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ABSTRAK

IDENTIFIKASI MISKONSEPSI SISWA  PADA KONSEP FOTOSINTESIS
DAN RESPIRASI TUMBUHAN SMP KELAS VIII SE-KECAMATAN

PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh

HASMAH

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan miskonsepsi siswa dan faktor
yang mempengaruhi miskonsepsi.  Sampel penelitian adalah siswa kelas VIII
SMP se-Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 289 siswa
yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Desain penelitian ini
adalah deskriftif sederhana.  Pengumpulan data dengan soal tes tertulis identifikasi
miskonsepsi siswa dan pemberian angket kepada siswa dan guru. Data
miskonsepsi dianalisis menggunakan metode Certainty of Respons Index (CRI)
dan faktor dianalisis menggunakan rumus persentase dan uji korelasi Pearson
Product Moment.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konsep siswa paling
tinggi persentasenya adalah kategori “Miskonsepsi” sebesar 58,76%. Siswa yang
mengalami miskonsepsi pada konsep fotosintesis sebesar 63,05% dengan kategori
tinggi. Hasil uji menunjukkan adanya korelasi dengan arah korelasi berlawanan
arah antara siswa dan metode guru mengajar dengan miskonsepsi.

Kata kunci: Certainty of Response Index (CRI), fotosintesis, miskonsepsi,
respirasi tumbuhan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan

aspek kehidupan manusia. Hal ini disebabkan pendidikan berpengaruh

langsung terhadap perkembangan manusia dan seluruh aspek kepribadiannya

(Sukmadinata, 2011:38). Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan

manusia yang berkualitas pula. Pendidikan IPA yang berkualitas dipengaruhi

oleh lima ranah yaitu pemahaman konsep, ketrampilan proses, kreativitas,

pengembangan sikap dan penggunaan konsep dalam kehidupan sehari-hari

(Yager dan MacCormack, 1989: 30-31).

Kemampuan siswa dalam memahami konsep merupakan hal penting karena

konsep merupakan landasan berpikir (Dahar, 1996: 79). Ausubel (dalam

Dahar, 1996: 81), mengemukakan bahwa siswa dalam memperoleh konsep-

konsep melalui dua cara yaitu pembentukan konsep (concept formation) dan

asimilasi konsep (concept assimilation). Pembentukan konsep merupakan

suatu bentuk belajar penemuan (discovery learning), sedangkan asimilasi

konsep merupakan cara utama untuk memperoleh konsep-konsep selama dan

sesudah sekolah.
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diperoleh melalui kegiatan investigasi yang

bersifat eksperimen dan eksplanasi teoretis suatu fenomena atau peristiwa

yang terjadi di alam sekitar (Krebs, 1999: 5). Pada hakekatnya pelajaran

IPA mencakup proses, prosedur, dan produk. IPA sebagai proses merujuk

suatu aktivitas ilmiah. IPA sebagai prosedur merujuk kepada suatu metode

ilmiah yang meliputi alat pengumpul data, langkah-langkah pengumpulan

data, dan cara analisis data dan IPA sebagai produk mencakup konsep, simbol

dan konsepsi (Sutrisno, Kresnadi, dan Kartono, 2007: 20).

Pemahaman konsep bagi siswa sangatlah penting karena dengan memahami

suatu konsep, maka siswa akan lebih mudah mengaitkan antara konsep yang

satu dengan konsep yang lainnya. Seringkali para siswa hanya menghafalkan

definisi konsep tanpa memperhatikan hubungan antara satu konsep dengan

konsep-konsep lainnya, dengan demikian konsep baru tidak masuk jaringan

konsep yang telah ada dalam pikiran siswa, tetapi konsepnya berdiri sendiri

tanpa hubungan dengan konsep lainnya, sehingga konsep yang baru tersebut

tidak dapat digunakan oleh siswa dan tidak mempunyai arti. Tafsiran atau

pemahaman siswa terhadap suatu konsep tertentu disebut sebagai konsepsi

(Berg, 1991: 8). Tafsiran atau pemahaman perorangan terhadap suatu konsep

sangat mungkin berbeda–beda. Perbedaan konsepsi sering sekali berbeda

dengan konsep yang dikemukakan oleh para ilmuwan, sehingga sering

disebut juga dengan miskonsepsi (Kose, 2008: 284).

Miskonsepsi dapat terjadi ketika siswa berusaha untuk membentuk

pengetahuan dengan cara menerjemahkan pengalaman baru dalam bentuk
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konsepsi awal (Paramitha, 2013: 30). Pembentukan konsepsi awal ini dapat

dimulai ketika siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran di sekolah

maupun lingkungannya sendiri, guru, buku teks, dan metode pembelajaran

yang digunakan (Suparno. 2005: 29). Siswa yang mengalami  miskonsepsi

juga dapat dikarenakan oleh adanya kesulitan siswa dalam memahami

konsep, seperti rumitnya konsep ataupun istilah yang terdapat pada biologi

(Paramitha, 2013: 30)

Studi yang dilakukan oleh Cokadar (2012: 82) dan Tekkaya (2003: 261)

menyatakan bahwa siswa sering mengalami konsepsi yang cenderung salah

pada konsep fotosintesis dan respirasi tumbuhan. Konsepsi yang cenderung

salah atau berbeda dengan konsep ilmiah tersebut disebut miskonsepsi.

Beberapa penelitian menunjukkan miskonsepsi yang dialami siswa tidak

hanya terjadi pada konsep fotosintesis dan respirasi tumbuhan, tetapi terjadi

juga pada konsep ekologi, genetika, klasifikasi makhluk hidup, dan sistem

sirkulasi. Namun siswa paling sering mengalami miskonsepsi pada konsep

fotosntesis dan respirasi tumbuhan terutama  pada pengetian mendasar

mengenai konsep tersebut (Haslam dan Treagust, 1987: 21).

Hasil penelitian lain yaitu Finley, Stewart, dan Yarroch (1992: 531-538)

menunjukkan bahwa konsep fotosintesis merupakan konsep yang paling

penting dalam biologi, kemudian konsep lain yang urutannya di bawah

fotosintesis adalah konsep respirasi seluler. Kedua konsep ini merupakan

konsep yang penting dalam biologi, akan tetapi kedua konsep ini sulit untuk

dipahami oleh siswa. Kemudian ditambahkan oleh Barker dan Carr, (1989:
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49-56) bahwa siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep

fosintesis, karena konsep ini abstrak dan kompleks. Hasil penelitian Simpson

dan Arnold (1982: 65-72) menunjukkan bahwa 99% siswa usia 12-13 tahun

kurang memahami peranan klorofil dalam fotosintesis dan 46% siswa usia 14-16

tahun kurang memahami perubahan energi cahaya menjadi energi kimia.

Besarnya dampak yang disebabkan miskonsepsi pada siswa membuktikan

bahwa seharusnya miskonsepsi tersebut diidentifikasi. Identifikasi

miskonsepsi dilakukan berdasarkan tingkat keyakinan siswa menggunakan

metode Certainty of Response Index (CRI). Metode ini diperkenalkan oleh

Hasan, Bagayoko dan Kelley (1999: 294-299) yang menyatakan bahwa

metode ini efektif dalam mendiagnosis siswa yang tidak paham konsep dan

siswa yang mengalami miskonsepsi.

Berdasarkan uraian yang menyangkut tentang miskonsepsi, dampak dari

miskonsepsi, dan pentingnya pembelajaran IPA serta fakta-fakta tingginya

tingkat terjadinya miskonsepsi maka peneliti perlu melakukan penelitian

untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa. Identifikasi miskonsepsi siswa

pada penelitian ini yaitu materi fotosintesis dan respirasi tumbuhan sesuai

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Haslam dan Treagust (1987: 21)

yang menyatakan bahwa siswa paling sering mengalami miskonsepsi pada

materi fotosintesis dan respirasi tumbuhan. Penelitian ini dilakukan pada

siswa SMP kelas VIII se-Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Tahun Ajaran 2015/2016. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat
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menjadi masukan bagi tenaga pendidik agar lebih cermat dan tepat dalam

melakukan pembelajaran IPA khususnya materi Biologi di sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah:

1. Bagaimana miskonsepsi siswa pada materi fotosintesis dan respirasi

tumbuhan siswa SMP kelas VIII se-Kecamatan Punggur Kabupaten

Lampung Tengah?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi miskonsepsi siswa pada materi

fotosintesis dan respirasi tumbuhan siswa SMP kelas VIII se-Kecamatan

Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dana rumusan masalah, maka tujauan penelitia ini

adalah untuk mengetahui:

1. Miskonsepsi siswa pada materi fotosintesis dan respirasi tumbuhan siswa

SMP kelas VIII se-Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi miskonsepsi siswa paa materi

fotosintesis dan respirasi tumbuhan siswa SMP kelas VIII se-Kecamatan

Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui miskonsepsi siswa

SMP kelas VII Se-Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada-

konsep respirasi dan fotosintesis tumbuhan. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan

rujukan bagi penelitian berikutnya.

b) Mendalami lebih lanjut tentang realita munculnya miskonsepsi siswa

sehingga dapat ditemukan cara meremidiasi miskonsepsi siswa yang

lebih efektif.

2. Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru mengenali tingkat

pemahaman siswa mengenai konsep fotosintesis dan respirasi tumbuhan

secara objektif, dan untuk bahan pertimbangan dalam memilih, merancang

dan memperkaya strategi pembelajaran yang tepat agar miskonsepsi pada

siswa tidak terulang kembali.

