
MISKONSEPSI MATERI SUBSTANSI GENETIKA PADA SISWA SMA SWASTA
SE-KECAMATAN KEDATON BANDAR LAMPUNG

(Skripsi)

OLEH

CINTIA ELISA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDARLAMPUNG
2016



ABSTRAK

MISKONSEPSI MATERI SUBSTANSI GENETIKA PADA SISWA SMA
SWASTA KELAS XII SE-KECAMATAN KEDATON BANDAR LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh

CINTIA ELISA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan miskonsepsi yang terjadi pada siswa

dan faktor yang mempengaruhi miskonsepsi siswa. Sampel penelitian adalah siswa

kelas XII SMA Swasta Se-kecamatan Kedaton Bandar Lampung yang berjumlah 64

siswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sederhana. Pengumpulan data

dilakukan dengan metode tes tertulis dengan Certainty Of Respons Index (CRI) dan

angket. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif untuk miskonsepsi siswa dan

faktor yang mempengaruhi miskonsepsi siswa dengan uji korelasi Pearson Product

Moment.

Hasil analisis menunjukkan telah terjadi “miskonsepsi’’ pada siswa kelas XII se-

Kecamatan Kedaton sebesar 50,76±2,76. Miskonsepsi tertinggi terjadi pada konsep

DNA dengan kriteria “tinggi” dan rata-rata 58,56±1,78. Miskonsepsi yang terjadi pada

siswa dipengaruhi oleh faktor minat belajar siswa dan metode ajar yang digunakan. Ada

tiga hal yang mendukung bahwa siswa mengalami miskonsepsi yakni rendahnya minat

belajar siswa yaitu tidak memiliki sumber pustaka yang beragam, siswa jarang belajar
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setiap akan memulai pelajaran dan siswa jarang mengulang pelajaran yang sudah

diajarkan dirumah. Ditemukan korelasi dengan arah korelasi berlawan arah antara

minat belajar dengan miskonsepsi siswa, yaitu semakin rendah minat belajar siswa,

maka miskonsepsi siswa akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

Kata Kunci: miskonsepsi,Certainty Of Respons Index (CRI), substansi genetika.



 

 

MISKONSEPSI MATERI SUBSTANSI GENETIKA PADA SISWA SMA 

SWASTA KELAS XII SE-KECAMATAN KEDATON BANDAR LAMPUNG 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

 

 

Oleh 

CINTIA ELISA 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

 SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDARLAMPUNG 

2016 







 



viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19

April 1995, anak dari pasangan Bapak Syaefuddin, SE,

MM dengan Ibu Nureliya, S.Pd. Penulis beralamat di

Jl.Soekarno Hatta gang Elang VI no 85, Kotabumi

Lampung Utara. Nomor Telepon 081272205783. Penulis

mengawali pendidikan formal pada tahun 1999 di TK

Islam Ibnurusyd Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2000. Tahun 2000

penulis bersekolah di SD Islam Ibnurus Kotabumi Lampung Utara yang

diselesaikan pada tahun 2006. Tahun 2006 diterima di SMP Negeri 7 Kotabumi

yang diselesaikan tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis diterima di SMA Negeri 1

Abung Selatan kemudian pada tahun 2010 penulis pindah ke SMA Negeri 3

Kotabumi dan selesai pada tahun 2012. Tahun 2012 penulis diterima di

Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan

Pendidikan MIPA Program Studi Pendidikan Biologi. Pada tahun 2015, penulis

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kabupaten Pesisir Barat.

Tahun 2016 peneliti melakukan penelitian di SMA Bina Mulya, SMA Sriwijaya

dan SMA Wijaya Bandar Lampung untuk meraih gelar sarjana pendidikan

(S.Pd.).



ix

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala
kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan

selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk
orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

Ayah (Syaefuddin, SE, MM) dan Ibu (Nureliya, S.Pd)
Sosok ayah dan ibu yang baik hati, peduli, pengertian dan bertanggung
jawab Serta motivasiku untuk terus maju. Terimakasih untuk doa, ilmu,

cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga untukku.

Adik (Yunita Elisya, Novia Elisya Fitri)
Terimakasih untuk segala cinta, kasih sayang, motivasi, nasihat, dan segala

bentuk dukungan yang adik adiku berikan untukku.

Almamater tercinta Universitas Lampung



x

Motto

“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan

memudahkan baginya jalan ke surga”

(H.R. Muslim)

“Lakukan apapun yang kau sukai, jadilah konsisten, dan sukses akan

datang dengan sendirinya’’

(Aristoteles)

“Kamu (umat islam) adalah umat  terbaik yang dilahirkan untuk manusia,

(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari

yang mungkar, dan beriman kepada Allah”

(Q.S Ali-Imran: 110)

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang

meninggalkan dunianya karena Akhirat, dan tidak pula meninggalkan

akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua.

Karena di dunia itu menyampaikan Akhirat. Dan janganlah kamu

memberatkan atas sesama manusia”

(H.R Muslim)



xi

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan MIPA

FKIP Unila. Skripsi ini berjudul “Miskonsespi Materi Substansi Genetika Pada

Siswa SMA Swasta Se-Kecamatan Kedaton Bandar Lampung”. Penulis menyadari

bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan

berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan FKIP Universitas Lampung;

2. Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan PMIPA FKIP Universitas Lampung;

3. Berti Yolida, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi serta

sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi hingga

skripsi ini dapat selesai;

4. Dr. Tri Jalmo, M.Si., selaku Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu

untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini

dapat selesai;

5. Rini Rita T. Marpaung, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas yang telah memberikan

ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga

skripsi ini dapat selesai;

6. Rekan-rekan Pendidikan Biologi 2012 terlebih rekan Kelas B, kakak dan adik

tingkat Pendidikan Biologi FKIP UNILA atas persahabatan dan keceriaannya;



xii

7. Sahabat-sahabat terbaikku (Ajeng Safitri, Tini Aprilia Sari, Serliana Akrin Amd,

Keb., Whiendy Mutiara Astari, Kyai Razh, Zulaika Agusta S, Farm., Inten

Purnamasi S, Farm., Adelia, Herdiana, Uyab, dan Kartika Fandiyani S.Pd.)

terima kasih untuk semangat, dukungan, bantuan dan kebersamaan kita selama

ini dalam susah dan senang;

8. Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna

bagi kita semua.

Bandar Lampung, 17 Maret 2017

Penulis

Cintia Elisa



xiii 
 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

 

DAFTAR TABEL  .........................................................................................  xv 

DAFTAR GAMBAR  ....................................................................................  xvi 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  ...............................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ...........................................................................  3 

C. Tujuan Penelitian .............................................................................  4 

D. Manfaat Penelitian  ...........................................................................  4 

E. Ruang Lingkup Penelitian  ...............................................................  5 

F. Kerangka Pikir .................  ...............................................................  6 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep, Konsepsi dan Miskonsepsi ................................................  9 

B. Genetika ...........................................................................................  22 

C. Identifikasi Miskonsepsi Menggunakan 

CRI...................................................................................................        26 

 

III. METODEPENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian ..........................................................  29 

B. Populasi dan Sampel ........................................................................  29 

C. Desain Penelitian .............................................................................  29 

D. Alur Penelitian .................................................................................  30 

E. Teknik Pengumpulan Data ..............................................................  31 

F. Analisis Data ....................................................................................  32 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian .................................................................................  35 

B. Pembahasan  .....................................................................................  39 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

C. Kesimpulan .......................................................................................  48 

D. Saran .................................................................................................  48 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

