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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Fisika merupakan suatu ilmu yang berhubungan erat dengan fenomena 

alam. Sebagai suatu ilmu, fisika memiliki berbagai macam konsep. Banyak  siswa  

mengalami kesulitan  dalam  memahami  konsep-konsep fisika (Wijayanti dalam 

Abbas, 2016).  Salah satu penyebab utamanya adalah dalam ilmu  fisika  banyak  

konsep  yang abstrak  (Viajayani dalam Abbas, 2016). Penguasaan konsep-konsep 

abstrak memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

penguasaan konsep-konsep konkrit. Untuk mengatasi kesulitan belajarnya, siswa 

membuat penafsiran sendiri terhadap suatu konsep yang dipelajarinya.  Namun ada 

kalanya hasil penafsiran terhadap suatu konsep yang dibuat oleh siswa menyimpang 

dari konsep yang telah disepakati para ahli.  Konsep yang berbeda itu disebut 

dengan miskonsepsi atau konsep alternatif. 

Menurut Wandersee,Mitzes, dan Novak miskonsepsi terjadi pada semua 

bidang fisika, dari 700 studi mengenai miskonsepsi dalam bidang fisika, 70 

diantaranya adalah miskonsepsi tentang panas (Suparno, 2013). Salah satu materi 

tentang panas dalam fisika adalah suhu dan kalor.  

Materi suhu dan kalor penting untuk dipelajari karena memiliki keterkaitan 

yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi, kebanyakan siswa hanya 

menghafal konsep dan belum mampu menghubungkan konsep-konsep tersebut 

dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, konsep dan prinsip yang ada pada 
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materi ajar kalor sangat penting untuk dipahami karena menjadi dasar bagi siswa 

untuk mempelajari materi termodinamika (Lutfiyah,2017). 

Berbagai studi literatur yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa siswa 

mengalami miskonsepsi terbesar pada materi suhu dan kalor. Untuk materi suhu 

dan kalor siswa yang mengalami miskonsepsi sebesar 48,93% ( Nursarifa,2015). 

Penelitian lain menunjukkan hasil bahwa miskonsepsi tentang suhu dan kalor pada 

diri siswa sebesar 63,7% yang termasuk miskonsepsi tinggi, sedangkan tingkat 

penguasaan materi pokok bahasan sebesar 36,7% yang termasuk penguasaan 

rendah (Eko, 2012). 

Suparno (2013) menyatakan bahwa miskonsepsi yang sering dialami siswa 

diantaranya adalah suhu dan kalor yang memiliki pengertian yang sama, kalor 

bukan energi, mendidih adalah suhu tertinggi yang dicapai suatu zat cair, dan suhu 

adalah sifat suatu materi. 

Miskonsepsi siswa dapat diidentifikasikan melalui melalui tes yang disebut 

tes diagnostik. Tes ini digunakan untuk menilai pemahaman konsep siswa terhadap 

konsep-konsep kunci (key concepts) pada topik tertentu. Menurut Djamarah dalam 

Abbas (2016) tes diagnostik dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar yang 

dialami siswa berdasarkan hasil tes formatif sebelumnya. Diagnosis kesulitan 

belajar siswa lebih luas daripada pelaksanaan tes diagnostik, sehingga dalam 

pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar, selain pelaksanaan tes, perlu dilakukan 

kegiatan lain, yaitu penelusuran jenis, sumber serta penyebab kesalahan.  Tes  

diagnostik  yang baik  dapat  memberikan  gambaran  yang akurat  tentang  

miskonsepsi  yang  dimiliki siswa berdasarkan informasi kesalahan yang dibuatnya. 

Tes diagnostik digunakan untuk menilai pemahaman konsep siswa terhadap 
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konsep-konsep kunci  (key concepts)  pada topik tertentu, secara khusus untuk 

konsep-konsep  yang  cenderung  dipahami  secara salah.   

 Tes  diagnostik  dapat  dilakukan dengan cara wawancara, tes pilihan ganda, 

two-tier test dan three-tier test serta four-tier test  (Pesman dan Eryilmaz, 2010). 

Wawancara dengan siswa memungkinkan peneliti untuk mengetahui pemahaman 

siswa secara utuh dan mendalam, tetapi teknik ini membutuhkan waktu yang lama. 

Tes pilihan ganda mudah digunakan dan dinilai, tetapi hasilnya tidak benar-benar 

menggambarkan miskonsepsi siswa. Two-tier multiple-choice  merupakan  alat  tes  

yang cukup  sukses  mendiagnosis  miskonsepsi siswa dan mudah untuk dinilai, 

tetapi two-tier test  tidak  dapat  membedakan miskonsepsi  dengan  lack of 

knowledge (Hasan  dkk,  1999). Three-tier test menggunakan cara yang sederhana 

dan mudah untuk mengidentifikasi miskonsepsi dan membedakannya dengan 

kurangnya pengetahuan (lack of knowledge), yaitu dengan menambahkan tingkat 

keyakinan jawaban yang dipilih siswa (Hakim, 2012).  