4. Bagi siswa

Memberikan pemahaman siswa mengenai pemahaman yang sesuai dengan

konsep yang sebenarnya tentang fotosintesis dan respirasi tumbuhan.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, referensi untuk

penelitian selanjutnya atau sebagai metode yang praktis untuk pemecahan

masalah dalam proses pembelajaran terkait miskonsepsi.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang muncul dari topik kajian

yang dilakukan, maka ruang lingkup diperlukan guna memperoleh kedalaman

kajian dan untuk menghindari perluasan permasalahan. Adapun pembatasan

masalah dalam hal ini adalah:

1. Miskonsepsi adalah  kepahaman seseorang terhadap suatu konsep yang

tidak konsisten dan tidak sesuai dengan konsepsi dari ahli pada konsep

tersebut (Tekkaya, 2002:259) yang dapat diidentifikasi dengan

menggunakan metode Certainty of Response Index (CRI) yang mengacu

pada identifikasi miskonsepsi yang dimodifikasi oleh Aliefmen yaitu tes

pilihan ganda beralasan. Adapun langkah-langkah dalam metode ini, yaitu:

1) Tahap Persiapan, yaitu pembuatan instrumen penelitian berupa test CRI

yaitu soal pilihan benar salah dilengkapi dengan nilai CRI; 2) Tahap

Pelaksanaan, yaitu menentukan jumlah subjek penelitian yang akan

diberikan tes dengan CRI. Melakukan test CRI dan selanjutnya

menghitung nilai CRI yang diperoleh dari subjek penelitian; 3) Tahap

Analisis Data.

2. Materi Pokok yang diteliti dalam penelitian ini adalah fotosintesis dan

respirasi sesuai dengan KD 2.2. Mendeskripsikan proses perolehan nutrisi

dan transformasi energi pada tumbuhan hijau.

3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap miskonsepsi siswa seperti guru,

metode mengajar dan buku teks diketahui dengan cara pemberian angket

kepada siswa dan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan.
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4. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP kelas VIII se-Kecamatan Punggur

Kabupaten Lampung Tengah Tahun Ajaran 2015/2016.

F. Kerangka Pikir

Hakikat IPA sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan adalah sebagai proses,

produk, sikap, dan aplikasi. Hakikat IPA diturunkan ke dalam sebuah acuan

pendidikan yang disebut sebagai kurikulum. IPA sebagai mata pelajaran

yang aktif bertindak secara fisik dan aktif berpikir menuntut siswa untuk

dapat memperoleh pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi

yang dimilikinya agar dapat menjelajahi dan memahami alam sekitar secara

ilmiah

Dalam kehidupan sehari-hari seorang anak mengalami proses belajar

mengenai objek yang ada di sekitarnya. Proses belajar dilakukan secara

induktif sesuai dengan pengalaman yang dialami masing-masing anak

sehingga terjadi proses pembentukan konsep/formasi konsep. Dalam proses

belajar tersebut pada dasarnya seorang anak akan mempelajari suatu konsep

baru yang sebenarnya sudah memiliki pengetahuan awal.

Hasil dari formasi konsep yang dilakukan anak berdasarkan pengalaman

konkretnya disebut dengan prakonsepsi. Prakonsepsi anak sebelum

memasuki pembelajaran formal di sekolah bermacam-macam sesuai dengan

latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda dalam membentuk

konsep. Sehingga prakonsepsi atau disebut dengan konsep awal tersebut

dapat berupa prakosespsi awal yang sesuai dengan konsep ilmiah (konsep
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awal yang benar) atau bisa juga bertentangan dengan konsep ilmiah (konsep

awal yang salah).

Apabila siswa mengalami pembelajaran yang merangsang ia untuk

mengaitkan prakonsepsi yang dimiliki dengan pengetahuan yang

sesungguhnya maka siswa tersebut telah mengalami proses asimilasi konsep.

Asimilasi konsep sangat dipengaruhi oleh bentuk pembelajaran di sekolah

yang dapat terjadi saat pembelajaran yang dialami siswa merupakan

pembelajaran bermakna. Siswa yang belajar konsep melalui pembelajaran

bermakna dapat mengetahui atribut-atribut yang dimiliki suatu objek serta

hubungan-hubungannya dengan objek lain sehingga terbentuklah pemahaman

konsep yang baik dan lengkap. Akan tetapi setelah mempelajari konsep,

siswa tidak selalu bisa memahami konsep sesuai dengan konsep

sesungguhnya. Siswa terkadang kesulitan dalam membuat asimilasi konsep

karena pembelajaran yang diterima bersifat hafalan. Pembelajaran hafalan

tidak memungkinkan siswa melakukan pengaitan antara prakonsepsi yang

dimiliki dengan pengetahuan baru yang sesungguhnya yang dapat

menyebabkan siswa bisa saja mengalami lupa, tidak paham konsep, ataupun

miskonsepsi.

Pada konsep fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan ini merupakan konsep

yang bersifat hafalan. Selain itu siswa juga harus memahami proses-proses

yang terjadi pada fotosintesis dan respirasi. Konsep ini memang masih

terlihat abstrak karena siswa akan sulit membayangkan proses dari

fotosintesis dan respirasi tumbuhan. Sulitnya siswa dalam memahami konsep
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serta prakonsepsi salah yang tidak diperhatikan inilah yang bisa

menimbulkan miskonsepsi.

Miskonsepsi yang terjadi pada diri seorang siswa dapat menyesatkan

pemahaman siswa dalam memahami fenomena alamiah maupun saat

eksplorasi ilmiah. Hal ini tentu akan berdampak negatif dalam pembentukan

pengetahuan bagi siswa selanjutnya dan juga bepengaruh terhadap rendahnya

hasil belajar. Selain itu, banyak faktor yang dapat mempengaruhi

miskonsepsi siswa mengenai konsep tersebut. Faktor tersebut dapat berasal

selain berasal dari siswa itu sendiri juga berasal dari guru dan cara guru

mengajar, buku yang digunakan dalam proses pembelajaran, serta

konteksnya. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha yang dilakukan untuk

mengidentifikasi miskonsepsi siswa sehinggga dapat diketahui bagian

konsep/subkonsep materi yang salah dalam pemahaman siswa.

Salah satu cara yang dapat mengetahui tingkat miskonsepsi siswa adalah

dengan menggunakan metode Certainty of Response Index (CRI). Metode ini

dapat mengungkap siswa yang kurang pemahaman dengan siswa yang

mengalami miskosepsi. Dalam metode CRI ini terdapat skala dan kriteria

untuk pemahaman konsep siswa pada setiap pertanyaan. CRI juga

merupakan ukuran tingkat keyakinan/kepastian responden dalam menjawab

setiap pertanyaan (soal) yang diberikan. Skala pernyataan inilah yang

mampu mempengaruhi jawaban secara signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut (Gambar 1):
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian
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Siswa tidak
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran IPA SMP dan Kurikulum KTSP

IPA sebagai cabang ilmu pengetahuan diselenggarakan dalam suatu proses

pembelajaran dengan menggunakan acuan yang disebut kurikulum yang

disusun dengan memerhatikan hakikat IPA. Kusnandar (2011: 113)

mendefinisikan kurikulum sebagai salah satu variabel yang memengaruhi

sitem pendidikan nasional. Oleh karena itu kurikulum harus dirancang dalam

rangka mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik.

Kurikulum selalu mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan

ilmu dan teknologi. Kurikulum pada dasarnya merupakan suatu perencanaan

menyeluruh mencakup kegiatan dan penglaman yang perlu disediakan yang

memberikan kesempatan secara luas bagi siswa untuk belajar (Hamalik, 2004:

1). Pada dasarnya kurikulum ditentukan oleh guru (tenaga kependidikan).

Prosedur apapun yang ditempuh dalam pengembangan kurikulum, guru tetap

memegang peran yang penting, karena guru merupakan unsur penting yang

menentukan berhasil atau gagalnya pelaksanaan kuruikulum pada suatu

lembaga pendidikan (sekolah).
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Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan oleh lembaga

pendidikan (sekolah) bagi siswa. Mehl-Mil-Douglass (dalam Hamalik,

2004:65) mengemukakan bahwa:

The curriculum is as broad and varied as the child’s school environment,
Broadly conceived, the curriculum embraces not only subject matter but also
various aspects of the physical and social environment. The school brings the
child with his impelling flow of experiences into an environment consisting of
school fasilites, subject matter, other children, and teacher. From the
interaction or the child with these elements learning results. Not only is the
learner an ever-changing personality resulting from a continous series of new
experiences, but the constituent elements of his environment are constanly
evolving and unfolding.

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa segala sesuatu dan semua orang

terlibat dalam upaya memberikan bantuan kepada siswa termasuk dalam

kurikulum.

Salah satu pegangan dalam pengembangan kurikulum ialah prinsip-prinsip

yang dikemukakan oleh Tyler (dalam Nasution, 2006: 6). Ia mengemukakan

kurikulum ditentukan oleh empat factor atau asas utama yaitu:

1. Falsafah bangsa, masyarakat, sekolah dan guru-guru (aspek filosofis)

2. Harapan dan kebutuhan masyarakat (orang tua, kebudayaan masyarakat,

pemerintah, agama, ekonomi, dan sebagainya (aspek psikologis)

3. Hakikat anak antara lain taraf perkembangan fisik, mental, psikologis,

emosional, sosial, serta cara anak belajar (aspek psikologis).

4. Hakikat pengetahuan atau displin ilmu (bahan pengajaran)

Undang Undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum yang berlaku di Indonesia

dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,
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potensi daerah dan peserta didik. Penjelasan UU No. 20 tahun 2003 kemudian

diimplementasikan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 Ayat (15) adalah kurikulum operasional

yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Proses pembelajaran yang terjadi dalam rangka implementasi KTSP

berdasarkan naskah kajian akademik kurikulum IPA 2006 oleh Depdiknas

2007: 4) adalah menekankan pada pemberian pengalaman langsung,

kontekstual dan berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya bertindak

sebagai fasilitator. Menurut Toharudin, Rustaman, dan Hendrawati (2011: 58)

sejauh ini terdapat beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran yaitu:

1. Sistematika, hal ini terkait urutan penyajian beberapa standar kompetensi

(SK) dan kompetensi dasar (KD) yang kurang memenuhi urutan logika.