1. Kisi-Kisi Instrumen.................................................................................  53 

2. Kisi-Kisi Instrument Tes  Benar Salah Beralasan ..................................  54 

3. Kisi Kisi Angket Siswa ...........................................................................  59 



xiv 
 

4. Kisi Kisi Angket Guru ............................................................................  60 

5. Lembar Soal Tes Bnar Salah Beralasan ..................................................  61 

6. Angket Siswa  .........................................................................................  65 

7. Angket Guru ...........................................................................................  67 

8. Lembar Jawaban Tes Benar Salah Beralasan .........................................  69 

9. Hasil Tes Identifikasi Miskonsepsi Siswa ..............................................  71 

10. Hasil Persentase Tes Identifikasi Miskonsepsi dan Angket Siswa .........  75 

11. Hasil Persentase Identifikasi Per Siswa…………………………………       78 

12. Hasil Angket Siswa……………………………………………………..        81 

13. Hasil Angket Guru ..................................................................................  83 

14. Data Analisis Korelasi Faktor Yang Mempengaruhi Miskonsepsi Siswa 

…………………………………………………………………………..        89 

15. Foto Penelitian  .......................................................................................         90 

16. Surat Keterangan Penelitian   



xv

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

1. Pengelompokan Tingkat Pemahaman Siswa...........................................................12
2. Faktor Penyebab Miskonsepsi................................................................................ 15
3. Sintaksis Pengajaran Konsep................................................................................... 17
4. Kriteria Pembeda Penilaian CRI............................................................................. 24
5. Modifikasi Kategori Tingkat Pemahamn……........................................................ 28
6. Kriteria penilaian Soal....................................................................... ………......... 29
7. Kriteria Penilaian CRI..........................…………………………………………... 29
8. Kriteria Penilaian Presentase................................................................................... 30
9. Rata-Rata Tingkat Pemahaman Konsep.................................................................. 32
10. Tingkat Pemahaman Siswa......................................................................................33
11. Data Hasil Uji Korelasi Pearson Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Miskonsepi

Siswa……………………………………………………………………………… 34
12. Persentase Jawaban Siswa Dalam Angket…………………………………………34



xvi

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

1. Kerangka Pikir Penelitian................................................................................. 7



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang di peroleh melalui

investigasi yang bersifat eksperimen dan eksplanasi teoretis atas

fenomena-fenomena yang terjadi di alam sekitar. Fenomena-fenomena

alam tersebut dipahami oleh para ilmuwan dalam bentuk konsepsi yang

bersifat ilmiah (Robert, 1999: 6). Biologi merupakan cabang dari ilmu

pengetahuan alam yang mengkaji konsepsi-konsepsi ilmiah mengenai

makhluk hidup. Salah satu konsep yang dikaji dalam biologi adalah

konsep Genetika.

Genetika dianggap sebagai subjek yang rumit dan penuh hubungan

konseptual yang abstrak (Duncan dalam Mustika, dkk, 2014: 3).

Substansi Genetika terdiri dari konsep-konsep konkret dengan adanya

keterkaitan antara struktur dan fungsi. Konsep konkret ini meliputi

struktur gen, DNA, dan kromosom; hubungan antara gen, DNA dan

kromosom; serta proses replikasi DNA. Konsep lain adalah hubungan

DNA dan RNA; proses sintesis protein ;serta bagaimana substansi

genetika dapat mengatur sifat beda (Depdiknas dalam Suhermin, 2014:

1). Sehingga pembelajaran genetika saling berkaitan (Nusantari, 2013: 5).

Substansi genetika juga telah diidentifikasi sebagai salah satu topik
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pelajaran yang sulit dalam biologi untuk siswa SMA di Zambia

(Hambokooma, 2007: 1). Konsep Genetika  dirasakan sulit oleh sebagian

besar siswa SMA karena materi ini bersifat abstrak, dan perkembangan

genetika molekuler berkembang sangat pesat sementara informasi di

buku ajar yang digunakan oleh siswa masih berorientasi genetika klasik

(Nusantari, 2013: 1).

Hal ini yang berakibat pada pemahaman yang salah tentang konsep

genetika atau terjadi miskonsepsi pada materi genetika (Nusantari, 2013:

1). Miskonsepsi adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep

yang diakui oleh para ahli (Suparno, 2005: 29). Miskonsepsi dapat

terjadi ketika siswa berusaha membentuk pengetahuan dengan cara

menerjemahkan pengalaman baru dalam bentuk konsepsi awal.

Pembentukan konsepsi awal ini dapat dimulai ketika siswa mendapatkan

pengalaman pembelajaran di sekolah maupun di lingkungannya sendiri

(Paramitha, 2013: 4). Para pakar di bidang miskonsepsi juga menemukan

hal lain yang menjadi penyebab miskonsepsi pada siswa, diantaranya

adalah dari siswa itu sendiri, guru, buku teks, dan metode pembelajaran

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

miskonsepsi juga dapat dikarenakan adanya kesulitan siswa dalam

memahami konsep. Kesulitan tersebut dapat berasal dari rumitnya konsep

ataupun istilah yang terdapat pada biologi. Oleh karena itu penyajian

konsep genetika hendaknya tidak menggunakan pendekatan sejarah,

namun menggunakan pendekatan konsep yang sesuai dengan
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perkembangan ilmu genetika agar konsepnya mudah dipahami

(Corebima, dalam Chumidach, 2013: 1).

Miskonsepsi dapat berdampak buruk bagi siswa karena dapat

menghambat proses belajar akibat adanya pemahaman konsep yang

salah. Karakteristik miskonsepsi yang telah teridentifikasi dari beberapa

penelitian mengungkapkan bahwa miskonsepsi cenderung menyebar,

bersifat stabil dan resisten untuk diubah hanya dengan metode atau

strategi pembelajaran tradisional dan cenderung untuk bertahan selama di

Universitas bahkan sampai dewasa (Tekkaya, dalam Manalu, 2012: 29).

Jika hal ini terus dibiarkan maka miskonsepsi yang dialami oleh siswa

akan terus menerus mempengaruhi proses belajar siswa, karena

miskonsepsi pada siswa yang tidak segera ditangani, lama kelamaan akan

menjadi dogma dalam fikiran yang akan terus dibawa ke jenjang

pendidikan selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan

masalah secara umum dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana miskonsepsi siswa SMA Swasta Kelas XII se-Kecamatan

Kedaton Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi

substansi genetika?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi miskonsepsi siswa SMA

Swasta Kelas XII se-Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2016/2017 pada materi substansi genetika?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari

penelitian ini untuk mengetahui:

1. Miskonsepsi yang terjadi pada siswa SMA Swasta Kelas XII se-

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

pada materi susbstansi genetika.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi miskonsepsi materi susbstansi

genetika pada siswa SMA kelas XII IPA Se-Kecamatan Kedaton

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi substansi

genetika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah khasanah pengetahuan

mengenai miskonsepsi pada siswa pada materi pembelajaran

biologi khususnya mengenai pewarisan sifat, hasil penelitian ini

diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam pengubahan miskonsepsi

siswa SMA kelas XII sekecamatan Kedaton Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

a. Bagi siswa
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Dapat menyadari pada materi mana mereka mengalami

miskonsepsi sehingga ke depannya miskonsepsi tidak terjadi

lagi.

b. Bagi guru

Menjadi bahan masukan agar memperhatikan konsep-konsep

yang sering mengalami miskonsepsi sehingga guru dapat

melakukan tindak lanjut yang tepat jika terdapat siswa yang

terdiagnosis mengalami miskonsepsi.

c. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran

biologi, serta mendalami lebih lanjut tentang realita adanya

miskonsepsi siswa, sehingga masalah miskonsepsi pada siswa

dapat dikurangi bahkan dicegah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka perlu dikemukakan

ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Miskonsepsi adalah kepemahaman seseorang terhadap suatu

konsep yang tidak konsisten dan yang tidak sesuai dengan konsepsi

para ahli pada konsep tersebut (Tekkaya, 2002:259). Cara

mengukur miskonsepsi dalam penelitian ini dengan menggunakan

tes pilihan ganda beralasan. Adapun langkah-langkah dalam metode

ini: Tahap Persiapan, yaitu pembuatan instrumen penelitian berupa

test benar salah beralasan yang disertai dengan kolom kriteria
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Certainty Of Response Index (CRI). Tahap selanjutnya tahap

pelaksanaan, yaitu tahap pemberian subjek penelitian tes benar

salah beralasan dan pemberian kuisioner untuk siswa dan guru.