Menurut Fariyani, Rusilawati, dan Sugiyanto (2015) four-tier diagnostic 

test ( tes diagnostik empat tingkat) merupakan pengembangan dari tes diagnostik 

pilihan ganda tingkat tiga yang memiliki keunggulan yaitu dapat mendiagnosis 

miskonsepsi siswa secara mendalam melalui jawaban dan alasan jawaban, dan 

ditambah dengan keyakinan jawaban yang diberikan kepada siswa, membedakan 

tingkat keyakinan jawaban dan tingkat keyakinan alasan yang dipilih siswa 

sehingga dapat menggali lebih dalam tentang kekuatan pemahaman konsep siswa, 

menentukan bagian-bagian materi yang memerlukan penekanan lebih, serta dapat 

membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk mengurangi miskonsepsi 

yang dialami siswa. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru fisika di SMA Negeri 

3 Kota Jambi diketahui bahwa nilai rata-rata ulangan harian siswa pada mata 

pelajaran fisika masih banyak yang belum mencapai KKM, sehingga siswa harus 

mengikuti remedial untuk mencapai nilai KKM. Berdasarkan wawancara, 

didapatkan juga hasil bahwa guru fisika belum pernah melakukan tes untuk 

mengukur miskonsepsi yang terjadi pada siswa sehingga guru belum mampu 

menentukan ciri-ciri miskonsepsi yang dialami masing-masing siswa tersebut. 

Guru juga mengatakan bahwa sekolah tidak memiliki instrumen khusus yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi suhu dan kalor. 

Hal ini yang menyebabkan guru tidak mengetahui adanya miskonsepsi yang terjadi 

pada siswa terkait materi suhu dan kalor. Guru memberikan tes pemahaman konsep 

pada siswa hanya berupa soal latihan, ulangan harian, maupun kuis.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menyadari bahwa pentingnya 

penerapan tes diagnostik untuk  mengetahui miskonsepsi yang dialami oleh siswa  

dan  berakhir  pada peningkatan pemahaman konsep siswa pada materi  suhu  dan  

kalor, maka  peneliti melakukan penelitian dengan judul “Diagnosis Miskonsepsi 

Siswa Kelas XI MIPA SMA Negeri 3 Kota Jambi Pada Materi Suhu dan Kalor 

Menggunakan Four-Tier Diagnostic Test”.  

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1 . Miskonsepsi menjadi faktor penghambat belajar siswa.  

2 . Miskonsepsi dapat mempengaruhi pembelajaran pada konsep siswa. 

3 . Tidak ada informasi yang akurat tentang miskonsepsi yang dialami siswa. 
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1.3  Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan pembahasan dan kompleksnya permasalahan 

maka penulis perlu membatasi masalah yang diteliti yaitu : 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 3 Kota Jambi tahun 

ajaran 2018/2019. 

2. Tes yang digunakan berupa four-tier diagonostic test. 

3. Penelitian ini berfokus pada materi suhu dan kalor yang telah diajarkan pada 

siswa. 

1.4  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimanakah miskonsepsi yang di alami oleh siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 

3  Kota Jambi pada materi suhu dan kalor?. 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagimana miskonsepsi yang di alami oleh siswa kelas XI MIPA 

SMA Negeri 3 Kota Jambi pada materi suhu dan kalor. 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi guru fisika, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang sub konsep 

dalam konsep suhu dan kalor yang di miskonsepsikan oleh siswa, sehingga 

diharapkan bagi para guru dapat menindak lanjuti miskonsepsi tersebut dan 

diharapkan lebih variatif dan efektif dalam menentukan strategi, metode, 

maupun model pembelajaran ketika proses pembelajaran berlangsung agar 
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dapat meminimalisir miskonsepsi baik pada materi suhu dan kalor ataupun 

materi ajar lainnya. 

2. Bagi siswa, dapat memperbaiki dan meningkatkan konsep pembelajarannya 

membuat siswa terampil memahami konsep dan mengetahui kesalahpahaman 

(miskonsepsi) yang terjadi pada diri siswa dalam konsep suhu dan kalor. 

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang hasil 

miskonsepsi siswa pada materi suhu dan kalor dan juga dapat menambah 

pengetahuan serta wawasan dalam penerapan penggunaan instrumen diagnosis  

menggunakan instrumen four-tier diagnostic test. 

4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar 

dan masukan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya. 

 