2. Kedalaman atau keluasan kompetensi di beberapa KD masih kurang jelas.

3. Proporsi atau distribusi kompetensi di setiap semester kurang merata atau

sesuai konteks kemampuan. Keterkaitan antara SK dan KD kurang sesuai.

4. Penggunaaan bahasa yang kurang jelas dan konsisten.

Istilah Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. IPA

merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA

didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena

alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang

dilakukan dengan ketrampilan bereksperimen dengan menggunakan metode

ilmiah. Definisi ini memberi pengertian bahwa IPA merupakan cabang
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pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data.

(Djojosoediro, 2009: 17-18).

Sund (dalam Tawil dan Liliasari, 2014: 7) menyatakan bahwa Science is both

of body knowledge and aprocesyes, dilihat dari kalimat ini maka jelaslah

bahwa yang dimaksud Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah kumpulan dari

pengetahuan fakta, konsep, proses dan lain. IPA dan pembelajaran IPA tidak

hanya sekedar pengetahuan  bersifat ilmiah saja, melainkan terdapat dimensi-

dimensi ilmiah penting yang menjadi bagian IPA.

1. Pertama, muatan IPA (content of science) yang berisi gabungan fakta,

konsep, hukum, dan teori-teori. Dimensi inilah yang menonjolkan objek

kajian ilmiah manusia.

2. Dimensi kedua adalah proses dalam melakukan aktivitas ilmiah dan sikap

ilmiah dari aktivitas IPA yang disebut dengan keterampilan proses IPA

(science process skills).

3. Dimensi ketiga merupakan dimensi yang terfokus pada karakteristik sikap

dan watak ilmiah yang meliputi keingintahuan seseorang dan besarnya

daya imajinasi seseorang, juga antisiasme yang tinggi untuk mengajukan

pertanyaan memecahkan permasalahan.

Merujuk pada pengertian IPA di atas, maka hakikat IPA meliputi tiga unsur

utama, yaitu: (1) sikap: rasa ingin tahu tentang objek, fenomena alam, makhluk

hidup, dan hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat

dipecahkan melalui prosedur yang benar; sains bersifat open ended.; (2) proses:

prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah; metode ilmiah meliputi

pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, percobaan atau
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penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, evaluasi, pengukuran,

dan penarikan kesimpulan; (3) produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum.

Aplikasinya berupa penerapan metode ilmiah dalm kehidupan sehari-hari

(Toharudin, Rustaman dan Hendrawati, 2011: 28)

Berdasarkan karakteristiknya, IPA berhubungan dengan cara mencari tahu

tentang alam secara sistematis. Pemahaman tentang karakteristik IPA ini

berdampak pada proses belajar IPA di sekolah.

Cakupan dan proses belajar IPA di sekolah memiliki karakteristik tersendiri:

1. Proses belajar IPA melibatkan hampir seluruh indera, seluruh proses

berpikir dan berbagai macam gerakan otot.

2. Belajar IPA dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara/teknik

seperti observasi, eksplorasi, eksperimentsi, dan lainnya.

3. Belajar IPA memerlukan berbagai macam alat, terutama untuk membantu

pengamatan. Hal ini dilakukan karena kemampuan alat indera manusia

sangat terbatas, selain itu ada hal-hal tertentu bila data yang kita peroleh

hanya berdasarkan pengamatan dengan indera, dan memeberikan hasil

yang kurang objetif, sementara IPA mengutamakan objektifitas.

4. Belajar IPA seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan temu ilmiah, studi

kepustakaan, mengunjungi suatu objek, penyusunan hiptesis, dan yang

lainnya. Kegiatan tesebut semata-mata dalam rangka untuk memperoleh

pengakuan kebenaran temuan yang benar-benar objektif.

5. Belajar IPA merupakan proses aktif. Dalam belajar IPA siswa mengamati

objek atau peristiwa, mengajukan pertanyaan, memperoleh pengetahuan,

menyusun penjelasan tentang gejala alam, menguji pejelasan tersebut
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dengan cara-cara yang berbeda, dan mengomunikasikan gagasannya pada

pihak lain. .Keaktifan dalam belajar IPA terletak pada dua segi, yang aktif

bertindak secara fisik atau hands-on dan aktif berpikir atau minds on

(Djojosoediro, 2009: 21-22).

Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam

sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inquiri dan berbuat

sehingga dapa membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang

lebih mendalam tentang alam sekitar (Kubicek, 2005).

B. Konsep

Konsep menurut Jeanne (2009: 327) adalah suatau cara mengelompokkan dan

mengkategorikan berbagai macam objek atau peristiwa. Hal ini agar

seseorang dapat membedakan konsep yang terdapat di sekitarnya. Sedangkan

pengertian konsep menurut Hamalik (2005: 162) adalah suatu kategori stimuli

yang memiliki ciri-ciri umum. Stimuli di sini adalah berupa objek-objek atau

orang (person). Ciri-ciri umum yang terdapat dalam konsep membantu

seseorang mengenal dan memahami konsep yang dipelajarinya. Agar mudah

dalam memahaminya, konsep yang  terdapat di alam sekitar maka

dikelompokkan berdasarkan persamaan yang ada. Konsep menurut Harjanto

(2008: 220) adalah suatu idea atau gagasan atau suatu pengertian umum.

Sedangkan konsep menurut Dahar (1989: 81) merupakan suatu abstraksi

mental yang mewakili satu kelas stimulus-stimulus yang dapat menyebabkan

seorang menampilkan perilaku-perilaku tertentu jika mempelajarinya.
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep adalah

gagasan atau abstraksi mengenai suatu objek, kejadian atau hubungan yang

digeneralisasikan sehingga mudah dipahami dan memiliki makna.

Flavel (dalam Dahar, 1989: 79) menyarankan bahwa konsep-konsep dapat

berbeda dalam tujuh dimensi, yaitu:

1. Atribut. Setiap konsep mempunyai sejumlah atribut berbeda. Contoh-

contoh konsep konsep harus mempunyai atribut-atribut yang relevan,

termasuk juga atribut yang tidak relevan. Atribut-atribut dapat berupa hal-

hal yang berkaitan dengan fisik; seperti warna, tinggi, rasa, atau bentuk,

atau dapat juga atribut-atribut tersebut dapat berupa atribut fungsional.

2. Struktur. Struktur menyangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut-

atribut itu. Ada tiga macam struktur yang dikenal. Pertama konsep-

konsep yang bersifata konjuhatif yaitu konsep-konsep dimana terdapat dua

atau lebih sifat-sifat sehingga dapat memenuhi syarat sebagai contoh

konsep. Kedua, konsep-konsep yang bersifat disjunktif adalah konsep-

konsep dimana satu dari dua atau lebih sifat-sifat atau atribut-atribut harus

ada. Ketiga, konsep-konsep relasional mengenai hubungan tertentu antara

atribut-atribut konsep.

3. Keabstrakan. Keabstrakan membahas mengenai konsep-konsep yang tidak

dapat dilihat konkret.

4. Keinklusifan. Dimensi ini lebih  menekankan kepada contoh-contoh yang

terlibat langsung dalam konsep tersebut.

5. Generalitas. Bila dibuat sistem klasifikasi, konsep-konsep menurut

dimensi ini dapat berada sesuai posisi superordinat atau subordinatnya.
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Konsep wortel adalah subordinat terhadap sayuran, selanjutnya konsep

sayuran subordinat terhadap konsep tanaman yang dapat dimakan. Makin

umum suatu konsep, makin banyak hubungan atau asosiasi yang dapat

dibentuk dengan konsep-konsep lainnya.

6. Ketepatan. Ketepatan suatu konsep menyangkut apakah ada sekumpulan

aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari noncontoh-

noncontoh suati konsep.

7. Kekuatan. Kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang

setuju bahwa konsep itu penting.

Setiap konsep yang berada dalam pikiran seseorang dapat terbentuk sedemikian

rupa, berkembang dan mengalami perubahan yang disebabkan oleh

pengalaman-pengalaman yang diprolehnya. Menurut Ausubel (dalam Dahar,

1989: 81) konsep dapat diperoleh dengan cara, yaitu formasi konsep dan

melalui asimilasi konsep. Maksud formasi dan asimilasi adalah :

1. Formasi konsep

Pembentukan kosep-konsep sebelum anak mendapatkan pendidikan formal

melalui proses induksi. Ketika siswa dihadapkan pada rangsangan

lingkungan, ia mengabstraksi sifat-sifat atau atribut-atribut tertentu yang

sama dari berbagai stimulus. Pembentukan konsep merupakan bentuk

belajar penemuan, setidaknya dalam bentuk primitif yang melibatkan

proses-proses psikologi seperti analisis diskriminatif, abstraksi, deferensial,

pembentukan hipotesis, pengujian, dan generalisasi.
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2. Asimilasi konsep

Asimilasi konsep bersifat deduktif di dapat setelah memasuki pendidikan

formal. Siswa yang belajar akan menghubungkan atribut-atribut dengan

gagasan yang relefan yang sudah ada dalam struktur kognitif mereka.

Dapat dipahami bahwa bahwa asimiliasi konsep merupakan proses lanjutan

dari pembentukan konsep karena di dalamnya terdapat proses pengaitan

pengetahuan siswa dari pengalaman konkret dengan definisi formal yang

diberikan dalam proses pembelajaran formal.