Selanjutnya tahap analisis data dari data-data yang diperoleh.

2. Materi pokok yang diteliti adalah materi substansi genetika.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi miskonsepsi siswa adalah minat siswa

belajar konsep substansi genetika, guru, dan buku teks. Instrumen yang

digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini adalah kuisioner

siswa dan guru.

4. Sampel penelitian adalah siswa-siswi SMA Swasta Kelas XII se-

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.

F. Kerangka Pikir

Pembentukan konsep materi ajar sangatlah penting dalam proses belajar

mengajar, karena berpengaruh langsung terhadap pemahaman peserta

didik terhadap materi pelajaran. Secara keseluruhan dalam·proses

pembelajaran, konsep merupakan dasar berpikir untuk memecahkan

masalah dalam proses belajar. Apabila konsep yang dimiliki oleh peserta

didik menyimpang bahkan bertentangan dengan konsep ilmiah maka hal

ini menyebabkan terjadinya hambatan terhadap penerimaan konsep-

konsep baru yang akan dipelajari, pemahaman konsep yang berbeda

dengan konsep yang diterima secara ilmiah inilah yang dikenal dengan

istilah miskonsepsi. Salah satu materi biologi yang sering ditemukan

adanya miskonsepsi pada siswa khususnya siswa SMA kelas XII adalah
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materi genetika atau pewarisan sifat makhluk hidup, karena materi

genetika dirasa sulit bagi sebagian besar siswa.

Miskonsepsi akan mudah diketahui melalui penalaran yang digunakan

mungkin kurang masuk akal, mungkin kurang lengkap, mungkin juga

kurang jelas dan dalam proses konstruksi pengetahuan itu tidak melulu

hanya logika berpikir tetapi merupakan campuran antara pengalaman,

hasil pengamatan, kemampuan berpikir, dan kemampuan berbahasa.

Karena itu, pengetahuan yang dikonstruksi guru tidak akan mungkin

sama seratus persen antara yang satu dengan yang lain. Apalagi, jika

dibandingkan dengan pengetahuan yang disusun para ilmuwan. Konsepsi

yang berbeda dari konsepsi ilmuwan disebut miskonsepsi, karena

konsepsi ilmuwan dianggap yang “benar”. Berdasarkan latar belakang,

dapat dikemukakan bahwa miskonsepsi dapat menimbulkan inefesiensi

dalam proses pembelajaran, karena siswa akan tetap mempertahankan

konsep yang salah sehingga guru akan mengalami kesulitan

menyelenggarakan proses pembelajaran di dalam ruang kelas.

Salah satu cara untuk mengidentifikasi adanya miskonsepsi pada siswa

adalah dengan melakukan tes diagnosis pada siswa dengan menggunakan

model CRI (Certainly Of Respons Index). Tes diagnostik merupakan

suatu jenis tes yang dilakukan untuk mengetahui kesulitas atau

permasalahan siswa dalam memahami suatu konsep. Tes diagnostik

benar salah beralasan dapat digunakan sebagai isntrumen. Model CRI
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dapat digunakan untuk mengetahui mana siswa yang paham konsep dan

siswa yang tidak paham konsep, dengan begitu kita dapat mengetahui

konsep mana saja yang sering terjadi miskonsepsi.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Formasi
Konsep

Siswa
miskonsepsi

Siswa tidak
tahu konsep

Tes Diagnostik/Identifikasi Tingkat
Pemahaman Siswa Menggunakan CRI

Siswa paham
konsep dengan

baik

Siswa gagal
melakukan asimilasi

Siswa berhasil
melakukan asimilasi

Siswa paham
konsep tetapi
kurang yakin

Pembelajaran Formal

Pra Konsepsi
Siswa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Konsep, Konsepsi dan Miskonsepsi

Salah satu alternatif yang dikembangkan dalam pembelajaran yaitu

pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses (dalam Tawil, 2014:

7). Menurut penuturan Suriaty menyatakan bahwa Science is both a body

of knowledge and aprocesys, dilihat dari kalimat tersebut maka jelas

bahwa yang dimaksud sains (IPA) adalah kumpulan dari pengetahuan

fakta, konsep, proses dan lain. Sains dan pembelajaran sains tidak hanya

sekedar pengetahuan  yang bersifat ilmiah saja, melainkan terdapat

dimensi-dimensi ilmiah penting yang menjadi bagian sains (dalam Tawil,

2014: 7).

Istilah konsep berdasarkan tata bahasa adalah gambaran mental dari objek,

proses, atau hal lain yang ada di luar bahasa. Gambaran tersebut digunakan

untuk memahami hal-hal lain. Menurut para ahli konsep belum bisa

didefinisikan dengan tepat. Konsep merupakan penyajian internal

sekelompok stimulus, konsep tidak dapat diamati, konsep harus

disimpulkan dari perilaku. Menurut Rosser (dalam Dahar, 2011: 80)

mengungkapkan bahwa “konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili

suatu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau
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hubungan-hubungan, yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Menurut

(Hamalik, 2005: 7) menjelaskan konsep sebagai stimuli yang memiliki

ciri-ciri umum, dimana stimuli tersebut dapat berupa objek atau orang.

Berdasarkan definisi konsep dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa

konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri suatu objek,

fakta, dan atau gejala yang dapat diterima oleh struktur kognitif yang

mempermudah komunikasi dan cara berfikir manusia. Meskipun dalam

Sains, pembahasan mengenai konsep-konsep telah disepakati oleh para

ahli dengan pasti, masih saja ada siswa yang memiliki pemahaman yang

berbeda-beda terhadap suatu konsep. Pemahaman konsep oleh siswa

selanjutnya disebut sebagai konsepsi.

Konsep memiliki jenis yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis konsep

tersebut (Hamalik, 2005: 163-164) adalah:

1. Konsep Konjungtif adalah konsep yang mudah diajarkan. Pada konsep

ini  hanya diperlukan penambahan atribut dan nilai-nilai.

2. Konsep disjungtif adalah konsep yang dapat dirumuskan dalam cara-

cara yang berbeda. Atribut dan nilai dapat ditukar antara satu dan

lainnya.

3. Konsep hubungan adalah suatu konsep yang memiliki hubungan-

hubungan khusus antar atribut.

Ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan dalam kehidupan sehari-

hari. Atribut yang ada di sekitar menjadi penghubung yang saling
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berkaitan antara ketiga konsep tersebut. Terbentuknya suatu konsep

juga dikarenakan adanya atribut-atribut di dalamnya.

