota 

Bandung pada materi kinematika gerak lurus? 

2. Bagaimanakah profil konsistensi ilmiah siswa SMA Negeri di Kota 

Bandung pada materi kinematika gerak lurus? 

3. Bagaimanakah hubungan antara konsistensi representasi dan konsistensi 

ilmiah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui profil konsistensi representasi siswa SMA Negeri di Kota 

Bandung pada materi kinematika gerak lurus. 
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2. Mengetahui profil konsistensi ilmiah siswa SMA Negeri di Kota Bandung 

pada materi kinematika gerak lurus. 

3. Mengetahui hubungan antara konsistensi representasi dan konsistensi 

ilmiah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Informasi mengenai profil konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah 

diharapkan dapat memberikan masukkan bagi guru dalam 

mengidentifikasi sejauh mana pemahaman konsep siswa. 

2. Dengan mengetahui sejauh mana pemahaman konsep dan mengetahui 

jenis representasi mana yang dianggap sulit dimengerti siswa, guru 

diharapkan dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran 

yang lebih baik sehingga pemahaman konsep siswa menjadi lebih 

mendalam.  

3. Instrumen penelitian diharapkan dapat melengkapi dan menambah 

referensi tes yang dapat mengukur tingkat konsistensi repersentasi dan 

konsistensi ilmiah siswa. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Bagian Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. Sedangkan pada Kajian Pustaka berisi kajian deskriptif 

mengenai konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah serta instrumen yang 

mengukur konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah. Selain itu, terdapat pula 

kajian mengenai multi representasi, jenis dan format representasi, beberapa fungsi 

multi representasi, dan beberapa kesulitan siswa saat menginterpretasikan format 

representasi. Pada bagian ini terdapat pula kajian tentang kemampuan spasial, 

review materi kinematika gerak lurus, dan penelitian terdahulu yang relevan 

dengan bidang yang diteliti.  
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Pada bagian Metode Penelitian terdapat lokasi dan subjek populasi, sampel 

penelitian, teknik sampling, metode penelitian, definisi operasional, instrumen 

penelitian, dan proses pengembangan instrumen yang meliputi uji validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Dijelaskan pula teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.  

Pada bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan terdapat temuan penelitian 

yang terdiri dari pemaparan data dan pembahasan mengenai tingkat konsistensi 

representasi dan konsistensi ilmiah siswa baik secara keseluruhan maupun 

berdasarkan cluster sekolah. Dibahas pula hubungan antara konsistensi 

representasi dan konsistensi ilmiah. Pada bagian Kesimpulan terdapat simpulan 

dari hasil temuan dan pembahasan data serta saran untuk perbaikan penelitian 

selanjutnya. 

  