Berbeda dengan pendapat Ausubel, Piaget (dalam Zulfiani, 2009: 28)

menyatakan bahwa perolehan konsep melalui cara asimilasi konsep dan

akomodasi konsep. Asimilasi disini adalah proses kognitif dimana

seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke

suatu pola yang sudah ada dalam pikirannya. Sedangkan akomodasi adalah

ketika seorang siswa mendapatkan pengalaman baru sedangkan siswa tidak

dapat mengasimilasikan pengalaman tersebut kedalam pola pemikirannya

yang sudah ada. Maka dari pengalaman baru itulah seorang siswa akan

mengadakan akomodasi dengan cara membentuk pola baru yang cocok

dengan pengalaman yang baru saja diperolehnya untuk kemudian

memodifikasi pola yang sudah ada atau pola yang lama sehingga

membentuk pola yang selaras dengan pola yang sudah ada sebelumnya

(Suparno, 2013: 31-32).

Konsep yang tidak dapat dikuasai karena mereka hanya belajar secara

hafalan. Belajar hafalan terjadi ketika siswa tidak berusah untuk membuat
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proporsi antara konsep baru dengan pengetahuan awal yang ia milki sehingga

yang terjadi hanya pembelajaran permukaan saja. (Mintzes, dkk, 2005: 3).

Dapat diartikan saat mendapat konsep baru siswa hanya menghafal istilah-

istilah saja tanpa menghubungkan konsep tersebut dengan konsep lain yang

ia miliki. Secara tegas Dahar (1989: 81) menyebutkan bahwa dalam belajar

hafalan tidak terjadi proses asimilasi konsep, sehingga siswa tidak dapat

memahami konsep yang sebenarnya. Siswa yang belajar hanya dengan

menghafal seringkali memiliki pemahaman yang salah atau miskonsepsi,

karena ia tidak berusaha merekontruksi pemahamannya dengan konsep yang

benar. Belajar bermakna terjadi ketika siswa berusaha mencari hubungan

dan proporsi antara konsep baru dengan pengetahuan awal yang ia miliki

agar tercipta pembelajaran yang mendalam (Mintzes, dkk, 2005: 3).

Menurut Djamarah (2011: 31) konsep dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Konsep konkret adalah pengertian yang menunjuk pada objek-objek

dalam lingkungan fisik. Konsep ini mewakili benda tertentu, seperti

meja dan kursi.

2. Konsep yang didefinisikan adalah konsep yang mewakili realitas

hidup, tetapi tidak langsung menunjuk pada realitas dalam lingkungan

hidup fisik, karena realitas dalam lingkungan hidup fisik itu tidak

berbadan. Hanya dirasakan adanya melalui proses mental. Misalnya

saudara sepupu, saudara kandung, paman, bibi, dan belajar. Untuk

memberikan pengertian pada semua kata itu diperlukan konsep yang

didefinisikan dengan menggunakan lambang bahasa.
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Konsep berperan penting dalam kehidupan manusia. Namun konsep dalam

kehidupan sehari-hari itu memiliki jenis yang berbeda. Menurut Hamalik

(2005: 163-164 ) ada tiga jenis konsep, yaitu:

1. Konjugatif

Konsep konjugatif yaitu konsep-konsep yang menampilkan dua atau

lebih sifat sehingga memenuhi syarat sebagai contoh dari sebuah

konsep. Dalam konsep konjugatif ini akan menghadirkan dua atau lebih

sifat sehingga memenuhi syarat dari sebuah konsep seperti serangga itu

sebagai hama dan penyerbuk bunga tanaman.

2. Disjungtif

Konsep Disjungtif adalah konsep-konsep yang menampilkan satu dari

dua atau lebih sifat-sifat harus ada. Dalam hal ini konsep-konsep yang

ditampilkan hanya satu dari dua atau lebih sifat-sifat yang harus ada

berbeda halnya dengan konsep konjungtif. Misalnya hama tanaman itu

adalah jenis serangga.

3. Hubungan

Konsep hubungan adalah suatu konsep yang memiliki hubungan-

hubungan khusus antara atribut. Seperti proses terjadinya fotosintesis

adalah jika tumbuhan memilki klorofil, mendapatkan cahaya matahari,

CO2 dan air.

Dari ketiga jenis konsep di atas masing-masing memiliki keterkaitannya

dalam kehidupan sehari-hari. Atribut atau tanda yang terdapat di sekitar

manusia menjadi penghubung yang saling berkaitan. Konsep itu berbentuk

salah satunya karena adanya atribut-atribut di dalamnya. Dari atribut
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tersebut akan membentuk suatu hubungan antara konsep yang satu dengan

yang lainnya di dalamnya.

Son dan Park (dalam Salvin, 2011: 302) mengusulkan guru mengikuti tiga

aturan ketika menyajikan contoh konsep, yaitu:

1. Urutkan contoh-contoh dari yang mudah hingga yang sulit,

2. Pilih contoh yang berbeda dari yang satu dengan yang lain,

3. Bandingkan dan bedakan contoh dan bukan contoh.

Pemahaman atau comprehension merupakan salah satu unsur psikologis

dalam belajar yang mengaharuskan siswa untuk mengerti secara mental

makna dan aplikasi dan konsep sehingga siswa dapt memahami konsep

secara menyeluruh (Sardiman, 2012: 43). Pernyataan lain menyatakan

bahwa pemahaman adalah produk dari pembentukan konseptual yang

berasal dari kebutuhan untuk melakukan permaknaan pada objek ataupun

kejadian yang nyata (Mintzes, dkk, 2005: 42).

Abraham (1992: 112) mengemukakan enam derajat atau tingkatan

pemahaman dalam menjawab soal uraian untuk  mengetahui pemahaman

siswa terhadap konsep.

Tabel 1. Derajat Pemahaman Siswa

No. Derajat Pemahaman Krteria Penilaian

1 Tidak ada respon
Kosong
Tidak tahu
Tidak mengerti

2 Tidak paham
Mengulangi pertanyaan
Respon tidak jelas

3 Miskonsepsi utuh
Respon menunjukkan ketidaklogisan atau
informasi yang diberikan tidak jelas
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No. Derajat Pemahaman Krteria Penilaian

4
Paham sebagian
dengan miskonsepsi

Respon menunjukkan pemahaman kosep
teteapi juga miskonsepsi

5 Paham sebagian
Respon yang diberi memberikan
komponen yang diingikan tetapi belum
lengkap

6 Paham secara lengkap
Respon yang diberikan meliputi semua
komponsen yang diinginkan

Klausmeier (dalam Dahar, 1989: 88-89) menghipotesiskan empat tingkat

pencapaian konsep yang urutannya invariant. Empat tingkat pencapaian

konsep menurut Klausmeier adalah tingkat konkret, tingkat identitas,

tingkat klasifikasi, dan tingkat formal. Berikut merupakan uraian dari

keempat tingkat pencapaian konsep:

1. Konkret

Seseorang dapat dikatakan telah mencapai konsep tingkat konkret

apabila orang tersebut mengenal suatu benda yang telah dihadapinya.

Untuk mencapai tingkat ini, siswa harus dapat memperlihatkan suatu

benda dan dapat membedakan berbagai macam benda dari stimulus-

stimulus yang ada di lingkungannya.

2. Identitas

Seseorang dapat dikatakan telah mencapai konsep tingkat konkret

apabila orang tersebut mengenal suatu objek: a) sesudah selang waktu;

b) bila orang itu memiliki orientasi ruang dari objek tersebut; c) bila

orang itu dapat mengenal benda dengan indra yang berbeda, misalnya

ketika seseorang dapat mengenali bola melalui menyentuh bukan

dengan melihatnya.
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3. Klasifikasi

Seseorang dapat dikatakan telah mencapai konsep tingkat konkret

apabila orang tersebut dapat mengenal persamaan dari dua contoh yang

berbeda dari kelas yang sama. Artinya, seorang siswa dapat

mengklasifi-kasikan mana yang merupakan contoh dan mana yang non-

contoh dari suatu konsep. Dalam pencapaian  tingkat klasifikasi ini

sangat diperlukan  operasi mental  tambahan, yaitu dengan mengadakan

generalisasi bahwa dua atau lebih contoh sampai batas-batas tertentu itu

ekuivalen.

4. Formal

Untuk pencapaian konsep pada tingkat ini siswa sudah harus dapat

menentukan atribut-atribut kriteria yang membatasi konsep.

Dapat dikatakan seorang siswa telah mencapai konsep tersebut jika siswa

dapat memberikan nama konsep itu, mendefinisikan konsep itu ke dalam

atribut-atributnya kriterianya, mendiskriminasi, dan memberi nama atribut-

atribut yang membatasi, mengevaluasi, serta memberikan secara verbal dari

contoh dan noncontoh konsep dari konsep.

C. Miskonsepsi

Konsepsi secara bahasa memiliki arti pendapat atau paham (Tim Penyusun

Kamus, 2002: 588). Jika didasarkan paa pengertian konsepsi juga dapat

berarti kemampuan seseorang dalam menerjemahkan fenomena-fenomena

yang terdapat di sekitar kemudian dihubungkan dengan struktur

kognitifnya. Konsepsi-konsepsi yang ada pada seseorang ada yang sesuai
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dengan konsepsi ilmiah, ada yang tidak. Konsepsi yang tidak sesuai

dengan konsepsi ilmiah dinamakan miskonsepsi. Miskonsepsi memiliki

pengertian yaitu suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang

diakui oleh para ahli (Suparno, 2014: 4).

Hammer (dalam Tayubi, 2005: 5) menyatakan bahwa miskonsepsi adalah

suatu konsepsi atau struktur kognitif yang melekat dengan kuat dan stabil

dibenak siswa yang sebenarnya menyimpang dari konsepsi yang

dikemukakan para ahli, yang dapat menyesatkan para siswa dalam

memahami fenomena-fenomena alam dan dalam melakukukan eksplanasi.

Sedangkan menurut Hasan, Bagayoko, dan Kelley (1999: 294) miskonsepsi

sebagai struktur kognitif (pemahaman) yang berbeda dari pemahaman yang

telah ada dan diterima di lapangan, dan struktur konitif ini dapat

mengganggu peniramaan ilmu pengetahuan yang baru. Kemudian menurut

Feldsine (dalam Suparno, 2013: 4-5), miskonsepsi adalah suatu kesalahan

dan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep. Dari beberapa

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi adalah suatu

gagasan dari sebuah pengertian yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah

atau interpretasi hubungan konsep-konsep tidak dapat diterima.