Konsep diperoleh melalui dua cara, yaitu melalui pembentukan konsep

yang terjadi sebelum menerima pelajaran formal (sekolah)  dan melalui

asimilasi konsep yang diperoleh di sekolah (Ausubel dalam Dahar, 2011:

81-82). Asimilasi konsep adalah jalan utama untuk memperoleh konsep,

baik selama dan sesudah sekolah. Seorang anak memiliki konsep yang

berasal dari suatu pembentukan konsep berdasarkan pengalaman-

pengalamannya, setelah memasuki sekolah anak melakukan asimilasi

konsep dari apa yang telah dipelajari di sekolah. Siswa akan memperoleh

sejumlah informasi baru yang dapat berdiri sendiri atau bersifat sebagai

informasi tambahan untuk memperhalus dan memperdalam pengetahuan

sebelumnya.

Informasi yang telah diterima siswa akan dianalisis, diubah, atau

ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual sehingga

dapat dimanfaatkan kembali pada saat dibutuhkan. Proses tersebut akan

menjadi lebih mudah dengan adanya bimbingan dari guru yang kompeten.

Menurut teori sibernetik (dalam Dahar, 2011: 81-82) belajar adalah sebuah

pengolahan informasi. Suatu informasi (pengajaran) diterima, disandi, dan

disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dapat dimanfaatkan

pada saat diperlukan dapat dijelaskan dengan sejumlah teori dan model

pemrosesan informasi yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli.
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Komponen pemrosesan informasi dibagi menjadi tiga berdasarkan

perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya

“lupa”. Ketiga komponen tersebut adalah:

1. Sensory receptor, yaitu sel tempat pertama kali informasi diterima dari

luar. Informasi asli yang diterima hanya dapat bertahan dalam waktu

yang sangat singkat, dan mudah terganggu atau terganti.

2. Working memory, yaitu bagian yang mampu menangkap informasi yang

diperhatikan oleh individu. Working memory memiliki kapasitas yang

terbatas, informasi hanya bertahan dalam 15 detik apabila tanpa

pengulangan, informasi dapat dikode salam bentuk yang berbeda dari

stimulus aslinya.

3. Long term memory, yaitu bagian yang berisi semua pengetahuan

seseorang. Bagian ini memiliki kapasitas yang tidak terbatas dalam

menyimpan memori. Apabila seseorang tidak dapat memunculkan

kembali informasi yang tersimpan, maka orang tersebut dikatakan lupa.

Konsep yang telah diterima dan dipahami oleh seseorang bervariasi.

Berdasarkan tingkatan pencapaian konsep (Klausmeier dalam Dahar,

2011: 87-89) menghipotesiskan empat tingkat pencapaian konsep dalam

berbagai variasi. Berikut ini merupakan uraian dari keempat tingkat

pencapaian konsep:

1. Tingkat Konkret

Ketika siswa memperlihatkan suatu benda dan dapat membedakan

berbagai macam benda dari stimulus-stimulus yang ada di
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lingkungannya, maka siswa dinyatakan telah mencapai tingkat

pencapaian ini.

2. Tingkat Identitas

Siswa dapat mengenali 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, pada saat itulah

siswa dikatakan telah mencapai tingkat identitas.

3. Tingkat Klasifikasi

Seseorang dikatakan telah mencapai konsep konret apabila telah

mampu mencapai tingkat klasifikasi. Tingkat klasifikasi dicapai

apabila seseorang mampu mengenali equivalen (persamaan) dari dua

contoh yang berbeda yang berasal dari kelas yang sama.

4. Tingkat Formal

Siswa yang telah mencapai pemahaman konsep pada tingkat ini sudah

harus dapat menentukan atribut-atribut kriteria yang membatasi

konsep. Siswa tersebut akan dapat memberikan nama konsep itu,

mendefinisikan konsep ke dalam atribut-atributnya kriterianya,

mendiskriminasi, dan memberi nama atribut-atribut yang membatasi,

mengevaluasi, serta memberikan contoh dan non contoh konsep

tersebut secara nonverbal.

Salah satu ranah kejiwaan yang berpusat pada otak yang berhubungan

dengan keinginan (konasi) dan perasaan (afeksi) yang berikatan dengan

ranah rasa disebut sebagai pemahaman. Pemahaman termasuk dalam
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bagian struktur kognitif kita. (Abraham, 1992: 29) mengemukakan enam

tingkatan pemahaman (Tabel 1).

Tabel 1. Kriteria Pengelompokan Tingkat Pemahaman Siswa

Siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran biologi secara formal di

sekolah sudah membawa konsep awal tentang biologi. Konsep awal yang

mereka bawa itu kadang-kadang tidak sesuai atau bertentangan dengan

konsep yang diterima para ahli. Konsep yang berbeda itu sering disebut

miskonsepsi (salah konsep) atau konsep alternatif. Konsep awal itu mereka

dapatkan sewaktu berada di sekolah dasar, sekolah menengah, dari

pengalaman dan pengamatan mereka di masyarakat atau dalam kehidupan

sehari-hari (Berg dalam Mustika, dkk, 2014: 2). Miskonsepsi pada siswa

adalah ide/pemikiran yang berbeda dari penerimaan umumnya oleh para

ahli (Odom dalam Nusantari, 2013: 1). Miskonsepsi dalam belajar biologi

akan berakibat lemahnya penguasaan konsep terhadap materi secara utuh.

Miskonsepsi pada konsep dasar akan mengakibatkan kesulitan siswa

No Derajat
Pemahaman

Kriteria Penilaian

1 Tidak ada respon Kosong, Tidak tahu, Tidak mengerti
2 Tidak Paham Mengulangi pertanyaan, Respon tidak jelas
3 Miskonsepsi Respon menunjukkan ketidak logisan atau

informasi yang diberikan tidak jelas
4 Paham dengan

sebagian
miskonsepsi

Respon menunjukkan pemahaman konsep tetapi
juga miskonsepsi

5 Paham sebagian Respon yang diberikan memberikan komponen
yang diinginkan tetapi belum lengkap

6 Paham Respon yang diberikan meliputi semua komponen
yang diinginkan
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dalam menghubungkan  konsep yang satu dengan konsep yang lain

(Tekkaya dalam Mustika, dkk, 2014: 2) Biologi sering dijumpai

miskonsepsi diantaranya konsep yang berkaitan dengan respirasi,

fotosintesis, ekologi, aliran energi, genetika, klasifikasi dan sistem

sirkulasi. Menurut Cokadar (dalam Mustika, dkk, 2014: 2) Miskonsepsi

juga menghinggapi semua level siswa, mulai  dari sekolah dasar sampai

dengan mahasiswa.

Miskonsepsi adalah gagasan yang konflik dengan konsepsi ilmiah dan

merupakan suatu konsep yang salah. Beberapa pengertian tentang

miskonsepsi dikemukakan oleh beberapa ahli (Novak dalam Nusantari,

2013: 1) menyatakan miskonsepsi sebagai suatu interpretasi konsep-

konsep dalam suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Menurut

Suparno (dalam Nusantari, 2013: 1) menjelaskan bahwa miskonsepsi

sebagai pengertian yang tidak akurat akan konsep, penggunaan konsep

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

konsep yang berbeda dan hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak

benar. Menurut Berg (dalam Nusantari, 2013: 2) Miskonsepsi sebagai

suatu konsepsi yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian

yang diterima oleh para ilmuwan. Menurut Ibnu (dalam Nusantari, 2013:

2) mengistilahkan bahwa miskonsepsi adalah pemahaman naif yang begitu

mendarah daging sehingga pengajaran tradisional tidak dapat

mengoreksinya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi

adalah ketidakcocokan pemahaman yang dimiliki siswa dengan
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pemahaman ilmu pengetahuan. Miskonsepsi dalam belajar biologi akan

berakibat lemahnya penguasaan konsep terhadap materi secara utuh.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab miskonsepsi pada

konsep genetika, diantaranya; penalaran siswa yang salah, penalaran yang

salah disebabkan karena informasi yang diterima oleh siswa tidak lengkap

sebagai akibat pengalaman belajar yang pasif dalam mencari informasi.

