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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Di sekolah kemampuan siswa sangat menentukan keberhasilan siswa dalam 

memperoleh prestasi yang baik. Keberhasilan seseorang dalam belajar dapat 

diketahui dari hasil suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui hasil belajar yang 

diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Hasil belajar ini sangat 

dipengaruhi oleh pemahaman konsep siswanya. Jika siswa sudah memahami konsep 

dengan benar, maka dia akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau pun dalam 

penyelesaian soal yang kompleks. Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek 

dalam ranah kognitif yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran. Pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan dampak bencana alam tidak 

akan berjalan secara optimal tanpa pemahaman yang baik tentang fisika (BSNP, 

2006). Sejalan dengan tujuan pembelajaran fisika sebagaimana yang tersirat dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu pembelajaran yang membekali 

peserta didik pengetahuan, pemahaman dan sejumlah kemampuan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Berdasarkan peraturan pemerintah ini 

maka salah satu tuntutan ideal yang harus dicapai siswa adalah memahami konsep 

fisika dengan baik untuk mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. 

Fisika merupakan pelajaran yang mempelajari sifat materi, gerak, dan fenomena 

lain yang ada hubungannya dengan energi. Mata pelajaran fisika juga mempelajari 

keterkaitan konsep-konsep fisika dengan kehidupan nyata dan pengembangan sikap 
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dan kesadaran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi beserta 

dampaknya. Dengan pentingnya mempelajari fisika tersebut, maka siswa haruslah 

memahami konsep fisika dengan baik. Dengan pemahaman konsep yang baik, siswa 

dapat melatih kemampuan yang lebih tinggi lagi, yaitu mengaplikasikan, 

menganalisis, mengevaluasi, kemudian membuat. 

Faktanya di lapangan siswa masih kurang memahami konsep fisika. Berdasarkan 

studi pendahuluan di salah satu SMA Negeri di Cimahi, siswa masih kurang 

memahami materi fisika yang dijelaskan oleh guru mereka hal ini terlihat dari nilai 

rata-rata untuk soal pemahaman konsep materi suhu dan kalor hanya 3,2 dari skor 

maksimal 10. Hal ini pun dapat dilihat dari kurang jelasnya siswa dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru tentang konsep fisika di dalam kelas. Pembelajaran 

di kelas pun terlihat tidak komunikatif, siswa hanya duduk mendengarkan dan hanya 

bisa menjawab pertayaan mudah yang sesekali diajukan oleh guru. Sehingga siswa 

menganggap fisika pelajaran membosankan yang hanya menghafal rumus-rumus 

yang sangat banyak. Hal tersebut tentu saja memberikan efek negatif salah satunya 

pada pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran fisika. 

Salah satu hal yang menghambat dalam menanamkan pemahaman konsep 

adalah miskonsepsi. Menurut Suparno (2013) miskonsepsi siswa salah satunya 

disebabkan oleh tidak lengkap atau salahnya pemahaman yang diterima oleh siswa, 

penyebabnya adalah informasi serta data yang tidak lengkap sehingga siswa tidak 

dapat memahami konsep dengan baik. Suparno (2013) memandang “miskonsepsi 

sebagai pengertian yang tidak akurat akan konsep, penggunaan konsep yang salah, 

klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-konsep yang berbeda dan 

hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar”. Jadi miskonsepsi merupakan 

hal yang harus diperkecil dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran fisika banyak 
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sekali mempelajari tentang materi yang abstrak, hal ini mengakibatkan rentannya 

terjadi miskonsepsi pada siswa. Listrik dinamis merupakan salah satu materi fisika 

yang menjelaskan tentang sesuatu yang abstrak, yaitu listrik yang tidak dapat dilihat 

oleh mata.  

Miskonsepsi siswa dapat diatasi dengan menampilkan sesuatu yang abstrak 

menjadi nyata untuk dilihat. Maka kita dapat menggunakan bantuan simulasi virtual. 