Dalam proses pembelajaran biasanya siswa telah memiliki konsep awal

yang berkembang melalui lingkungan dan pengalam siswa sebelumnya,

tetapi jika konsep yang dimiliki siswa ini bertentangan dengan konsep yang

dimiliki oleh para ahli maka siswa tersebut dapat dikatakan mengalami

miskonsepsi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai miskonsepsi, Driver
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(dalam Dahar, 1996: 154) mengemukakan hal-hal mengenai sifat

miskonsepsi sebagai berikut:

1. Miskonsepsi bersifat pribadi. Bila dalam suatu kelas anak-anak disuruh

menulis tentang percobaan yang sama (misalnya demonstrasi guru),

mereka memberikan berbagai interpretasi menurut caranya sendiri.

2. Miskonsepsi memiliki sifat yang stabil. Sering kali gagasan anak yang

berbeda dengan gagasan ilmiah tetap dipertahankan walaupun guru

sudah memberikan suatu kenyataan yang berlawan.

3. Bila  menyangkut koherensi, anak tidak merasa butuh pandangan yang

koheren sebab interpretasi dan prediksi tentang peristiwa-peristiwa

alam praktis kelihatannya cukup memuaskan. Kebutuhan akan

koherensi dan kriteria untuk koherensi menurut presepsi anak tidak

sama dengan presepsi ilmuan.

Secara garis besar, penyebab miskonsepsi yang dialami siswa yaitu berasal

dari siswa, konteks, guru, metode mengajar, serta buku teks (Suparno,

2013: 34).

1. Siswa

Pengalaman dan kejadian sehari-hari siswa merupakan salah satu

penyebab miskonsepsi yang berasal dari siswa secara kontektual. Hal

ini sesuai dengan pendapat Tekkaya (2002: 260) yaitu:

“Misconception may originate from certain experiences that are
commonly shared by many studens”.
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Selain itu, kemampuan, tahap perkembangan, minat serta cara berpikir

juga merupakan factor-faktor yang terdapat dalam diri siswa yang dapat

menimbulkan miskonsepsi pada siswa.

Driver (dalam Dahar, 1996: 154) mengemukakan bahwa terbentuknya

miskonsepsi dalam pembelajaran banyak disebabkan oleh cara dan tipe

anak dalam menerima ilmu pengetahuan. Beberapa hal yang dapat

mempengaruhi terbentuknya miskonsepsi tersebut, diantaranya:

1. Anak cenderung mendasarkan berpikirnya pada hal-hal yang

tampak dalam suatu situasi masalah.

2. Anak hanya memperhatikan aspek-aspek tertentu dalam suatu situasi.

Hal ini disebabkan karena anak lebih cenderung menginterpretasikan

suatu fenomena dari segi sifat absolut benda-benda, bukan dari segi

interaksi antara unsur- unsur suatu sistem.

3. Anak lebih cenderung memperhatikan perubahan daripada situasi

diam.

4. Bila anak-anak menerangkan perubahan, cara berpikir mereka

cenderung mengikuti urutan kausal linier.

5. Gagasan yang dimiliki anak mempunyai berbagai konotasi;

gagasan anak lebih inklusif dan global.

6. Anak kerap kali menggunakan gagasan yang berbeda untuk

menginterpretasi situasi-situasi yang oleh para ilmuwan digunakan

cara yang sama.
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2. Konteks

Konteks hidup yang sering menjadi penyebab miskonsepsi antara lain

pengalaman siswa, bahasa sehari-hari yang berbeda, teman diskusi yang

salah keyakinan dan agama, penjelasan orang tua/orang lain yang keliru.

Faktor cara mengajar guru yang kadang kala hanya berisi ceramah dan

menulis, model analogi yang dipakai kurang tepat, model demonstrasi

sempit dan lain-lain (Suparno 2013:34).

3. Guru

Penyebab miskonsepsi selanjutnya yaitu dapat juga berasal dari guru.

Tekkaya (2002: 260) menyatakan bahwa miskonsepsi dapat terjadi

karena disebabkan oleh guru yang melakukan kesalahan dalam proses

pembelajaran. Penyebab miskonsepsi lain dari guru yaitu kurangnya

penguasaan guru akan materi serta sikap guru yang tidak berhubungan

baik dengan siswa (Suparno, 2013: 34).

Guru merupakan salah satu faktor yang memiliki andil terhadap

pembentukan miskonsepsi siswa terhadap suatu materi tertentu. Jika

guru salah dalam memahami dan memberi penjelasan mengenai konsep

pembelajaran, maka siswa juga akan menerima konsep yang salah. Hal

ini sesuai dengan pernyataan Yip (dalam Cibik, 2008) yang menyatakan

bahwa, salah satu alasan terjadinya miskonsepsi pada siswa adalah guru

yang memiliki miskonsepsi terhadap mata pelajaran tersebut. Dari

pernyataan yang telah disampaikan, diketahui bahwa miskonsepsi dapat

terjadi pada guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu.
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Miskonsepsi yang muncul secara terus menerus dapat mengganggu

pembentukan konsepsi ilmiah dalam diri siswa maupun dalam diri guru

itu sendiri.

4. Metode Mengajar

Metode mengajar juga dapat menjadi salah satu penyebab

miskonsespsi. Metode belajar yang menekankan belajar secara hafalan

dapat menjadi salah satu pemicu miskonsepsi karena siswa tidak

distimulus untuk menghubungkan berbagai konsep secara mendalam

(Mintzes, dkk, 2005: 42). Miskonsepsi siswa juga dapat disebabkan

oleh buku teks yang dipelajari siswa. Peyebab miskonsepsi dari buku

teks biasanya disebabkan oleh penjelasan atau uaraian yang salah

dalam buku tersebut. Jika guru menggunakan buku teks sebagai satu-

satunya sumber informasi maka miskonsepsi yang terdapat di dalam

buku teks akan dipindahkan dari guru ke siswa (Suparno, 2013: 32).

Secara skematis, penyebab miskonsepsi yang telah diuraikan di atas dapat

diringkas dalam tabel berikut (Suparno, 2013: 40):

Tabel 2. Penyebab Miskonsepsi

Sebab Utama Sebab Khusus

Siswa

1. Prakonsepsi
2. Pemikiran asosiatif
3. Pemikiran humanistic
4. Reasoning yang tidak lengkap/salah
5. Intuisi yang salah
6. Tahap perkembangan kognitif siswa
7. Kemampuan siswa
8. Minat belajar siswa
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Sebab Utama Sebab Khusus

Guru/pengajar

1. Tidak menguasai bahan, tidak kompeten
2. Bukan lulusan dari bidang ilmunya
3. Tidak mebiarkan siswa mengungkapkan

gagasan / ide
4. Relasi guru-siswa tidak

Buku teks

1. Penjelasan keliru
2. Salah tulis, terutama dalam rumus
3. Tingkat kesulitan penulisan buku terlalu tinggi

bagi siswa
4. Demi menarik pembaca, terkadang buku sains

fiksi menyimpang dari konsepnya
5. Siswa tidak tahu membaca buku teks
6. Buku fiksi sains kadang-kadang konsepnya

menyimpang demi menarik pembaca
7. Kartun sering memuat miskonsepsi

Konteks

1. Pengalaman siswa
2. Bahasa sehari-hari berbeda
3. Teman diskusi yang salah
4. Keyakinan dan agama
5. Penjelasan orang tua/ orang lain  yang keliru
6. Konteks hidup siswa (TV, radio, film yang

keliru)
7. Perasaan senang/ tidak senang; bebas atau

tertekan

Cara
Mengajar

1. Hanya berisi ceramah dan menulis
2. Tidak mengungkapkan miskonsepsi siswa
3. Tidak mengoreksi PR yang salah
4. Model analogi
5. Model praktikum
6. Model diskusi
7. Model demonstrasi yang sempit
8. Non-multiple intellegences

D. Metode Identifikasi Miskonsepsi Siswa dengan Certainty of Response
Index (CRI)

Metode Certainty of Response Index ini merupakan metode yang

diperkenalkan oleh Hasan, dkk (1999: 128) untuk mengukur suatu

miskonsepsi yang tengah terjadi. Dengan metode CRI, responden diminta

untuk memberikan tingkat kepastian dari kemampuan mereka sendiri dengan
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mengasosiasikan tingkat keyakinan tersebut dengan pengetahuan, konsep,

atau hukum.

Metode CRI ini meminta responden untuk menjawab pertanyaan disertai

dengan pemberian derajat atau skala (tingkat) keyakinan responden dalam

menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga metode ini dapat menggambarkan

keyakinan siswa terhadap kebenaran dari jawaban alternatif yang direspon.

Setiap pilihan respon memiliki nilai skala masing-masing (Tayubi, 2002:

31), yaitu:

Tabel 3. Skala Respon Certainty of Response Index (CRI)

CRI Kriteria
Kategori
B S

0
(Totally guessed answer): jika menjawab soal 100%
Ditebak TP TP

1
(Almost guess) jika menjawab soal presentase unsur
tebakan antara 75%-99% TP TP

2
(Not sure) jika menjawab soal presentase unsur tebakan
antara 50%-74% TP TP

3
(Sure) jika menjawab soal presentase unsur tebakan
antara 25%-49% P M

4
(Almost certain) jika menjawab soal presentase unsur
tebakan antara 1%-24% P M

5
(Certain) jika menjawab soal tidak ada unsur tebakan
sama sekali (0%) P M

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 6 skala CRI (0-5) dimana 0 berarti

tidak paham konsep dan 5 adalah yakin benar akan konsep yang responden

jawab. Jika derajat keyakinan rendah (nilai CRI 0-2) menyatakan bahwa

responden menjawabnya dengan cara menebak, terlepas dari jawabannya

benar atau salah. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak paham

konsep. Jika nilai CRI tinggi, dan jawaban benar maka menunjukkan bahwa



33

responden paham konsep (jawabannya beralasan). Jika nilai CRI tinggi,

jawaban salah maka menunjukkan miskonsepsi. Jadi, seorang siswa

mengalami miskonsepsi atau tidak paham konsep dapat dibedakan dengan

cara sederhana yaitu dengan membandingkan benar atau tidaknya jawaban

suatu soal dengan tinggi rendahnya indeks kepastian jawaban (CRI) yang

diberikan untuk soal tersebut.