Selanjutnya, materi substansi genetika merupakan materi yang menarik

tetapi memiliki banyak istilah-istilah yang  rumit dan proses yang abstrak,

seperti pada subkonsep sintesis protein.

Penyebab miskonsepsi lainnya karena istilah dan konsep yang telah lama

didapatkan oleh siswa dari pengalaman belajar di sekolah (Hershey dalam

Mustika, dkk, 2014: 7). Miskonsepsi pada konsep dasar akan

mengakibatkan kesulitan siswa dalam menghubungkan  konsep yang satu

dengan konsep yang lain. Menurut Tundungi (dalam Rurua, 2012: 4)

menyimpulkan bahwa (a) miskonsepsi sulit diperbaiki; (b) seringkali sisa

miskonsepsi terus-menerus mengganggu; (c) dengan ceramah yang

dianggap bagus, miskonsepsi belum dapat sepenuhnya di hilangkan; (d)

guru umumnya tidak mengetahui miskonsepsi yang terjadi pada siswa,

sehingga proses belajar dan mengajar  disesuaikan dengan prakonsepsi

yang dimiliki siswa; (e) siswa yang pandai dan  kurang pandai keduanya

dapat mengalami miskonsepsi.
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Miskonsepsi yang terjadi pada siswa dapat terjadi selama proses

pembelajaran. Menurut Tundungi (dalam Rurua, 2012; 4) ada 4 sumber

miskonsepsi yaitu sumber bahasa, interaksi dengan teman sebaya, perasaan

sendiri, media massa. Bahasa sebagai sumber prakonsepsi pertama sangat

potensial mempengaruhi miskonsepsi, karena bahasa banyak mengandung

penafsiran. Hasil interaksi dengan teman sebaya yang telah ditunjukan

tersebut membangkitkan bentuk-bentuk khusus (everyday physics) yang

secara mutlak kontradiktif terhadap prinsip-prinsip utama physics yang

benar. Media massa juga sering mereduksi konsep yang bersifat majemuk

menjadi konsep tunggal. Sumber miskonsepsi yang berasal dari perasaan

sendiri sebagai akibat pengaruh  tindakan fisik dalam kehidupan sehari-

hari dapat membentuk perasaan misunderstanding. Menurut (Gabel dalam

Septiana, 2010: 29) ada beberapa faktor faktor yang menyebabkan

miskonsepsi antara lain:

1. Hasil pengamatan fenomena alam yang dipahami dengan perasaan

2. Konsep yang diajarkan tidak sesuai dengan perkembangan mental

siswa.

Miskonsepsi terjadi karena adanya kesalahan dalam membangun konsepsi

berdasarkan informasi lingkungan fisik di sekitarnya. Miskonsepsi

umumnya terjadi karena kesalahan siswa dalam mengasimilasi konsep-

konsep yang merupakan hal yang baru bagi siswa tersebut.
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Pada Tabel 2. Faktor penyebab miskonsepsi.

Sebab Utama Sebab Khusus
Siswa 1. Prakonsepsi

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

Guru 1.Tidak menguasai bahan, tidak kompeten
2.Bukan lulusan dari bidangnya
3.Tidak memberikan kesempatan siswa untuk

memberikan gagasan
4.Hubungan guru dan siswa yang tidak baik

Buku Teks 1.Penjelasan yang tidak tepat
2.Salah menuliskan rumus
3.Tingkat kesulitan buku cukup tinggi bagi siswa
4.Demi menarik pembaca, terkadang buku sains fiksi

menyimpang dari konsepnya
5.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 lain yang keliru
6.Konteks hidup siswa
7.Kondisi perasaan siswa

Cara
Mengajar

1.Hanya 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

Seseorang harus mampu membedakan antara benda yang satu dengan benda

yang lain untuk menguasai suatu konsep, peristiwa satu dengan peristiwa

lainnya (Isnawati dalam Suhermiati, 2015: 2). Selain itu konsep yang

dijelaskan oleh siswa adalah konsep yang benar, dalam arti tidak ada
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miskonsepsi. Miskonsepsi adalah siswa yang mengembangkan pemahaman

sendiri tentang suatu konsep tetapi konsep tersebut keliru menurut konsep

yang sebenarnya (Kose dalam Suhermiati, 2015: 2). Miskonsepsi dapat

menjadi penghalang dalam memahami materi-materi biologi. Banyak

konsep-konsep dalam biologi khususnya genetika yang saling berhubungan

erat dan merupakan kunci untuk memahami konsep-konsep lain (Tekkaya

dalam Manalu, dkk, 2012: 4).

Upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki miskonsepsi adalah dengan

peta konsep dituturkan oleh Cullen (dalam Manalu, dkk, 2012: 7). Ada

banyak pendekatan pengajaran konsep, tetapi ada dua pendekatan dasar

yakni direct presentation (presentasi langsung) dan concept attainment

(pencapaian konsep). Sebuah konsep pengajaran konsep pada dasarnya

terdiri atas empat fase atau langkah utama yakni 1) mempresentasikan

tujuan; 2) memberi contoh dan bukan contoh; 3) menguji pencapaian

konsep dan 4) menganalisis proses berpikir siswa.

Tabel 3. Sintaksis pengajaran konsep.

Fase Prilaku Pengajar
Fase 1: Mengklarifikasi
tujuan

Pengajar menjelaskan maksud dan prosedur
pembelajaran dan menyiapkan pembelajar
untuk belajar.

Fase 2: memberi
masukan contoh dan
bukan contoh

Dalam pendekatan presentasi langsung,
pengajar menamai berbagai konsep,
mengidentifikasi  atribut-atribut kritis dan
memberi ilustrasi dengan contoh dan bukan
contoh. Dalam pendekatan pencapaian
konsep, contoh dan bukan contoh di berikan,
dan pembelajar secara induktif sampai pada
konsep itu dan atribut-atributnya.

Fase 3: Menguji
pencapaian

Pengajar mempresentasikan contoh dan bukan
contoh tambahan untuk menguji pemahaman
pembelajar tentang konsep itu. Pembelajar
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diminta memberikan contoh dan bukan
contoh untuk konsep itu.

Fase 4: menganalisis
proses berpikir dan
integrasi pembelajaran
siswa

Pengajar membawa pembelajar untuk
memikirkan tentang proses berpikirnya
sendiri. Pembelajar diminta menelaah
keputusannya sendiri dan konsekuensi
keputusannya sendiri. Pengajar membantu
siswa untuk mengintegrasikan pembelajaran
baru dengan menghubungkan konsep itu
dengan konsep-konsep lain dalam unit
pelajaran.

Seperti yang dikatakan oleh Cullen (dalam Manalu, 2012: 7) Tahap

pengajaran peta konsep dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengklarifikasi  Tujuan /Maksud pada awal pengajaran konsep,

pengajar perlu mengkomunikasikan maksud pelajaran dengan jelas

kepada siswa dan bagaimana pelajaran itu akan berjalan. Pengajar

mungkin juga membahas langlah-langkah di dalam pelajaran itu dan

memberikan alasan mengapa konsep-konsep yang akan diajarkan itu

penting untuk dipelajari. Pengajar menyiapkan pembelajar untuk belajar

dengan reviuw singkat, pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran

sebelumnya atau anekdot menarik yang menghubungkan pelajaran yang

akan diberikan dengan pengetahuan yang sebelumnya sudah dimiliki

pengajar.

