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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Fisika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang fenomena-

fenomena alam, di mana fenomena tersebut disampaikan melalui konsep, teori 

dan hukum Fisika sehingga dapat diterima oleh nalar manusia (Kaniawati, 2016). 

Mempelajari Fisika pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki 

beberapa tujuan yaitu salah satunya agar siswa menguasi konsep Fisika dengan 

baik, hal tersebut tercantum pada Permendikbud Nomor 69 tahun 2013. Namun 

pada prosesnya untuk membuat siswa menguasai konsep menemui beberapa 

kendala, salah satunya miskonsepsi.  

Miskonsepsi merupakan konsep yang diketahui dan diyakini oleh siswa 

namun tidak sesuai dengan kebenaran ilmiah (Alwan, 2010). Hal tersebut dapat 

menjadi masalah dalam pembelajaran Fisika karena konsep Fisika memiliki 

keterkaitan satu sama lain. Sehingga terdapat beberapa materi Fisika yang menjadi 

prasyarat untuk materi lainnya. Salah satu materi Fisika yang menjadi prasyarat 

bagi materi lainnya adalah materi momentum dan impuls (Babson & Reynolds, 

2009). Namun materi tersebut dinilai sulit untuk diajarkan dan dipelajari (Ergül, 

2013; Bryce & MacMillan, 2009). Sehingga dapat menyebabkan miskonsepsi 

(Samsudin, dkk, 2014). Mengingat hal tersebut miskonsepsi harus diatasi. 

Mengatasi miskonsepsi memerlukan waktu yang lama karena konsepsi yang 

salah tertanam dengan baik dalam skema pemikiran siswa sebelumnya (Samsudin, 

dkk, 2016). Miskonsepsi dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya 

melakukan pembelajaran yang tepat. Pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi 

miskonsepsi adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mencari 

solusi dari konflik kognitif yang diberikan (Berg, 1991). Hal tersebut sejalan 

dengan anjuran pemerintah pada Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 yang 

menyatakan bahwa pola pembelajaran yang berpusat kepada guru kini telah 

berubah menjadi pola pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pernyataan 

tersebut berarti bahwa siswa diharapkan dapat berperan aktif selama proses 

pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator selama proses pembelajaran. 
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Salah satu model pembelajaran yang dianjurkan adalah model pembelajaran 

inkuiri (inquiry learning). Model pembelajaran inkuiri adalah model pembelajaran 

yang menekankan perlunya siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan 

suatu keyakinan bahwa pembelajaran sebenarnya akan terjadi melalui penemuan 

pribadi (Bruner, dalam Zuhri & Jatmiko, 2014).  

Mengatasi miskonsepsi juga dapat dilakukan menggunakan media 

pembelajaran berupa simulasi komputer, hal tersebut dibuktikan dalam beberapa 

penelitian yang menunjukkan pengaruh positif penggunaan simulasi komputer 

terhadap konsepsi siswa (Jimoyiannis & Komis, 2000; Bayrak, 2008; Chen, dkk, 

2012; Samsudin, dkk., 2014; Andriani, dkk., 2015; Pfefferova, 2015; Kaniawati, 

dkk., 2016). Berdasarkan Permendikbud Nomor 69 tahun 2013, pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi (simulasi komputer) sangat dianjurkan 

dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.  

Penggunaan simulasi komputer memungkinkan siswa berinteraksi secara 

langsung, mengamati, memanipulasi variabel, memberikan perlakuan pada objek, 

serta mengukur beberapa variabel hasil dari percobaan seperti pada praktikum 

secara nyata (Jimoyiannis & Komis, 2000; Jong, dkk., dalam Pfefferova, 2015). 

Oleh sebab itu, simulasi komputer dapat membantu siswa memahami konsep 

secara mudah (Bayrak, 2008; Andriani, dkk., 2015). Melalui simulasi komputer 

guru dapat membantu siswa mengubah konsep awal yang salah menjadi konsep 

baru yang benar dan sesuai dengan konsep yang disepakati oleh para ahli.  

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan 

penulis di salah satu SMA di Kota Bandung di dapatkan bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan masih berpusat kepada guru dengan metode 

ceramah. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan sangat terbatas dan 

kurang variatif. Hasil yang sama didapat dari jawaban angket yang telah 

disebarkan kepada peserta didik sebanyak 28 siswa. Sebanyak 80,55% siswa 

mengungkapkan tidak pernah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran, khususnya komputer. Khusus pada pembelajaran Fisika 

86,11% siswa mengatakan tidak pernah mengikuti pembelajaran Fisika dengan 

menggunakan komputer dalam kurun waktu satu semester terakhir. Selain itu, 

sebanyak 5,55% siswa merasa kesulitan dalam mempelajari Fisika, karena belajar 
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Fisika memerlukan pemahaman tinggi, terlalu banyak rumus, penjelasan guru 

yang sulit dicerna, metode pembelajaran yang setiap saat sama sehingga monoton 

dan membosankan, jarang menggunakan media pembelajaran yang menarik. 