Ketentuan CRI untuk membedakan tahu konsep, miskonsepsi, dan tidak

paham konsep dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.. Ketentuan Certainty of Response Index (CRI)

Kriteria
Jawaban

CRI Rendah (<2,5) CRI Tinggi (>2,5)

Jawaban benar
Jawaban benar tapi CRI
rendah berarti tidak paham
konsep (lucky guess)

Jawaban benar dan CRI
tinggi berarti menguasai
konsep dengan baik

Jawaban salah
Jawaban salah dan CRI
rendah berarti tidak
paham konsep

Jawaban salah tapi CRI
tinggi berarti terjadi
miskonsepsi

Sumber: Hasan, Bagayoko, dan Kelley, 2005: 296.

Dari hasil tabulasi data setiap siswa dengan berpedoman kombinasi jawaban

yang benar dan salah serta berdasarkan tinggi rendahnya nilai CRI,

kemudian data diagnosis dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu siswa

yang paham akan materi, miskonsepsi, dan sama sekali tidak paham.

Tingkat kepastian jawaban tercermin dalam skala CRI yang diberikan, CRI

yang rendah menandakan ketidakyakinan konsep pada responden (siswa)

dalam menjawab pertanyaan, dalam hal ini siswa menjawab atas dasar

tebakan semata sedangkan CRI tinggi mencerminkan keyakinan dan
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kepastian konsep yang tinggi pada diri responsden dalam menjawab butir.

Namun, teknik CRI memiliki kelemahan yakni terletak pada pengkategorian

siswa. Kelemahan tes pilihan ganda dengan CRI terletak dalam

pengkategorian peserta didik yang memilki tingkat kepercayaan diri yang

rendah dan besarnya faktor menebak siswa dalam menjawab soal. Hal ini

ditandai dengan adanya siswa yang sebenarnya mampu menjawab dan

memahami konsep-konsep yang terdapat pada soal, namun karena memiliki

tingkat keyakinan yang rendah menuntutnya memilih skala CRI yang

rendah, sehingga dikelompokkan dalam kategori tidak paham konsep

(menabak).

Dengan memperhatikan kondisi ini, maka kategori pemahamana yang

disusun oleh Hasan. Bagayoko, dan Kelley (1999) dimodifikasi oleh Hakim,

Liliasari, dan Kadarohman (2012: 546-548) dengan menambahkan alasan

terbuka pada tes pilihan ganda, sehingga siswa yang memahami konsep

tetapi memilih CRI yang rendah masuk kedalam kategori paham konsep

tetapi kurang yakin.

E. Tinjauan Konsep Fotosintesis dan Respirasi Tumbuhan.

Konsep fotosintesis dan respirasi tumbuhan merupakan sala satu konsep dasar

dalam biokimia, karena di dalamnya terdapat beberapa konsepsi-konsepsi

biologis yang berkaitan dengan proses-proses kimiawi kehidupan. Konsep

fotosintesis dan respirasi tumbuhan diajarkan pada siswa kelas VIII (delapan)

yang dalam kurikulum KTSP terletak pada Standar Kompetensi (SK)

memahami system dalam kehidupan tumbuhan. Konsep ini termasuk dalam
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Kompetensi Dasar (KD) 2.2 yaitu mendeskripsikan proses perolehan nutrisi

dan transformasi energi pada Tumbuhan.

Terminologi fotosisntesis berasal dari kata photon yang berarti cahaya dan

synthesis yang berarti sintesis, sehingga fotosintesis diartikan sebagai

peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan cahaya

matahari (Syamsuri, 2007: 41). Sumber energi cahaya yang digunkan pada

fotosintesis umumnya berasal dari cahaya matahari karena memiliki spektrum

cahaya tampak yakni ungu dan merah. Fotosintesis dilakukan oleh

tumbuhan, beberapa bakteri, dan protista tertentu (Priadi, 2009: 34). Dengan

bantuan cahaya yang memiliki spektrum warna cahaya tampak, tumbuhan

dapat menyusun molekul-molekul organik dari molekul-molekul anorganik.

Proses fotosintesis dapat berlangsnung kapanpun asalkan ada sumber cahaya

tampak, dimana cahaya tersebut ditangkap oleh klorofil (Syamsuri, 2007: 41).

Prinsip dasar penyerapan cahaya adalah bahwa setiap molekul cahaya hanya

dapat menyerap satu foton pada waktu tertentu dan foton ini menyebabkan

terjadinya eksitasi pada satu elektron dalam satu molekul (Lakitan, 1995:

117-118). Untuk terjadinya fotosintesis, energi dalam bentuk elektron yang

tereksitasi pada berbagai pigmen harus disalurkan ke pigmen pengumpul

energi yang disebut sebagai pusat reaksi (reaction centre). Terdapat dua

macam pusat reaksi pada membran tilakoid, keduanya merupakan molekul

klorofil a yang berasosiasi dengan protein tertentu dan komponen-komponen

membran lainnya ( Lakitan, 1995: 119).
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Satu-satunya sumber molekul bahan bakar yang menajdi tempat bergantung

seluruh kehidupan ialah fotosintesis. Sejak dahulu telah banyak percobaan

yang dirancang untuk menyelidiki sifat fotosintesis. Salah satunya adalah

Dokter Belanda yang bernama van Helmont pada tahun 1648. Percobaan

tersebut tentang pucuk tanaman willow yang diberi perlakuan sedemikian

rupa. Dari hasil percobaannya tersebut van Helmont berteori bahwa

penambahan berat pohon willow hanya bersal dari air yang diberikan.

Kemudian pada tahun 1772, Joseph Priestly melalui percobaannya

membuktikan bahwa gas-gas turut serta dalam fotosintesis (Kimball, 1998:

171-172).

Dalam percobaan-percobaannya, Ingen-Housz memperagakan bahwa hanya

hijau tumbuhan yang melepaskan oksigen selama fotosintesis. Struktur

tumbuhan tidak hijau, seperti misalnya batang berkayu, akar, bunga, dan

buah, sebenarnya menggunakan oksigen dalam proses respirasi. Dari hal ini

dapat diketahui bahwa fotosinsintesis hanya dapat berlangsung jika ada

pigmen hijau yaitu klorofil. Klorofil adalah pigmen karena menyerap cahaya,

yakni radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata (vesibel). Ada dua

macam klorofil pada tumbuhan, yaitu klorofil a dan klorofil b. kedua klorofil

tersebut paling kuat menyerap cahaya dibagian merah dan ungu spektrum

warna. Selain terdapat klorofil a dan klorofil b, sel tumbuhan hijau juga

mengandung karotenoid yang  juga merupakan pigmen warna antara merah

dan kuning (Kimball, 1998: 173-175).
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Pada tumbuhan terdapat sel yang disebut kloropas. Pada tumbuhan tingkat

tinggi, biasanya kloroplas terbatas pada sel-sel batang muda, buah-buah

belum matang, dan daun. Daun inilah yang merupakan pabrik fotosintesis

yang sebenarnya pada tumbuhan (Kimball, 1998: 179).

Keseluruhan proses fotosintesis yang melibatkan berbagai macam enzim

dituliskan dengan persamaan reaksi:

Di dalam tumbuhan, proses fotosintesis pada umumnya berlangsung dalam

organel khusus yang disebut plastid. Tumbuhan hijau, termasuk jasad bersel

satu seperti ganggang dan Euglena, mengandung klorofil di dalam plastidnya.

Organel ini disebut kloroplas (Wirahadikusumah, 1985: 97).

Daun tersusun atas beberapa sel penyusun daun. Permukaan atas daun

tertutup selapis sel tunggal yang menyusun epidermis atas. Sel-sel ini sedikit

atau tidak memiliki kloroplas. Karena itu agak transparan dan sebagian besar

cahaya yang mengenainya melewati sel-sel di bawahnya.  Sel-sel tersebut

juga mengeluarkan suatu zat yang transparan yang seperti lilin yang disebut

kutin. Bahan ini membentuk kutikula, yang berfungsi sebagai penghalang

lembab di permukaan atas daun tersebut, sehingga mengurangi hilangnya air

dari daun.

Di bawah sel-sel epidermis atas tersusun atas satu atau lebih barisan sel yang

membentuk lapisan palisade. Sel-selnya berbentuk tabung yang tersusun

sedemikian hingga sumbu panjang tegak lurus pada bidang daunnya. Setiap

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6O2

Cahaya matahari
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sel penuh dengan kloroplas, dan sel-sel inilah yang melakukan fotosintesis

paling banyak di dalam daun.

Di bawah palisade terdapat lapisan bungan karang. Sel-selnya tidak

beraturan bentuk dan tersusun tidak rapat. Walau hanya berisi sedikit

kloroplas, fungsi utamanya sebagai penyimpanan sementara molekul-molekul

makanan yang dihasilkan sel-sel lapisan palisade serta membantu pertukaran

gas di antara daun dan sekitarnya. Selama siang hari sel-sel ini mengeluarkan

oksigen dan uap air ke ruang udara dan mengambil karbon dioksida dari

udara. Zat-zat tersebut berhubungan dan mencapai bagian luar daun melalui

pori-pori khusus yang disebut stomata.