Menurut Kelly dan Jones (Kolomuc, 2012) „simulasi virtual telah digunakan dalam 

pendidikan sains untuk menyajikan pembelajaran yang lebih bermakna dan untuk 

meningkatkan perubahan konseptual‟. Dengan simulasi virtual guru dapat 

menampilkan apapun, bahkan sesuatu yang abstrak sekalipun. Sehingga miskonsepsi 

pun lebih dapat dikurangi dengan adanya sesuatu materi abstrak yang dapat dilihat 

oleh mata. Menurut Bunce dan Gabel (Kolomuc, 2012) „beberapa peneliti 

berpendapat bahwa simulasi virtual adalah alat yang berguna untuk menunjukkan 

interaksi partikel, yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena fisika yang diamati‟. 

Sejalan dengan yang diutarakan Yezierski dan Birk (Kolomuc, 2012) yaitu „untuk 

membantu siswa memahami fisika dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk 

memvisualisasikan proses hingga tingkat partikel yang terjadi pada tingkat 

mikroskopis‟. Penelitian Irvan (2009) menunjukkan penggunaan media simulasi 

virtual dapat lebih meminimalkan kuantitas miskonsepsi siswa dibandingkan 

pembelajaran tanpa menggunakan media simulasi virtual. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dicari solusi pembelajaran yang 

tepat. Menurut Brooks (Kolomuc, 2012) „teori konstruktivis belajar banyak 

digunakan dalam pendidikan sains dan menyajikan gagasan interaksi lingkungan 

dengan pengetahuan sendiri dalam pikirannya untuk memenuhi suatu tujuan‟. Salah 

satu model pembelajaran yang menganut paham ini adalah model pembelajaran 
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Learning Cycle 5E. Hiccan di Pulat (Kolomuc, 2012) melaporkan bahwa penggunaan 

siklus belajar 5E memiliki pengaruh signifikan secara statistik pada pengetahuan 

konseptual dan prosedural (Patrick, 2012), sehingga pemahaman konsep siswa dapat 

lebih baik dengan model ini. Walaupun kini sudah ada pengembangan model 

pembelajaran Learning Cycle 7E, 9E, dan 11E akan tetapi 5E paling banyak 

digunakan. Hal ini dikarenakan langkah-langkahnya yang sesuai dengan waktu 

pembelajaran yang tersedia di kelas, sehingga tidak terlalu menghabiskan waktu. 

Tahapan model pembelajaran Learning Cycle 5E yaitu engage, explore, explain, 

elaborate, evaluate. Pada tahap engage, guru membangkitkan minat dan 

keingintahuan siswa tentang topik yang akan diajarkan melalui fenomena yang terjadi 

sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri siswa. Pada tahap explore, siswa 

diorganisasikan ke dalam kelompok belajar untuk bekerjasama dalam membuktikan 

hipotesis, melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan diskusi untuk menjawab 

pertanyaan yang muncul. Pada tahap explain, siswa dituntut untuk menjelaskan 

pengetahuan yang mereka peroleh dengan kata-kata mereka sendiri. Pada tahap 

elaborate, siswa harus menerapkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam fenomena 

yang baru. Sedangkan tahap evaluate, guru dapat mengamati pengetahuan atau 

pemahaman siswa. “Model 5E pada setiap tahap mendorong siswa untuk terlibat 

dalam kegiatan sementara pada saat yang sama memungkinkan siswa untuk 

mengkonstruk konsep-konsep mereka sendiri” (Kolomuc, 2012). 

Salah satu pendekatan berbasis konstruktivis adalah dengan menggunakan lembar 

kerja untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Lembar kerja ini membimbing 

siswa tentang apa atau bagaimana untuk melakukan kegiatan secara praktis. 

Pengerjaanya adalah lembar kerja siswa diisi, kemudian didiskusikan untuk 

mengembangkan ide-ide mereka. Dengan demikian siswa berpartisipasi dalam 
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diskusi sehingga pembelajran lebih bermakna, berarti mereka secara aktif terlibat 

dalam pembelajaran mereka sendiri, ini merupakan kunci dari konstruktivisme. 