Mengingat miskonsepsi dapat menghambat ketercapaian tujuan 

pembelajaran dan menghambat penguasaan konsep siswa pada konsep lain yang 

saling terkait, maka melakukan identifikasi miskonsepsi sangat diperlukan. Hal ini 

untuk mengetahui letak miskonsepsi siswa. Sehingga miskonsepsi dapat diatasi. 

Beberapa pendapat menyatakan miskonsepsi dapat diatasi menggunakan model 

pembelajaran inkuri dan media pembelajaran berupa simulasi komputer. Untuk 

membuktikan pendapat tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai profil 

miskonsepsi siswa setelah pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer.  

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

“Identifikasi miskonsepsi siswa SMA kelas X pada materi momentum dan 

impuls setelah pembelajaran inkuiri berbatuan simulasi komputer”. Materi 

momentum dan impuls dipilih karena merupakan salah satu materi yang sulit 

diajarkan dan dipelajari. Sedangkan model pembelajaran inkuiri dipilih karena 

merupakan model pembelajaran yang dianjurkan untuk memperkuat pendekatan 

ilmiah (scientific) pada kurikulum 2013 revisi. Selain itu, model pembelajaran 

inkuiri juga dinilai mampu mengatasi miskonsepsi karena dalam proses 

pembelajarannya melibatkan siswa secara langsung, ditambah penggunaan media 

simulasi komputer dalam proses pembelajarannya membantu menampilkan 

fenomena fisika secara lebih nyata.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana 

profil miskonsepsi siswa pada materi momentum dan impuls setelah diterapkan 

model pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer?”  

Secara lebih rinci, rumusan  masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan-

pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana karakteristik pembelajaran pada materi momentum dan impuls? 
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2. Bagaimana profil konsepsi siswa setelah pembelajaran inkuiri berbantuan 

simulasi komputer? 

3. Bagaimana profil miskonsepsi siswa setelah pembelajaran inkuiri berbantuan 

simulasi komputer? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil miskonsepsi siswa pada 

materi momentum dan impuls setelah penerapan model pembelajaran inkuiri 

berbantuan simulasi komputer. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendapat gambaran karakteristik pembelajaran pada materi momentum dan 

impuls. 

2. Menganalisis profil konsepsi siswa setelah pembelajaran inkuiri berbantuan 

simulasi komputer. 

3. Menganalisis miskonsepsi siswa setelah penerapan model pembelajaran inkuiri 

berbantuan simulasi komputer. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan memberi manfaat positif baik secara teoritis maupun 

secara praktis bagi beberapa pihak terkait, yang dijabarkan sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis yakni mampu memberikan informasi mengenai miskonsepsi 

siswa dan efektivitas penggunaan model pembelajaran inkuiri berbantuan 

simulasi komputer pada materi momentum dan impuls yang dapat berguna 

sebagai referensi untuk kepentingan pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis yakni: 

a. Manfaat bagi peneliti, dapat mengetahui penerapan model pembelajaran 

inkuiri berbantuan simulasi komputer dan melihat dampaknya dalam 

mengatasi miskonsepsi siswa pada materi momentum dan impuls. 

b. Manfaat bagi guru, dapat mengetahui letak miskonsepsi siswa dan dapat 

menerapkan model pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer 

sebagai alternatif untuk mengatasi miskonsepsi siswa pada materi 

momentum dan impuls. 
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c. Manfaat bagi siswa, dapat menyadari letak miskonsepsi yang terjadi pada 

dirinya sehingga membantu untuk merubah miskonsepsi tersebut. 

 

1.5 Definisi Operasional  

Definisi operasional pada penelitian ini mencakup dua hal yaitu miskonsepsi 

dan model pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer yang akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Miskonsepsi  

Miskonsepsi yang dimaksud pada penelitian ini adalah pemahaman konsep 

siswa yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah yang disepakati para ahli. 

