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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hakikatnya pembelajaran fisika merupakan salah satu bidang sains yang 

mencari tahu fenomena alam secara sistematis. Penyelenggaraan mata 

pelajaran fisika dimaksudkan sebagai sarana agar siswa mampu menguasai 

pengetahuan, konsep, memiliki kecakapan ilmiah, memiliki keterampilan 

proses sains dan kemampuan berpikir. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

fisika adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa yang dapat mengasah 

kemampuan siswa memahami konsep, keaktifan serta kemampuan berpikir 

siswa.  

 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan berpikir 

rasional. Kemampuan berpikir rasional terdiri dari kemampuan menggali 

informasi, kemampuan mengolah informasi, kemampuan mengambil 

keputusan, kemampuan memecahkan masalah secara kreatif. Kemampuan 

berpikir rasional merupakan kemampuan yang penting dimiliki oleh siswa 

karena kemampuan ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang 

kebenaran yang meringankan suatu permasalahan. Selain kemampuan berpikir 

rasional, untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa harus dapat menguasai 

konsep fisika. Penguasaan konsep fisika sangat penting dalam proses 
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pembelajaran karena siswa dapat mempelajari fisika dengan baik jika 

penguasaan siswa akan konsep terhadap materi fisika juga baik dan hal ini 

sangat berkaitan erat dengan prestasi belajar siswa di sekolah. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa orang siswa, mereka 

cenderung menganggap fisika merupakan mata pelajaran yang sulit di pahami 

karena banyak hitungan dan terdapat materi fisika yang dipelajari bersifat non 

observable, artinya fenomenanya sulit diamati secara langsung. Salah satu 

contoh materi fisika yang bersifat non observable adalah materi tentang listrik 

dinamis. Pada materi tersebut kecenderungan siswa untuk memahaman konsep 

sangat kurang, karena dalam pembelajaran siswa hanya menghafal tanpa 

memahami benar isi pelajaran. Selain itu pembelajaran yang diberikan guru 

kurang bermakna sehingga tidak memberikan stimulus kepada siswa untuk 

mengembangkan kemapuan berpikir rasional dan meningkatkan penguasaan 

konsep fisikanya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pembelajaran yang dapat 

menjadikan materi pembelajaran mudah dipahami oleh siswa, sekaligus 

memperkecil kuantitas miskonsepsi mereka khususnya pada konsep listrik 

dinamis. 

 

Untuk mengatasi kendala tersebut maka ada baiknya jika digunakan suatu cara 

penyajian (representasi) yang lebih bermakna sehingga diharapkan mampu 

membantu siswa untuk dapat memahami suatu materi belajar dan 

mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Karena suatu cara yang tepat 

untuk menyampaikan materi pelajaran, dapat membuat siswa belajar lebih 
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efektif  dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir mereka sehingga 

memberikan hasil yang berbeda. 

 

Cara penyajian (representasi) yang dapat digunakan adalah representasi 

analogi. Cara ini merupakan salah satu dari cara penyajian Multiple 

Representations yang sudah banyak diterapkan dalam dunia pendidikan untuk 

membuat para siswa mudah dalam memahami suatu materi belajar. 

Representasi analogi sangat cocok digunakan untuk materi yang bersifat non 

observable. Dengan representasi analogi, siswa diajak untuk membandingkan 

kesamaan dari dua konsep. Konsep yang lebih akrab bagi siswa (analog) dan 

konsep asing (target) yang memiliki kesamaan fitur atau atribut. Selain itu, 

analogi dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep-konsep fisika 

dan membuat konsep-konsep teoretis yang mudah dimengerti sehingga siswa 

dapat lebih mudah memahami konsep listrik dinamis. 

 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian eksperimen 

untuk melihat seberapa besar pengaruh kemampuan representasi analogi 

terhadap kemampuan berpikir rasional dan penguasaan konsep fisika siswa 

dengan judul: Pengaruh Representasi Analogi terhadap Kemampuan Berpikir 

Rasional dan Penguasaan Konsep Fisika Siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Adakah pengaruh representasi analogi terhadap kemampuan berpikir 

rasional siswa? 

2. Adakah pengaruh representasi analogi terhadap penguasaan konsep fisika 

siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh representasi analogi terhadap kemampuan berpikir rasional. 

2. Pengaruh representasi analogi terhadap penguasaan konsep fisika siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Sebagai masukan bagi para guru fisika dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran dikelas untuk menggunakan berbagai model pembelajaran 

yang disesuaikan dengan materi pembelajaran.  

2. Mengembangkan kemampuan berpikir rasional siswa dan mempermudah 

siswa dalam memahami konsep fisika terutama pada materi listrik dinamis. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Representasi analogi dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan 

konsep-konsep fisika dan membuat konsep teoritis yang mudah dimengeri. 

2. Kemampuan berpikir rasional merupakan suatu proses berpikir secara nalar 

dan logis untuk menggali informasi, mengolah informasi, mengambil 

keputusan, dan memecahkan masalah. 

3. Penguasaan konsep adalah kemampuan siswa yang diukur melalui tes. Pada 

penelitian ini penguasaan konsep siswa diukur melalui tes pada akhir 

pembelajaran. 

4. Objek penelitian ini adalah siswa kelas X2 SMAN 2 Gadingrejo tahun ajaran 

2012/2013. 

5. Materi yang disampaikan pada penelitian ini adalah materi pokok listrik 

dinamis yang meliputi hukum ohm, rangkaian hambatan seri paralel, dan 

hukum khirchoff. 

 


