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Miskonsepsi dalam bidang fisika adalah pengertian seseorang terhadap suatu 

konsep fisika yang berbeda dengan pengertian seorang ilmuan. Hampir semua orang 

pernah mengalami miskonsepsi dalarn mempelajari fisika. Salah satu cara untuk 

mengatasi miskonsepsi adalah dengan mengadakan test diagnostik. Khusus dalam bidang 

mekanika telah ada test yang baku untuk pendeteksian miskonsepsi, dikenal sebagai 

Baseline Test yang dikembangkan oleh David Hestenes (1992). Dengan demikian 

apabila seorang guru berkeinginan menanggulangi kesulitan siswa khususnya yang 

mempunyai miskonsepsi, diperlukan pendeteksian miskonsepsi dengan benar. Sebelum 

mendeteksi miskonsepsi yang dialami oleh siswa, ada baiknya seorang guru menelusuri 

sendiri miskonsepsi apa saja yang mereka alami. 

Berdasarkan ha1 tersebut maka beberapa orang dosen Jurusan Fisika telah 

melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan guru-guru Fisika SMU 

Negeri Sumatera Barat. Kegiatan yang dilakukan adalah pembahasan hasil test Baseline 

yang dikerjakan oleh guru-guru, diikuti dengan mengembangkan suatu model 

pembelajaran untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Model ini dapat diterapkan kepada 

siswa-siswa tempat guru yang bersangkutan mengajar. 

Teknik pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode 

,ceramah, tanya jawab dan diskusi, dan kerja kelompok. Urutan kegiatan adalah 

penyampaian makalah tentang miskonsepsi, dan alat-alat sederhana yang dapat 

digunakan dalam mengatasi miskonsepsi; pelaksanaan test diagnostik untuk pendeteksian 

miskonsepsi yang dimunculkan oleh guru-guru; pembahasan hasil test diagnostik; 
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diskusi mengenai prediksi miskonsepsi yang juga sering muncul pada diri siswa; dan 

pembuatan model pembelajaran dan merancang demonstrasi sederhana yang dapat 

digunakan untuk mengatasi miskonsepsi siswa 

Manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dirasakan oleh 

pelaksana kegiatan (dosen-dosen fisika) dan dari peserta kegiatan (guru-guru SMU 

Negeri Sumatera Barat). Dalam kegiatan ini pelaksana kegiatan mendapat gambaran 

tentang kemampuan dasar guru-guru fisika khususnya sampel yang ikut dalam pelatihan. 

Berdasarkan ha1 tersebut dosen-dosen mendapat masukan dalam mempersiapkan 

mahasiswa calon guru kelak supaya miskonsepsi yang ditemukan seperti pada guru-guru 

yang sekarang ada di lapangan sedikit demi sedikit dapat diatasi sebelum mereka terjun 

ke lapangan. Sedangkan peserta kegiatan memperoleh wawasan yang lebih luas tentang 

materi fisika khususnya mekanika dan mempersiapltan model pembelajaran. 
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I. PENDAHULUAN 

A. ANALISIS SITUASI 

Penyebab rendahnya mutu pendidikan khususnya Fisika, pada umumnya sering 

dibebankan kepada guru bidang studi atau kurikulum. Usaha perbaikan terhadap faktor 

penyebab ini ternyata juga mendapat dukungan pihak pemerintah dimana beberapa kali 

telah diadakan perubahan kurikulum, penataran-penataran yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan guru dan memperkenalkan beberapa metode pembelajaran. 

Guru adalah sebagai ujung tombak pendidikan yang secara langsung berpengaruh terhadap 

keberhasilan siswa. Oleh sebab itu guru dituntut memiliki kemampuan dan kemauan untuk 

melakukan inovasi dalam pendidikan dan pengajaran. 

Di lapangan sering dijumpai siswa yang tidak begitu serius dalam mengikuti suatu 

mata pelajaran tertentu dengan berbagai alasan. Disaat ujian ada siswa yang hanya menerka 

atau menebak pilihan jawaban yang disediakan. Ada juga siswa yang hanya memiliki 

sedikit pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang diberikan kepadanya karena 

mereka tidak mengerti atau tidak mempelajarinya secara tuntas. 