Identifikasi miskonsepsi dapat dilakukan menggunakan tes diagnostik dalam 

bentun four-tier test atau dalam penelitian ini dinamakan Momentum and Impulse 

Four-tier Test (MIFT). Penggunaan bentuk  four-tier test memungkinkan untuk 

membedakan konsepsi siswa kedalam lima kategori berdasarkan kepada 

kombinasi jawaban siswa terhadap MIFT. Kategori konsepsi siswa terdiri dari 

miskonsepsi (M), tidak paham konsep (TPK), paham konsep (PK), paham 

sebagian (PS), tidak dapat dikodekan (TDD). Siswa dikatakan mengalami 

miskonsepsi jika menjawab salah pada tier 1, menjawab yakin pada tier 2, 

menjawab salah pada tier 3, dan menjawab yakin pada tier 4. 

 

2. Materi Momentum dan Impuls 

Materi momentum dan impuls yang diujikan pada penelitian ini membahas 

tiga sub materi, yaitu materi momentum, impuls dan hubungan momentum dan 

impuls. Berdasarkan pada kurikulum 2013 revisi materi tersebut diajarkan 

disemester genap kepada siswa kelas X SMA. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan 

kepada siswa kelas X SMA. 

 

3. Model Pembelajaran Inkuiri Berbantuan Simulasi Komputer  

Inkuiri pada penelitian ini digunakan sebagai model pembelajaran. Secara 

garis besar, proses pembelajaran inkuiri dilakukan dalam lima langkah yaitu 

mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Lima langkah tersebut menuntut 
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siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Simulasi 

komputer dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk menciptakan 

pengalaman nyata dengan menampilkan tiruan yang dibuat semirip mungkin 

dengan bentuk aslinya. Simulasi komputer menampilkan fenomena-fenomena 

fisika yang sulit bahkan tidak mungkin untuk dibawa ke dalam kelas. Berdasarkan 

sintak inkuiri, simulasi komputer digunakan pada tahap pertama untuk 

menampilkan fenomena momentum dan impuls sehingga siswa dapat mengajukan 

pertanyaan terkait fenomena momentum dan impuls, selain itu simulasi komputer 

juga digunakan pada tahap ke 3 yaitu tahap mengumpulkan data. Simulasi 

komputer yang digunakan pada penelitian ini dirancang sendiri oleh peneliti 

disesuiakan dengan kompetensi yang ingin dicapai pada kurikulum 2013 revisi. 

Hal ini dilakukan mengingat simulasi komputer yang banyak tersedia belum tentu 

dapat mewakili kompetensi yang ingin dicapai pada kurikulum 2013 revisi. 

Penerapan inkuiri berbantuan simulasi komputer akan diobservasi 

keterlaksanaannya melalui lembar obesrvasi guru dan lembar observasi siswa. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi dibuat agar penulisan lebih terarah dan 

sistematis. Adapun pedoman yang menjadi acuan penulis adalah pedoman 

penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. 

Penulisan skripsi dibagi ke dalam 5 bab.  

Bab pertama merupakan pendahuluan, di dalamnya meliputi latar belakang 

penelitian berupa kesenjangan antara fakta di lapangan dengan seharusnya, 

kemudian terdapat rumusan masalah yang disusun berdasarkan kepada latar 

belakang, selanjutnya manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi yang 

memuat penjelasan mengenai isi dari setiap bab yang ada pada skripsi ini.  

Bab kedua merupakan kajian teori, di dalamnya meliputi teori-teori yang 

digunakan penulis sebagai referensi dari penelitian yang dilakukan penulis. 

Adapun kajian yang dilakukan penulis mengenai miskonsepsi, momentum dan 

impuls, inkuiri, dan simulasi komputer. Selain itu ada pula kerangka pemikiran 

penulis dalam melakukan penelitian, asumsi-asumsi dalam penelitian dan 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 
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Bab ketiga merupakan metode penelitian, di dalamnya berisi tentang desain 

penelitian yang digunakan penulis, sampel dan populasi penelitian, instrumen 

yang digunakan dalam penelitian, prosedur penelitian hingga analisis data yang 

digunakan untuk mengolah data yang didapat dalam penelitian. 

Bab keempat membasah tentang temuan yang didapatkan dalam penelitian. 

Di dalamnya dibahas mengenai profil konsepsi siswa berdasarkan kategori 

konsepsi, tingkat miskonsepsi siswa pada materi momentum dan impuls, 

efektivitas pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer dan keterlaksanaan 

model pembelajaran inkuiri berbantuan simulasi komputer. 

Bab kelima merupakan simpulan dan saran, di dalamnya berisi tentang 

kesimpulan hasil penelitian yang didapatkan dan saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya. 

  