Stomata terdapat terutama di epidermis bawah. Di sekitar setiap stomata

terdapat dua sel yang berbentuk sosis yang disebut sel jaga/pelindung (guard

cell). Sel ini mengatur menutup dan membukanya stomata. Sehingga

mempunyai pengendalian yang kuat terhadap pertukaran gas di antara daun

dan atmosfer di sekitarnya (Kimball, 1998: 179-180).

Gambar 2. Irisan Melintang Daun (Sridianti, 2013)
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Selain melalui proses fotosintesis, tumbuhan juga dapat mendapatkan energi

melalui proses respirasi. Respirasi merupakan suatu proses membebaskan

energi melalui reaksis kimia dengan atau tidak menggunakan oksigen (Priadi,

2009: 28). Respirasi dilakukan oleh semua sel penyusun tubuh, baik sel-sel

tumbuhan maupun sel hewan (Syamsuri, 2007: 31). Respirasi pada tumbuhan

terjadi kapan saja jika oksigen di lingkungan berada pada kondisi optimal.

Respirasi dilakukan baik pada siang maupun malam hari. Sebagaimana kita

ketahui dalam semua aktivitas makhluk hidup memerlukan energi begitu juga

dengan tumbuhan. Respirasi terjadi pada seluruh bagian tubuh tumbuhan,

pada tumbuhan tingkat tinggi respirasi terjadi baik pada akar, batang maupun

daun dan secara kimia pada respirasi aerobik pada karbohidrat (glukosa)

adalah kebalikan fotosintesis. Pada respirasi pembakaran glukosa oleh

oksigen kan menghasilkan energi karena semua bagian tumbuhan tersusun

atas jaringan dan jaringan tersusun atas sel, maka respirasi terjadi pada sel

(Campbell, 2002: 160).

Respirasi sel adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih

sederhana dengan membebaskan energi. Mitokondria adalah tempat dimana

fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Senyawa kompleksnya

dapat berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Energi yang didapatkan dari

proses respirasi digunakan untuk aktifitas metabolisme tubuh tumbuhan.

Berdasarkan ada tidaknya oksigen, ada dua macam respirasi, yaitu respirasi

aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan
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oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan

oksigen.

Respirasi banyak memberikan manfaat bagi tumbuhan. Manfaat tersebut

terlihat dalam proses respirasi dimana terjadi proses pemecahan senyawa

organik, dari proses pemecahan tersebut maka dihasilkanlah senyawa-

senyawa antara yang penting sebagai ”Building Block”. Building Block

merupakan senyawa-senyawa yang penting sebagai pembentuk tubuh.

Senyawa-senyawa tersebut meliputi asam amino untuk protein; nukleotida

untuk asam nukleat; dan prazat karbon untuk pigmen profirin (seperti klorofil

dan sitokrom), lemak, sterol, karotenoid, pigmen flavonoid seperti antosianin,

dan senyawa aromatik tertentu lainnya, seperti lignin.

Respirasi umum glukosa, dapat ditulis sebagai berikut:

H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + energi

Namun reaksi ini merupakan persamaan rangkuman dari respirasi, dapat agak

menyesatkan karena respirasi, seperti juga fotosintesis, bukanlah reaksi

tunggal.

Respirasi merupakan rangkaian 50 atau lebih reaksi komponen, masing-

masing dikatalis oleh enzim yang berbeda. Respirasi merupakan oksidasi

(dengan produk yang sama seperti pembakaran) yang berlangsung di air,

dengan pH mendekati netral, pada suhu sedang, dan tanpa asap (Salisbury

dan Ross, 1995: 86).
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III.  METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Semester Genap bulan April-Mei 2016

di SMP se-Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun Ajaran

2015/2016.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP se-

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun Ajaran 2015/2016

yang tersebar pada lima sekolah yang berbeda. Keseluruhan SMP di

Kecamatan ini terdiri dari dua sekolah negeri dan tiga sekolah swasta.

Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel

dalam penelitian ini adalah 50% dari jumlah populasi di setiap sekolah,

namun unutuk sekolah yang hanya memiliki siswa kelas VIII sebanyak satu

kelas maka keseluruhan siswanya dijadikan sampel (Tabel 5).
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Tabel 5. Data Populasi dan Sampel
No Sekolah Populasi (siswa) Sampel (siswa)
1 SMP Negeri 1 Punggur 136 60
2 SMP Negeri 2 Punggur 147 114
3 SMP IT Baitun-Nur Punggur 50 50
4 SMP IT Al-Qudwah Punggur 37 37
5 SMP Darma Bakti Punggur 28 28

Jumlah 398 289

C. Desain Penelitian

Desain yang digunakan penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif

(Sukardi, 2003: 14). Penelitian ini dilakukan untuk membuat deskripsi

tentang miskonsepsi siswa yang terjadi pada siswa SMP se-Kecamatan

Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan tes soal pilihan

ganda beralasan disertai dengan kolom Certainty Response Index (CRI).

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu pra penelitian dan pelaksanaan

penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Pra Penelitian

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

a. Mengadakan observasi ke sekolah tempat penelitian untuk

mendapatkan informasi tentang data jumlah siswa yang dapat

digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan penelitian.

b. Menentukan populasi dan sampel penelitian pada setiap sekolah.
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c. Mempersiapkan instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian

yaitu soal tes pilihan ganda beralasan dengan kolom CRI pada konsep

fotosintesis dan respirasi tumbuhan yang berjumlah 30 soal, kuisioner

guru, dan kuisioner siswa.

d. Sebelum digunakan dalam penelitian, soal dikoreksi terlebih dahulu

oleh dosen pembimbing agar soal dan jawaban layak digunakan untuk

menjaring miskonsepsi siswa.

e. Kemudian untuk menguji kelayakan soal secara empiris, soal diuji

cobakan kepada subjek yang berbeda dengan subjek penelitian.

Subjek untuk uji coba adalah siswa kelas VIII yang memiliki tingkatan

setara dengan populasi penelitian dan yang sudah mendapatkan

pembelajaran mengenai fotosisntesis dan respirasi tumbuhan.

f. Selanjutnya soal dianalisis dengan menggunakan uji validitas,

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesuakaran dari butir soal

pilihan ganda tersebut.

g. Dari 30 butir soal tes identifikasi miskonsepsi yang telah dianalisis

menggunakan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat

kesuakaran, didapat 25 butir soal tes yang digunakan pada penelitian

yang sebenarnya.

2. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu:

a. Mengondisikan peserta didik yang dijadikan sampel penelitian.

b. Membagikan soal tes identifikasi miskonsepsi yang telah diuji

kelayakan emperisnya kepada siswa.
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c. Siswa mengerjakan soal sebanyak 25 butir soal dengan waktu

penyelesaian selama 80 menit.

d. Setelah siswa mengerjakan soal tes, peneliti membagikan kuisioner

terkait dengan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap

miskonsepsi siswa.

e. Siswa mengerjakan angket yang telah dibagikan dengan waktu

penyelesaian selama 20 menit.

f. Mengolah data yang diperoleh untuk mengetahui gambaran

miskonsepsi siswa pada konsep fotosintesis dan respirasi tumbuhan di

SMP se-Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

E. Uji Validitas Instrumen Soal Tes Fotosintesis dan Respiasi Tumbuhan

Tes yang digunakan untuk mengukur miskonsepsi dikalibrasikan terlebih

dahulu melalui beberapa uji di bawah ini:

1. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang

kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2013:211).

Aspek yang diukur dalam penelitian ini adalah aspek pemahaman siwa

secara kognitif terhadap konsep fotosintesis dan respirasi tumbuhan.

Tes diuji cobakan kepada kelompok yang bukan merupakan subyek

penelitian lalu dihitung validitas setiap butir soalnya.
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Untuk melihat validitas sosal dalam ujicoba ini digunakan rumus koefesien

biseral berikut (Arikunto, 2010:93)

r = -
Keterangan:
rpbi: Koefisien korelasi poin biserial
Mp: rerata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari
validitasnya\
Mt: rerata skor total
SDt: standar deviasi dari skor proporsi
q= proporsi siswa yang menjawab salah, dengan rumus: (q=1-p)
p: proporsi siswa yang menjawab benar, dengan rumus:

p = ℎ ℎ
Perhitungan validitas soal dalam penelitian ini menggunakan bantuan

software Anates versi 4.0.9.

2. Uji Reliabilitas.

Reliabilitas menunjukkan istrumen dapat dipercaya untuk digunakan

sebagai alat pengumpul data. Reliabel artinya, dapat dipercaya dan

dapat diandalkan (Arikunto, 2013: 221)

Reliabilitas intrumen merupakan standar mengeanai tingkat keajegan

atau ketepatan hasil pengukuran. Sebuah instrumen dikatakakan

memilii tingkat reliabilitas yang memadai jika intrumen tersebut

digunakan untuk mengukur aspek yang diukur beberapa kali hasilnya

sama atau realatif sama (Sukmadinata, 2012: 229-230).
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Pada penelitian ini untuk melihat tingkat reliabilitas instrumen

dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus KR-20 sebagai

berikut (Arikunto, 2013: 230):

= − 1 − ∑
Keterangan:
r11: reliabilitas tes secara keseluruhan
n : banyaknya item
∑pq : jumlah hasil perkalian p dan q
S2 :standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians)
p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q : proporsi subjek yang menjawab item salah (q=1-p)

Perhitungan validitas soal dalam penelitian ini menggunakan bantuan

software Anates versi 4.0.9.

3. Daya Pembeda

Daya beda  merupakan daya dalam membedakan antara peserta tes yang

memiliki kemampuan tinggi dengan presentase tes dengan kemampuan

rendah dalam menjawab soal (Surapranata, 2005: 23). Soal yang sangat

baik adalah soal yang dapat membedakan kelompok siswa yang

berkemampuan tiggi dan berkemampuan rendah. Rumus daya pembeda

adalah sebagai berikut (Arikunto, 2010: 228).