2. Memberi masukan contoh dan bukan contoh Berbagai contoh dan

bukan contoh yang dipilih untuk mengilustrasikan sebuah konsep

sangat penting. Secara umum, telah ditunjukkan bahwa contoh-contoh

awal seharusnya cukup familier. Pengajar perlu melihat contoh-contoh

tipikalnya dengan jelas sebelum mereka siap memikirkan contoh-
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contoh atipikal. Ketika memilih sejumlah contoh, pengajar akan

memfokuskan pada atribut-atribut kritis yang sama pada setiap contoh.

Selanjutnya ketika memilih sejumlah contoh dan bukan contoh untuk

dipasangkan, pengajar pada umumnya berusaha membuat atribut-atribut

nonkritis pasangan semirip mungkin. Hal ini memungkinkan siswa

untuk memfokuskan pada perbedaan di antara contoh dan bukan

contoh. Contoh dan bukan contoh seharusnya diurutkan secara logis

dalam presentasi dan diurutkan dari yang paling mudah ke yang paling

sulit. Pengajar dapat juga memberikan petunjuk untuk memfokuskan

pikiran pembelajar sebelum diberikan set contoh dan bukan contoh.

Menguji pencapaian konsep Seperti model-model instruksional lainnya,

tugas pasca pengajaran adalah menyesuaikan program evaluasi dengan

tujuan modelnya. Ketika mengevaluasi pemahaman pembelajar tentang

sebuah konsep, penting untuk meminta pembelajar untuk tidak sekedar

mendefinisikan konsepnya, siswa juga perlu diminta untuk

mendemonstrasikan atribut-atribut kritis konsep itu dan hubungannya

dengan konsep-konsep lain.

3. Menganalisis pikiran dan mengintegrasikan pembelajaran Fase terakhir

pengajaran konsep ini menekankan pada kegiatan-kegiatan yang

diarahkan pengajar, yang dimaksudkan untuk membantu pembelajar

menganalisis proses berpikirnya sendiri dan mengintegrasikan

pengetahuan konseptual yang baru saja diperolehnya. Pada saat

melakukannya, pengajar meminta pembelajar untuk memikirkan

kembali apa yang terjadi dalam pikiran mereka ketika mereka sedang
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memikirkan tentang konsep itu. Kriteria apa saja yang digunakan untuk

mengelompokkan berbagai pernyataan tersebut, kapan mereka

menangkap konsep itu pertama kalinya lalu bagaimana caranya, serta

apa saja yang membingungkan dalam pengajaran tersebut, selain itu

bagaimana hubungan konsep itu dengan konsep-konsep yang sudah

mereka ketahui dan apakah mereka memfokuskan pada konsep itu

secara keseluruhan atau pada atribut tertentu. Maksud pernyataan-

pernyataan ini adalah untuk membuat pembelajar memikirkan tentang

proses berpikir mereka sendiri dan untuk menemukan dan

mempertimbangkan pola-pola yang mereka gunakan untuk mempelajari

dan mengintegrasikan konsep-konsep baru ke dalam kerangka kerja

kognitif mereka (Arends dalam Nusantari, 2012: 9) .

B Genetika

Miskonsepsi pada pembelajaran biologi sering terjadi terutama pada materi

substansi genetika SMA. Materi Substansi Genetika merupakan salah satu

materi yang sulit didalam mata pembelajaran biologi karena bersifat abstrak

sehingga sulit untuk dipahami (Corebima dalam Chumidach, 2013: 1).

Materi ini termuat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),

Standar Kompetensi 3 yang berbunyi “memahami penerapan konsep dasar

dan prinsip-prinsip hereditas serta implikasinya pada Sains Lingkungan

Teknologi dan Masyarakat ”(Salingtemas), serta termuat dalam Kompetensi

Dasar 3.1 dan Kompetensi Dasar 3.2 yaitu :

1. Kompetensi Dasar 3.1 menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom
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2. Kompetensi Dasar 3.2 yakni menjelaskan hubungan gen (DNA)-RNA-

polipeptida dan proses sintesis protein.

Berdasarkan SK dan KD tersebut menunjukkan bahwa karakteristik materi

Substansi Genetika terdiri dari konsep-konsep konkret dengan adanya

keterkaitan antara struktur dan fungsi. Konsep konkret ini meliputi struktur

gen, DNA, dan kromosom; hubungan antara gen, DNA dan kromosom;

serta proses replikasi DNA. Konsep lain adalah hubungan DNA dan RNA;

proses sintesis protein ;serta bagaimana substansi genetika dapat mengatur

sifat beda (Depdiknas dalam Suhermin, 2014: 1). Berkaitan dengan KD 3.1

Miskonsepi yang ditemukan pada konsep DNA dengan judul buku “Biology

Bilingual SMA’’  bahwa kromosom, gen dan DNA merupakan faktor

pembawa dan penentu sifat pada makhluk hidup. Apakah ada keterkaitan

kromosom, gen, dan DNA. Dan biasanya hanya dijawab dalam perspektif

fungsi (Nurhayati dalam Nusantari, 2013: 43).

Hal ini memberi pengertian gen, kromosom, dan DNA adalah bentukan

sendiri-sendiri yang terkait dalam fungsi membawa dan menentukan 42 sifat

pada makhluk hidup. Maka perlu dijelaskan hubungan antara konsep gen,

DNA, dan kromosom. Konsep yang benar hubungan gen, DNA dan

kromosom adalah sebagai berikut dinyatakan oleh Ayala & Kiger (dalam

Nusantari, 2013: 48). Gen adalah bagian dari DNA karena segmen DNA

membentuk gen. Selanjutnya gen-gen terangkai membentuk kromosom.

Kromosom (eukariotik) terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung
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membentuk spiral dan berasosiasi dengan protein. Ayala & Kiger

menjelaskan bahwa kromosom adalah molekul asam nukleat yang

mengandung sejumlah gen, serta pada struktur tertentu tersusun dari DNA

dan protein histon dan protein lain yang lazim disebut sebagai

nukleoprotein.

Berkaitan dengan KD 3.2 mengenai hubungan gen (DNA)-RNA-polipeptida

dan proses sintesis protein Miskonsepi ditemukan pada judul buku ‘’