Beberapa penelitian sebelumnya tentang model pembelajaran learning cycle 5E 

telah dilakukan. Beberapa penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan Dewi 

Desyanti yang memperoleh hasil bahwa setelah diterapkan model pembelajaran 

Learning Cycle 5E hasil belajar ranah kognitif siswa meningkat dalam kategori 

sedang, dan penelitian yang dilakukan oleh Vicka Afianty Risna Ayu yang 

memperoleh hasil bahwa setelah diterapkan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

hasil belajar ranah kognitif siswa meningkat dalam kategori sedang. Sehingga model 

pembelajaran Learning Cycle 5E ini dapat digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penggabungan model pembelajaran learning 

cycle 5E, lembar kerja, dan simulasi virtual perlu dilakukan. Karena diharapkan 

dengan penggabungan itu, dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep 

fisika terutama listrik dinamis dan akhirnya berimbas pada mengecilnya kuantitas 

miskonsepsi siswa tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja yang Diperkaya Simulasi Virtual yang 

Dikembangkan Berbasis Model Learning Cycle 5E dalam Pembelajaran Fisika 

Terhadap Kuantitas Miskonsepsi dan Peningkatan Pemahaman Konsep.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh 

penggunaan lembar kerja yang diperkaya simulasi virtual yang dikembangkan 
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berbasis model learning cycle 5E dalam pembelajaran fisika terhadap kuantitas 

miskonsepsi dan peningkatan pemahaman konsep dibandingkan dengan 

penggunaan lembar kerja tanpa diperkaya simulasi virtual yang dikembangkan 

berbasis model learning cycle 5E?“ 

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, maka perumusan 

masalah diatas diuraikan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

fisika yang mendapatkan lembar kerja yang diperkaya simulasi virtual yang 

dikembangkan berbasis model learning cycle 5E dibandingkan dengan siswa 

yang mendapatkan lembar kerja tanpa diperkaya simulasi virtual yang 

dikembangkan berbasis model learning cycle 5E? 

2. Bagaimanakah kuantitas miskonsepsi siswa dalam pembelajaran fisika yang 

mendapatkan lembar kerja yang diperkaya simulasi virtual yang 

dikembangkan berbasis model learning cycle 5E dibandingkan dengan siswa 

yang mendapatkan lembar kerja tanpa diperkaya simulasi virtual yang 

dikembangkan berbasis model learning cycle 5E? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan lembar kerja yang 

diperkaya simulasi virtual yang dikembangkan berbasis model learning cycle 

5E dalam pembelajaran fisika?  

 

C. Batasan Masalah 

1) Pemahaman konsep menurut Anderson yang dikontrol dalam penelitian ini 

adalah kemampuan menafsirkan, menarik inferensi, membandingkan dan 

menjelaskan. 
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2) Peningkatan pemahaman konsep siswa ditunjukkan dengan adanya perubahan 

yang positif terhadap pemahaman konsep siswa yang dinyatakan dengan rata-

rata gain yang dinormalisasi skor pre-test dan post-test.  

3) Identifikasi miskonsepsi siswa di lakukan dengan CRI (Certainty of Response 

Index) yang dikembangkan oleh Hasan (1999). 

4) Tanggapan siswa yang dimaksud adalah tanggapan terhadap penggunaan  

lembar kerja yang diperkaya simulasi virtual yang dikembangkan berbasis 

model learning cycle 5E yang dilihat dari rata-rata frekuensi skala sikap yang 

dipilih. Skala sikap tanggapan siswa terdiri dari dua respon siswa (setuju dan 

tidak setuju) terhadap tiap pernyataan didasarkan kategori dari Rensis Likert. 