Hal yang sebaliknya juga sering ditemui bahwa siswa yang begitu serius belajar, rajin 

dan sungguh-sungguh masih tidak bisa menjawab pertanyaan atau tes yang diberikan 

kepadanya dengan benar. Ada siswa yang telah merasa yakin menggunakan pengetahuad 

prinsipl hukum dengan tepat untuk menyelesaikan suatu pemasalahan atau soal, namun 

kenyataannya jawaban mereka tidak benar. Kesulitan yang dialami kelompok siswa 

terakhir ini sering disebut dengan kesalahan konsep atau yang lebih dikenal dengan 

miskonsepsi. 



Salah satu cara untuk mengatasi miskonsepsi adalah dengan mengadakan test, dan 

test yang baku untuk pendeteksian miskonsepsi khususnya dalam bidang mekanika adalah 

test yang dikenal sebagai Baseline Test yang dikembangkan oleh David Hestenes (1 992). 

Dengan demikian apabila seorang guru berkeinginan menanggulangi kesulitan 

siswa khususnya yang mempunyai miskonsepsi, diperlukan pendeteksian miskonsepsi 

dengan benar. Berdasarkan hasil pendeteksian miskonsepsi dipandang perlu untuk 

menemukan model pembelajaran yang efektif untuk menanggulangi miskonsepsi siswa, 

sehingga mutu pendidikan fisika SMU di Sumatera Barat dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan ha1 tersebut maka beberapa orang dosen Jurusan Fisika telah melakukan 

pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan guru-guru Fisika SMU Negeri Sumatera 

Barat. Kegiatan yang dilakukan adalah pembahasan hasil test Baseline yang dikerjakan oleh 

guru-guru, diikuti dengan mengembangkan suatu model pembelajaran untuk mengatasi 

miskonsepsi tersebut. Model ini dapat diterapkan kepada siswa-siswa tempat guru yang 

bersangkutan mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan ini diberi judul: "Bimbingan Penerapan 

Model Pembelajaran untuk Menanggulangi Miskonsepsi pada Guru-guru SMU 

Negeri di Sumatera Barat" 

B. TUJUAN DAN MANFAAT 

Sesuai dengan analisis situasi di atas, maka tujuan dilaksanakannya pengabdian ~ 
i kepada masyarakat ini adalah: 

a. Mencari dan membahas mechanic test diagnostic yang dibuat oleh David Hestenes di 
Arizona State University Amerika Serikat sehingga diperoleh jawaban yang benar dan 
dipahami dengan baik 



b. Merumuskan model pembelajaran untuk mengatasi miskonsepsi sehubungan dengan 
materi mechanic tesf diagnosfic 

2. Manfaat 
Dengan dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini kepada guru-guru SMU 

diharapkan dapat bermanfaat dalam hal: 

a. Meningkatkan mutu pendidikan Fisika melalui pembahasan tes diagnostik oleh guru- 
guru Fisika, dimana tes tersebut juga telah digunakan dan dikembangkan di luar negeri 

b. Mencarikan salah satu alternatif model pembelajaran untuk menanggulangi miskonsepsi 
fisika siswanya. 

c. Penambahan wawasan kepada guru dalam menanamkan konsep fisika yang disertai 
dengan peragaan alat-alat sederhana yang bisa disediakan di sekolah. 

d. Memberi motivasi bagi guru dalam ha1 meningkatkan kemampuan pribadi setelah 
melaksanakan self diagnostic terhadap kemampuan pribadinya. 

C. Sasaran 

Sebagai sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru- guru 

Fisika SMU Negeri yang ada di Sumatera Barat, yang diambil secara random sebanyak 30 

D. Target yang Ingin Dicapai 

Target yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai 

a. Guru-guru SMU Surnatera Barat dapat mengenali kemampuan pribadi 

masing-masing berdasarkan hasil test diagnostik 

b. Guru-guru SMU Surnatera Barat dapat membuat suatu model pembelajaran 

untuk mengatasi miskonsepsi siswa 

c. Guru-guru SMU Negeri Sumatera Barat rnernpunyai wawasan tentang cara 

menanamkan konsep fisika yang disertai dengan peragaan alat-alat 

sederhana yang ada di sekolah. 
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11. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

Ada beberapa tahapan yang ditempuh dalam rangka pemecahan masalah 

pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu sebagai berikut ini. 

A. Persiapan 

a. Mengajukan usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Jurusan 

Fisika selaku penanggung jawab dan pendanaan. 

b. Meminta Persetujuan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UNP 

c. