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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 tujuan 

dari mata pelajaran Biologi SMA/MA adalah mengembangkan penguasaan 

konsep dari prinsip biologi dan saling keterkaitannya dengan IPA lainnya dan 

mampu menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya 

teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Berdasarkan 

tujuan tersebut, siswa diharapkan mampu memahami suatu konsep, aplikasi 

konsep, mampu mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lainnya dan 

mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini berarti bahwa 

pembelajaran menekankan bagaimana caranya siswa agar dapat menguasai 

konsep, bukan hanya sekedar menghafal konsep-konsep tersebut (Hernawan, 

2008). Salah satu dari konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran biologi 

tersebut adalah konsep difusi-osmosis yang tercantum dalam pada standar 

kompetensi struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan dengan 

salah satu kompetensi dasarnya adalah membandingkan mekanisme transpor 

pada membran (difusi, osmosis, transpor aktif, endositosis, eksositosis) 

(BSNP, 2006). Konsep ini merupakan konsep dasar yang abstrak yang 

dianggap penting untuk penguasaan konsep-konsep selanjutnya yang lebih 

penting. 

Dalam rangka membantu peserta didik mencapai standar isi dan standar 

kompetensi lulusan, pelaksanaan atau proses pembelajaran biologi perlu 
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diusahakan agar interaktif, insipiratif, menyenangkan, menantang dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran serta 

diperlukan pengalaman-pengalaman belajar yang dapat memfasilitasi siswa 

untuk memahami konsep-konsep yang ada di dalamnya. Menurut Damayanti 

(2008) faktanya penyampaian konsep-konsep sains atau dalam kegiatan 

pembelajaran guru lebih banyak melakukannya dalam bentuk ceramah, tanya 

jawab atau diskusi tanpa didasarkan pada hasil kerja praktik yang dapat 

mengarahkan siswa untuk menemukan fakta, konsep dan prinsip sains, 

khususnya pada konsep difusi dan osmosis yang merupakan konsep yang tidak 

hanya dapat dipahami dengan metode ceramah dan diskusi saja karena konsep 

ini bersifat abstrak dan merupakan konsep alam yang interdisipliner (Tekayya 

dalam Odom, 2007). Dampak negatif yang diperoleh dari metode 

pembelajaran tersebut adalah pemahaman siswa tentang IPA khususnya pada 

mata pelajaran Biologi yang tidak utuh, dimana Biologi hanya dipahami 

sebagai teori saja, sedangkan Biologi sebagai proses dan aplikasinya tidak 

tersentuh. Pembelajaran dengan cara ini menyebabkan siswa tidak berperan 

aktif sehingga di dalam pikiran siswa tidak terjadi perkembangan struktur 

kognitif. Dengan demikian, metode yang diterapkan guru sering 

membosankan dan kurang merangsang siswa untuk berpikir, sehingga 

pembelajaran seperti ini dapat menimbulkan miskonsepsi pada diri siswa. 

Konsep difusi dan osmosis merupakan konsep yang penting dipahami 

siswa karena pada konsep ini banyak ditemukan aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari siswa serta berkaitan dengan kelangsungan hidup makhluk hidup 
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lainnya. Misalnya siswa tidak akan menyiram tanaman dengan larutan yang 

sangat pekat karena akan mengancam keberlangsungan sel pada tanaman 

tersebut. Jika siswa sudah memahami dengan benar konsep osmosis atau 

siswa tidak akan membuang sembarangan limbah deterjen ke dalam sungai 

karena akan mengganggu keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. 

Penerapan konsep difusi dan osmosis juga dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari siswa, misalnya dalam memasak kacang polong-polongan yang 

empuk secara efisen, atau dalam membuat teh celup. Oleh karena pentingnya 

konsep tersebut dipahami siswa terkait dengan aplikasinya terhadap kehidupan 

sehari-hari dan keberlangsungan makhluk hidup lainnya, maka perlu adanya 

perhatian mengenai miskonsepsi apa saja yang dialami oleh siswa pada 

konsep ini oleh guru. Selain itu, konsep difusi-osmosis merupakan konsep 

dasar yang dianggap penting yang harus dikuasai siswa untuk penguasaan 

konsep-konsep selanjutnya yang lebih kompleks. Seperti pada konsep osmosis 

yang digunakan untuk menjelaskan proses penyerapan air pada tumbuhan, 

tekanan turgor pada sel tumbuhan, keseimbangan cairan pada makhluk hidup  

serta proses transportasi pada makhluk hidup yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. Sehingga perlu adanya pengidentifikasian miskonsepsi 

yang dialami siswa pada konsep ini. 

Berg (1991) mengungkapkan bahwa miskonsepsi merupakan suatu 

penyimpangan atau kesalahan  konsep yang sulit untuk diubah dan akan 

dibawa dalam jangka waktu yang lama, artinya jika miskonsepsi telah dialami 

oleh siswa, maka miskonsepsi tersebut akan terus berlanjut dan akan 
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berpengaruh terhadap siswa dalam membentuk konsep baru. Jika hal tersebut 

dibiarkan begitu saja maka konsep-konsep tersebut akan tertanam di dalam 

diri siswa dan akan berpengaruh pada perolehan konsep pada tingkat yang 

lebih tinggi. Sebelum miskonsepsi dapat diperbaiki, perlu dilakukan adalah 

identifikasi mengenai miskonsepsi tersebut. Identifikasi miskonsepsi siswa 

sangat diperlukan untuk menentukan konsep-konsep apa saja yang dibahas 

secara mendalam pada siswa. Jika miskonsepsi tersebut tidak terdeteksi dan 

tidak diperbaiki secepatnya, maka akan berakibat pada pembelajaran 

berikutnya. Oleh karena itu, konsep-konsep yang sering di miskonsepsi siswa  

merupakan hal yang sangat mendasar untuk diidentifikasi sehingga dapat 

dilakukan upaya perbaikan pada tahap selanjutnya (Kustiyah, 2007). 

Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mengetahui 

pemahaman konsep dan  miskonsepsi. Menurut White dan Gunstone (Bahar, 

et al., 2008) ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengetahui 

pemahaman konsep dan miskonsepsi siswa, two-tier diagnostic test, peta 

konsep dan wawancara mengenai konsep. Dalam mendeteksi miskonsepsi 

beberapa metode tersebut memiliki kelemahan diantaranya pada instrumen 

two-tier diagnostic test atau instrumen tes pilihan ganda dengan alasan 

memiliki kelemahan adanya peserta didik yang tidak mengisi alasan dengan 

berbagai sebab, serta instrumen tes pilihan ganda dengan alasan tertentu 

memiliki kelemahan terbatasinya kebebasan mengungkapkan alasan di luar 

yang tersedia dan kemungkinan pilihan alasan yang hanya spekulatif 

(Salirawati, 2011). Selanjutnya beberapa kelemahan peta konsep diantaranya 
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(1) Perlunya waktu yang cukup lama untuk menyusun peta konsep, sedangkan 

waktu yang tersedia terbatas, (2) Sulit menentukan konsep-konsep yang 

terdapat pada materi yang dipelajari, (3) Sulit menentukan kata-kata untuk 

menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lain (Haris, 2005). 

Sedangkan melalui wawancara suatu konsep cukup menyita waktu mengingat 

perlu waktu yang banyak untuk menggali pemahaman konsep yang dimiliki 

oleh setiap siswa.  

Menggambar merupakan teknik untuk mengeksplorasi ide-ide dan dapat 

mencegah siswa dari perasaan dibatasi (White dan Gunstone dalam Dikmenli, 

2010). Gambar juga merupakan bentuk ekspresi alternatif, khususnya bagi 

anak-anak yang mengalami kesulitan mengungkapkan pikiran secara lisan. 

Kegiatan menggambar dengan wawancara telah berhasil digunakan untuk 

mengeksplorasi ide-ide anak tentang konsep abstrak (Dikmenli, 2010;  Kose, 

2008). Gambar siswa mendeskripsikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan, 

dimana pada dasarnya adalah karena mereka merefleksikan apa yang ada di 

dalam pikiran mereka (Thomas & Silk dalam Cardak, 2009). 

Penelitian identifikasi miskonsepsi siswa dengan menggunakan analisis 

gambar belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai identifikasi miskonsepsi yang umumnya temukan di 

Indonesia adalah teknik two-tier diagnostic test, certainty responses index 

(CRI) dan penggunaan peta konsep. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 

pengidentifikasian miskonsepsi siswa dengan melalui analisis gambar tidak 

sesederhana pengidentifikasian miskonsepsi dengan menggunakan teknik 
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yang lain seperti teknik certainty responses index (CRI), test pilihan ganda 

berlasan atau dengan menggunakan peta konsep. Sehingga penelitian 

pengidentifikasian miskonsepsi dengan menggunakan teknik analisis gambar 

belum begitu berkembang di Indonesia, khususnya di jurusan biologi FPMIPA 

UPI. Berdasarkan  permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian yang berjudul “Identifikasi Miskonsepsi  Siswa 

SMA Pada Konsep Difusi-osmosis dengan Menggunakan Analisis Gambar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk 

penelitian ini adalah “Bagaimana miskonsepsi siswa SMA pada konsep difusi-

osmosis yang diidentifikasi melalui analisis gambar?” 

Untuk lebih mengarahkan penelitian yang akan dilakukan, dari rumusan 

masalah tersebut maka dikembangkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah hasil identifikasi miskonsepsi yang dialami siswa pada 

konsep difusi-osmosis dengan menggunakan analisis gambar? 

2. Pada sub konsep apa saja siswa mengalami miskonsepsi dalam belajar 

konsep difusi-osmosis? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan miskonsepsi siswa dalam 

belajar konsep difusi-osmosis? 
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C. Batasan Masalah 

1. Metode analisis gambar yang digunakan pada penelitian ini mengacu  pada 

metode analisis gambar yang dilakukan oleh metode  Prokop & 

Fancovicova (2009) dan Köse (2008).  

2. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah materi difusi-osmosis 

yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

dimana materi tersebut tercantum dalam KD (Kompetensi Dasar) 1.3 yaitu 

membandingkan mekanisme transpor pada membran (difusi, osmosis, 

transport aktif, endositosis, eksositosis). Topik yang diambil pada 

penelitian ini adalah konsep difusi dan osmosis karena konsep ini adalah 

konsep yang sering dimiskonsepsi oleh siswa (Kustiyah, 2007; Damayanti 

2008; Odom & Barrow; 2007) 

 

D. Tujuan Penelitian  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai alternatif untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa dengan 

menggunakan analisis gambar. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa dalam belajar 

konsep difusi-osmosis melalui analisis gambar dan wawancara sebagai data 

penunjang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:  

1. Memberikan gambaran kepada guru mata pelajaran biologi tentang 

miskonsepsi yang terjadi pada siswa dalam memahami konsep difusi-

osmosis sehingga dapat digunakan sebagai perbaikan pembelajaran 

bagi guru di sekolah untuk dapat diberikan penekanan dalam 

menjelaskan materi atau konsep yang masih menjadi miskonsepsi serta 

dapat merencanakan metode pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran sehingga miskonsepsi tersebut dapat diperbaiki. 

2. Memberikan bahan pertimbangan dan rujukan untuk penelitian 

mengenai pengidentifikasian miskonsepsi siswa dengan menggunakan 

analisis gambar. 