 

D. Definisi Operasional 

1. Learning Cycle didefinisikan sebagai suatu model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered). Lorsbach (Tuna dan Kacar, 2013) 

mengemukakan „learning Cycle 5E terdiri dari lima tahap, yaitu Engagement, 

Exploration, Explaination, Elaboration, dan Evaluation‟. Model 

pembelajaran ini akan menggunakan lembar kerja yang diperkaya simulasi 

virtual. Lembar kerja siswa ini berfungsi sebagai alat untuk membimbing 

siswa dalam belajar. Sehingga guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

Lembar kerja yang diperkaya simulasi virtual yang dikembangkan berbasis 

learning cycle 5E disini artinya dalam pengerjaan lembar kerja mengikuti 

setiap tahapan learning cycle 5E dan dibantu dengan mempertunjukkan 

simulasi virtual. Lembar kerja terdiri dari lima bagian sesuai dengan tahapan 

learning cycle 5E. Bagian pertama terdiri dari pertanyaan, bagian kedua 

terdiri dari arahan eksperimen dan simulasi virtual yang berhubungan dengan 
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konsep, bagian ketiga terdiri dari diskusi kelas dan penjelasan guru, bagian 

keempat terdiri dari situasi kehidupan sehari-hari, dan bagian kelima terdiri 

dari pertanyaan untuk evaluasi. Untuk mengetahui keterlaksanaan penerapan 

model dalam lembar kerja ini terlaksana dengan benar, maka dilihat dari 

keterlaksanaan langkah-langkah pembelajaran guru dan siswa, yaitu dengan 

menggunakan lembar observasi. Terlaksananya model ini dengan baik jika 

lembar observasi minimal menunjukkan sebagian besar kegiatan terlaksana, 

sehingga dapat dikatakan model ini mempengaruhi dalam pembelajaran. 

2. Pemahaman konsep adalah ukuran kemampuan siswa dalam memaknai dan 

memahami suatu konsep yang diberikan. Pemahaman konsep ini 

menggunakan indikator yang dikemukakan Anderson mencakup kemampuan 

menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menarik 

inferensi, membandingkan dan menjelaskan. Sedangkan pemahaman konsep 

yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada aspek kemampuan 

menafsirkan, menarik inferensi, membandingkan dan menjelaskan. Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur pemahaman konsep siswa adalah tes 

pemahaman konsep berupa tes tertulis. Tes tertulis berupa pilihan ganda. 

3. Menurut Suparno (2013) “miskonsepsi adalah pengertian yang tidak akurat 

akan konsep, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang 

salah, kekacauan konsep-konsep yang berbeda dan hubungan hierarki konsep-

konsep yang tidak benar”. Jadi miskonsepsi dalam fisika adalah konsep fisika 

yang dipahami siswa tidak sesuai dengan konsep para fisikawan. Miskonsepsi 

siswa diidentifikasi dengan menggunakan teknik CRI skala dua (0 dan 1), 

sehingga didapatkan siswa yang miskonsepsi, tidak tahu konsep, dan tahu 

konsep. 
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E. Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui gambaran perbandingan peningkatan pemahaman konsep listrik 

dinamis antara siswa yang mendapatkan lembar kerja yang diperkaya simulasi 

virtual yang dikembangkan berbasis model learning cycle 5E dibandingkan 

dengan siswa yang mendapatkan lembar kerja tanpa diperkaya simulasi virtual 

yang dikembangkan berbasis model learning cycle 5E. 

2) Mengetahui gambaran perbandingan kuantitas miskonsepsi antara siswa yang 

mendapatkan lembar kerja yang diperkaya simulasi virtual yang 

dikembangkan berbasis model learning cycle 5E dibandingkan dengan siswa 

yang mendapatkan lembar kerja tanpa diperkaya simulasi virtual yang 

dikembangkan berbasis model learning cycle 5E. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti data empiris tentang pengaruh 

penggunaan media simulasi virtual pada lembar kerja yang dikembangkan 

berbasis model learning cycle 5E dalam meningkatkan pemahaman konsep dan 

mengecilkan kuantitas miskonsepsi yang nantinya dapat memperkaya hasil-hasil 

penelitian sejenis yang telah dilakukan dan dapat dipergunakan oleh berbagai 

pihak yang berkepentingan seperti peneliti, mahasiswa LPTK (Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan), dan guru. 