Biologi untuk SMA dan MA kelas XII Program IPA’’ bahwa sintesis

protein berlangsung didalam inti sel dan mitokondria. Sintesis protein

melibatkan DNA, RNA dan mitokondria (Adnan dkk dalam Nusantari,

2013: 42). Konsep yang benar adalah sintesis protein berlangsung dalam

dua tahap yakni transkripsi berlangsung di dalam inti sel. Dilanjutkan

dengan translasi yakni penerjemahan kodon (mRNA) menjadi asam amino

di sitoplasma, tepatnya di ribosom bukan mitokondria sebagaimana

dinyatakan (Gardner dalam Nusantari, 2013: 72) bahwa  “The mRNA then

carries the genetik information from its site of synthesis in the nukleus to the

sites of protein synthesis the ribosomes in the cytoplasm”. Ribosom bukan

sebagai organel karena keberadaannya terbentuk saat translasi ketika

menyatu dua unit ribosom besar dan kecil. Bila translasi selesai maka dua

unit penyusun ribosom akan memisahkan diri (Russel dalam Nusantari,

2013: 72).
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Kesulitan dalam pembelajaran genetika ini seringkali terjadi karena proses

pembelajaran biologi dalam kelas-kelas tradisional di sekolah menengah

atas cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran tradisional. Padahal

miskonsepsi sukar untuk diatasi hanya dengan strategi pembelajaran

tradisional (Geban dalam Manalu, 2012: 6). Genetika juga telah

diidentifikasi sebagai salah satu topik pelajaran yang sulit dalam biologi

untuk siswa SMA di Zambia. Faktor-faktor yang diidentifikasi memiliki

kesulitan belajar disebabkan ketidakmampuan guru untuk menjelaskan

dengan jelas kepada siswa, tidak ada ajaran topik karena bersifat abstrak,

topik genetika diajarkan hanya ketika dekat waktu ujian, presentasi

pelajaran oleh beberapa Guru yang hanya sekilas dan tidak membahas

hingga siswa paham, keyakinan beberapa siswa bahwa genetika adalah

materi yang sulit, kurangnya alat bantu belajar yang tepat untuk

pembelajaran genetika dan waktu yang tidak memadai dialokasikan untuk

pengajaran topik (Hambokooma, 2007: 1).

Materi genetika merupakan bagian materi yang diberikan di jenjang SMP

dan SMA. Pada jenjang SMA materi genetika meliputi 7 kelompok konsep

yakni Arti dan Ruang Lingkup Genetika, Materi genetik Gen dan

Kromosom, Hubungan DNA-RNA-Polipeptida dalam sintesis protein,

reproduksi sel (mitosis dan meiosis), pewarisan sifat pada makhluk hidup,

penentuan jenis kelamin dan mutasi. Konsep genetika dirasakan sulit oleh

sebagian besar siswa karena materi ini bersifat abstrak dan rumit dengan

penggunaan bahasa bahasa yang sulit di pahami, perkembangan genetika
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molekuler berkembang sangat pesat sementara informasi di buku ajar masih

berorientasi genetika klasik. Hal ini berakibat pada pemahaman yang salah

tentang konsep genetika atau terjadi miskonsepsi pada materi genetika

(Nusantari, 2013: 1). Pengertian genetika yang baru ini juga

memperlihatkan kedudukan genetika di antara cabang-cabang ilmu biologi

yang lain.

C. Identifikasi Miskonsepsi dengan CRI (Certainty of Response Index)

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi

diantaranya yaitu penyajian peta konsep, tes pilihan ganda dengan alasan

terbuka, tes pilihan benar salah beralasan, pembuatan karya tulis ilmiah,

menggunakan concept assessment, dan Certainty of Response Index (CRI)

dengan wawancara terstruktur (Hasan dalam Mustika, 2014: 4). Certainty of

Response Index (CRI) dapat digunakan mengidentifikasi miskonsepsi,

sekaligus dapat membedakannya dengan yang tidak tahu konsep (Hasan

dalam Mustika, 2014: 4). Certainty of Response Index (CRI) merupakan

ukuran tingkat keyakinan/kepastian responden dalam menjawab setiap

pertanyaan (soal) yang diberikan.

Certainty of Response Index (CRI) biasanya didasarkan pada suatu skala dan

diberikan bersamaan dengan setiap jawaban suatu soal. Certainty of Response

Index (CRI) menggunakan skala enam (0-5). Menurut Tayubi (dalam

Mustika, 2014: 4) angka 0 menandakan tidak tahu konsep sama sekali

(jawaban ditebak secara total), sementara angka 5 menandakan kepercayaan
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diri yang penuh atas kebenaran pengetahuan dalam menjawab suatu

pertanyaan (soal), tidak ada unsur tebakan sama sekali. Jika derajat

kepastiannya rendah (CRI 0-2) maka hal ini menggambarkan bahwa proses

penebakan memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan jawaban.

Tanpa memandang apakah jawaban benar atau salah, nilai CRI yang rendah

menunjukkan adanya unsur penebakan yang secara tidak langsung

mencerminkan ketidaktahuan konsep yang mendasari penentuan jawaban.

Jika CRI tinggi (CRI 3-5), maka responden memiliki tingkat kepercayaan diri

yang tinggi dalam memilih jawaban. Dalam keadaan ini (CRI 3-5), jika

responden memperoleh jawaban yang benar, ini dapat menunjukkan bahwa

tingkat keyakinan yang tinggi terhadap kebenaran konsepsi biologinya telah

dapat teruji dengan baik. Akan tetapi jika jawaban yang diperoleh salah, ini

menunjukkan adanya suatu kekeliruan konsepsi dalam pengetahuan tentang

suatu materi subjek yang dimilikinya dan dapat menjadi suatu indikator

terjadinya miskonsepsi.

Ada empat kemungkinan kombinasi dari jawaban (benar atau salah) dan CRI

(tinggi atau rendah) untuk tiap responden secara individu. CRI yang rendah

(<2.5) dengan jawaban benar atau salah menunjukkan responden dengan

kriteria tidak tahu konsep. Sedangkan CRI yang tinggi (>2.5) dengan jawaban

benar menunjukkan responden dengan kriteria menguasai konsep dengan

baik. Adapun jika jawabannya salah dengan nilai CRI yang tinggi (>2.5)

menunjukkan responden dengan kriteria mengalami miskonsepsi.
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Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka perlu dilakukan

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa

pada konsep genetika, subkonsep apa yang sering terjadi miskonsepsi dan

faktor yang menyebabkan miskonsepsi tersebut Penelitian ini termasuk

penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan

menggunakan tes diagnostik dan pemberian angket siswa dan guru. Tes

diagnostik berupa tes benar salah beralasan. Setiap menjawab pertanyaan dari

soal tersebut dianjurkan untuk mengisi tingkat keyakinan (CRI) berupa skala

0 sampai 5 pada setiap jawaban dari soal dan memberi alasan jawaban

tersebut. Pemberian angket dilakukan kepada subjek untuk melihat minat

belajar siswa terhadap materi genetika dan penyebab miskonsepsi.

Selanjutnya dilakukan analisis CRI untuk membedakan mahasiswa yang tahu

konsep, tidak tahu konsep dan yang mengalami miskonsepsi dengan kriteria

yang dikemukakan oleh Hasan (dalam Mustika, dkk, 2014: 5).

Tabel 4. Kriteria pembeda CRI (Certainty Response of Index).

Kriteria Jawaban CRI Rendah (<2.5) CRI tinggi (>2.5)

Jawaban benar Jawaban benar
tapi CRI rendah berarti
tidak tahu konsep

Jawaban benar dan CRI
tinggi berarti tahu konsep

Jawaban salah Jawaban salah dan CRI
rendah berarti
tidak tahu konsep

Jawaban salah dan CRI
tinggi berarti terjadi
miskonsepsi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Swasta se-Kecamatan Kedaton Bandar

Lampung  dan dilaksanakan pada bulan Juli pada semester ganjil Tahun

Ajaran 2016/2017.

B. Populasi dan Subyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA Se-Kecamatan

Kedaton Bandar Lampung pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017,

meliputi SMA Swasta Bina Mulya 25 siswa, SMA Swasta Wijaya 21

siswa, SMA Swasta Sriwijaya 18 siswa. Sehingga total populasi dalam

penelitian ini 64 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah seluruh dari jumlah populasi dari setiap sekolah, maka jumlah total

sampel yang digunakan dalam penelitian ini 64 siswa, teknik pengambilan

sampel ini menggunakan teknik sampling jenuh (Sugiyono, 2011: 85),

yaitu teknik dalam pengambilan subyek dengan kriteria atau  tujuan yang

diinginkan oleh peneliti.