D = −− = −
Keterangan:
JA : Banyaknya peserta kelompok atas
JB : Banyaknya peserta kelompok bawah
BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar
BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar
PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (p  sebagai
indeks kesukaran)
PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar
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Perhitungan validitas soal dalam penelitian ini menggunakan bantuan

software Anates versi 4.0.9.

Dengan klasifikasi daya pembeda
D= 0,00-0,20= Jelek
D= 0,21-0,40= cukup
D= 0,41-0,70= baik
D= 0,71-1,00= baik sekali

4. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran merupakan proporsi atau perbandingan antara siswa

yang menjawab benar dengan keseluruhan siswa yang mengikuti tes.

Rumus tingkat kesukaran sebagai berikut (Sofyan, Feronika dan Milama

2006: 103):

Uji ini menggunakan rumus: P =
Keterangan:
P : indeks kesukaran
B : jumlah siswa yang menjawab benar
JS : jumlah peserta tes

Perhitungan validitas soal dalam penelitian ini menggunakan bantuan

software Anates versi 4.0.9.

Untuk menafsirkan tingkat kesukaran tersebut, ketentuannya yaitu:
P = 0 - 0,25 mudah
P = 0,26 – 0,75 sedang
P = 0,76 -1 sukar

F. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dan teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu :
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1. Jenis Data

Data penelitian ini berupa data kualitatif  hasil konversi skor yang

diperoleh berdasarkan jawaban siswa terhadap soal-soal miskonsepsi siswa

yang diujikan, serta kuisioner guru dan siswa yang berisi tentang

pernyataan dan pertanyaan mengenai miskonsepsi serta faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya miskonsepsi siswa.

2. Teknik Pengambilan Data

a. Tes Objektif

Tes objektif yang dilengkapi dengan metode CRI (Certainty of

Response Index) digunakan untuk menganalisis siswa yang

mengalami miskonsepsi, sekaligus membedakannya dengan siswa

yang tidak paham konsep.

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif berbentuk

pilihan ganda (multiple choice) dengan empat opsi jawaban untuk

masing- masing soal tes yang penyusunannya disesuaikan dengan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Multiple choice terdiri

atas bagian keterangan (stem) dan bagian kemungkinan jawaban atau

alternatif (options). Kemungkinan jawaban opsi terdiri atas satu

jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh

(distractor).

b. Kuesioner/ Angket

Dalam penelitian ini, kuesioner yang diberikan untuk siswa adalah

kuisioner tertutup dua alternatif Soewadji (2012: 151) . Kuesioner

tertutup yaitu jenis kuisioner yang jawabannya sudah tersedia sehingga
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responden hanya memilih jawaban yang sudah disediakan. Kuisioner

ini dibuat sebagai sumber informasi yang dapat menunjang peneliti

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi miskonsepsi pada

siswa.

G. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan klasifikasi dalam dua

kelompok data yaitu data kuantitatif berbentuk angka-angka dan data

kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata.

1. Tes Objektif

Jika siswa menjawab benar soal maka mendapat skor 1 dan jika salah atau

tidak menjawab mendapat skor 0. Pada tes objektif disertai juga dengan

kriteria nilai CRI (Certainty of Response Index). Adapun kriteria penilaian

untuk CRI (Hasan, Liliasari dan Kadarohman, 1999: 296) adalah sebagai

berikut:

Tabel 6. Enam Skala Certainty of Response Index (CRI).

Kriteria Skala CRI
Jawaban Menebak “totally guessed answer 0
Jawaban Agak Menebak “almost a guess 1
Jawaban Tidak Yakin “not sure 2
Jawaban Agak Yakin “sure” 3
Jawaban yang dipilih Yakin “almost certain” 4
Jawaban Sangat Yakin “Certain” 5
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Kemudian hasil jawaban siswa dianalisis menggunkan kategori tingkat

pemahaman Certainty of Response Index (CRI) yang terdapat pada tabel

di bawah ini.

Tabel 7. Kriteria Penilaian dengan Teknik Modifikasi Certainty of Response
Index (CRI).

Jawaban Alasan Nilai CRI Deskripsi
Benar Benar >2,5 Menguasai konsep dengan benar
Benar Benar <2,5 Menguasai konsep tapi tidak yakin
Benar Salah >2,5 Miskonsepsi
Benar Salah <2,5 Tidak mengetahui konsep
Salah Benar >2,5 Miskonsepsi
Salah Benar <2,5 Tidak mengetahui konsep
Salah Salah >2,5 Miskonsepsi
Salah Salah <2,5 Tidak mengetahui konsep

Kemudian dilakukan perhitungan persentase berdasarkan 4 derajat

pemahaman pada setiap butir soal untuk mencari persentase siswa dalam

menjawab soal beserta tingkat keyakinan menjadi kelompok berkategori

paham, paham konsep tetapi kurang yakin, miskonsepsi, dan tidak paham

konsep. Untuk mengetahui presentase miskonsepsi siswa digunakan

rumus sebagai berikut:= × 100%
Keteranagan:
P= persentase
f= frekuensi jumlah jawaban benar
N= jumlah soal

Hasil perhitungan persentase ini dikualifikasikan ke dalam kriteria

penialaian persentase miskonsepsi siswa (Tabel 8) yang dimodifikasi dari

Riduwan (2012: 89).
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Tabel 8. Kriteria Penialaian Persentase Miskonsepsi Siswa
Interval Kriteria

0- 20% Sangat lemah/ sangat rendah
21- 40% Lemah/ rendah
41- 60% Sedang
61- 80% Kuat/ tinggi
81- 100% Sangat kuat/ sangat tinggi

2. Angket

Informasi yang diperoleh dari pemberian angket baik kepada siswa dan

guru merupakan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata.

Dalam setiap pernyataan memiliki pilihan alternatif  jawaban dan bobot

skor. Untuk memperoleh persentase skor pada tiap butir pertanyaan dan

pernyataan digunakan rumus yang menurut Ali (1992: 186) sebagai

berikut:

% = X 100

Keterangan :
N = skor maksimal
n = skor per butir pertanyaan dan pernyataan
% = persentase tiap butir pertanyaan dan pernyataan

Setelah diperoleh persentase tiap butir pertanyaan, dihitung persentase tiap

indikator dengan cara menjumlahkan persentase tiap butir pertanyaan dan

pernyataan kemudian dibagi dengan jumlah butir pertanyaan dan

pernyataan yang ada dalam setiap indikator.  Hasil persentase akhir yang

diperoleh kemudian diinterpretasikan ke dalam kriteria-kriteria yang telah

ditentukan.  Berikut adalah kriteria interpretasi skor (Tabel 9):.yang

dimodifikasi dari Riduwan (2012: 89):
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Tabel 9. Kriteria Interpretasi Skor Angket
Interval Kriteria

0- 20% Sangat tinggi
21- 40% Tinggi
41- 60% Sedang
61- 80% Rendah
81- 100% Sangat rendah

3. Analisis Angket Siswa dengan Analisis Korelasi Pearson Product
Moment

Nilai angket faktor yang mempengaruhi miskonsepsi siswa dianalisis

korelasinya dengan banyaknya butir soal yang masuk dalam kategori

miskonsepsi menggunakan metode Pearson Product Moment dengan

aplikasi SPSS 17. Kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan nilai rtabel

dengan signifikansi 5% pada tabel Product Moment (Arikunto, 2006: 276).

Ketentuan nilai rhitung sebagai berikut:

a. Jika rhitung > rtabel maka hubungan anatara kedua variabel besifat positif

atau berbanding lurus.

b. Jika rhitung < rtabel maka tidak ada hubungan antara kedua variabel

tersebut.

Untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel, maka nilai rhitung

dikonsultasikan dengan Tabel 10. Berikut adalah tabel tingkat hubungan

berdasarkan interval korelasi sederhana (Sugiyono, 2010: 257):

Tabel 10. Tingkat Hubungan Berdasarkan Interval Korelasi Sederhana
Interval Koefesien Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199 Sangat lemah
0,200 – 0,399 Lemah
0,400 – 0,599 Sedang
0,600 – 0,79 Kuat
0,800- 1,000 Sangat Kuat
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Miskonsepsi siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Punggur Kabupaten

Lampung Tengah termasuk dalam kategori “sedang” dengan persentase

59,79%. Pada konsep fotosintesis, siswa yang mengalami miskonsepsi

sebesar 63,05% dengan kriteria “tinggi”. Sedangkan siswa yang

mengalami miskonsepsi pada konsep respirasi tumbuhan dan gabungan

konsep fotosintesis dan respirasi tumbuhan berkriteria “sedang”.

2. Faktor yang mempengaruhi miskonsepsi siswa kelas VIII SMP se-

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah adalah siswa dan

metode yang digunakan guru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran-saran yang dapat diajukan dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagi siswa, siswa mampu untuk meningkatkan pemahaman setiap konsep

dalam proses pembelajaran IPA (Biologi) terutama pada materi fotosintesis

dan respirasi tumbuhan sehingga kedepannya tidak ada lagi miskonsepsi
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yang terjadi.

2. Bagi guru, diharapkan guru dapat menemukan adanya miskonsepsi yang

terjadi pada konsep lain serta dapat menentukan metode mengajar yang

tepat sehingga dapat mengurangi miskonsepsi pada siswa, serta sebaiknya

siswa juga diajak untuk melakukan kegiatan praktikum jika konsep

tersebut berupa proses sehingga pemahaman siswa semakin meningkat,

3. Bagi sekolah, dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan

kulitas baik sarana maupun prasarana di sekolah setempat khususnya

dalam pelajaran biologi sehingga dapat meminimalisir miskonsepsi yang

terjadi .
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