C. Desain Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan desain penelitian deskriptif.

Menurut Arikunto (2010: 3) desain penelitian deskriptif adalah penelitian
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yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain

yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan atau

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara faktual mengenai

miskonsepsi yang terjadi pada siswa SMA Se-Kecamatan Kedaton

Bandar Lampung. Pada penelitian ini peneliti mengidentifikasi terjadinya

miskonsepsi pada sampel yang telah ditentukan dengan pemberian soal tes

pilihan ganda beralasan yang disertai dengan kolom CRI dan

pendistribusian kuisioner kepada guru biologi dan siswa. Dalam

pengumpulan data, peneliti mengumpulkan informasi mengenai

miskonsepsi siswa pada konsep substansi genetika yang di deskripsikan

dengan cara menganalisis kesesuaian data hasil jawaban siswa dengan

konsep sesungguhnya.

D. Alur Penelitian

Dalam prosedur penelitian ini terdapat dua tahap penelitian, yaitu :

1. Pra Penelitian

a. Menetapkan subjek penelitian yaitu siswa SMA kelas XII IPA Se-

Kecamatan Kedaton Bandar LampungTahun Ajaran 2016/2017.

b. Membuat surat Pra Penelitian yang kemudian diberikan ke pihak

sekolah di SMA Swasta Se-Kecamatan Kedaton Bandar Lampung

Tahun Ajaran 2016/2017.

c. Melakukan observasi pengambilan data siswa SMA kelas XII Se-

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.
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d. Penyusunan Instrumen yaitu berupa soal tes benar salah beralasan

yang disertai dengan tabel CRI yaitu tabel yang digunakan untuk

mengukur tingkat keyakinan siswa dalam menjawab soal tes, dan

pemberian angket serta kuisioner kepada guru dan siswa.

2. Penelitian

Dalam penelitian adapun hal yang dilakukan adalah :

a. Membagikan instrumen soal tes benar salah beralasan yang

disertai dengan tabel CRI, kuisioner dan angket kepada guru dan

siswa.

b. Melaksanakan tes diagnosis miskonsepsi pada siswa menggunakan

soal benar salah beralasan disertai dengan pemberian angket pada

guru dan siswa.

c. Melakukan analisis miskonsepsi siswa berdasarkan data yang telah

diperoleh yaitu hasil tes diagnosis berupa soal tes benar salah

beralasan yang disertai Tabel CRI serta analisis hasil angket yang

diberikan kepada guru dan siswa.

d. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis soal

tes dan angket.

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes benar

salah beralasan yang disertai kolom criteria CRI (Certainty of Response

Index) serta kuisioner yang diberikan kepada guru dan siswa (Mustika,

2014: 4). Tes tertulis digunakan untuk mengidentifikasikan miskonsepsi
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yang terjadi pada siswa SMA kelas XII IPA, dengan kolom CRI maka

peneliti dapat menganalisis siswa yang mengalami miskonsepsi,

sekaligus membedakan dengan siswa yang tidak paham konsep.

Kuisioner digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya

miskonsepsi pada siswa SMA, untuk memudahkan siswa dalam

menentukan skala CRI tersebut dengan cara mencantumkan pada lembar

jawaban siswa.

F. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu data kuantitatif berupa data

hasil tes disertai kolom CRI. Langkah analisis data yang dilakukan dalam

penelitian ini yaitu:

1. Tahap pertama yaitu penilaian hasil dari tes pilihan ganda beralasan,

untuk menilai tes pilihan ganda, penilaian yang digunakan berdasarkan

Arikunto (2010: 263) sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria penilaian soal.

Bentuk soal Nilai Keterangan
Pilihan ganda 1 Jawaban benar

0 Jawabab salah
Sumber: Arikunto (2010: 263)

2. Pada tes objektif disertai juga dengan kriteria CRI. Adapun kriteria

penilaian untuk CRI adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria penilaian CRI

Kriteria Skor
Jawaban menebak 0
Jawaban hamper menebak 1
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Jawaban tidak yakin 2
Jawaban yakin 3
Jawaban hamper benar 4
Jawaban pasti benar 5

Sumber: Aliefman Hakim (2012: 6)

3. Selanjutnya ditentukan kategori tingkat pemahaman berdasarkan pilihan

jawaban,alasan dan nilai CRI. Menurut Hakim (2012: 6) kategori tingkat

pemahaman berdasarkan kategori tingkat pemahaman.

Tabel 4. Modifikasi kategori tingkat pemahaman

Jawaban Alasan Nilai
CRI

Deskripsi

Benar Benar >2,5 Memahami konsep dengan baik
Benar Benar <2,5 Memahami konsep tapi kurang yakin
Benar Salah >2,5 Miskonsepsi
Benar Salah <2,5 Tidak tahu konsep
Salah Benar >2,5 Miskonsepsi
Salah Benar <2,5 Tidak tahu konsep
Salah Salah >2,5 Miskonsepsi
Salah Salah <2,5 Tidak tahu konsep

Sumber: Aliefman Hakim (2012: 6)

Jawaban pada kolom CRI dengan kriteria CRI tinggi dan rendah dapat

mengungkap kelompok siswa yang miskonsepsi, tidak tahu konsep dan

paham konsep. Berdasarkan Sudijono (dalam Paidi, 2014:18) perhitungan

persentase siswa dalam menjawab soal beserta alasan dan tingkat

keyakinan nya menjadi kelompok kategori paham konsep, miskonsepsi

dan tidak paham konsep, adalah sebagai berikut:

= × 100%

Keteranagan:

P : Persentase
F : Frekuens jumlah jawaban benar
N : Jumlah soal
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Hasil perhitungan persentase ini kemudian dikualifikasikan oleh

Riduwan (2010: 89) sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria penilaian persentase

Kriteria Persentase

Sangattinggi 81% - 100%

Tinggi 61% - 80,99%

Sedang 41% - 60,99%

Rendah 21% - 40,99%

Sangatrendah 0% - 20,99%

Sumber: Riduwan (2010: 89)

4. Selanjutnya menentukan Uji Korelasi Pearson Product Moment untuk

menentukan faktor yang mempengaruhi miskonsepsi dengan menentukan

Standart Eror dan r Hitung.

5. Kemudian dibuat rekapitulasi persentase rata-rata tingkat pemahaman

seluruh siswa, lalu menganalisis letak miskonsepsi siswa pada butir soal

dan uji korelasi pearson untuk mengetahui faktor penyebab miskonsepsi.

Hasil pengolahan data ini selanjutnya mengarah pada kesimpulan

penelitian.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan berikut:

1. Miskonsepsi materi substansi genetika siswa kelas XII SMA Se-Kecamatan

Kedaton Bandar Lampung pada konsep DNA termasuk dalam kategori “Sedang”.

2. Faktor yang mempengaruhi miskosepsi siswa SMA Se-Kecamatan Kedaton

Bandar Lampung  pada konsep substansi genetika yaitu faktor motivasi siswa dan

metode.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian

ini adalah:

1. Bagi sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas dan alat-alat praktikum yang

mendukung proses pembelajaran.

2. Bagi guru sebaiknya melakukan diagnosis terhadap miskonsepsi yang terjadi pada

siswa sehingga tidak terjadi secara berkelanjutan dan melakukan perbaikan

terhadap miskonsepsi yang dialami oleh siswanya dan penggunaan metode ajar

yang tepat.

3. Bagi siswa sebaiknya harus lebih memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar.
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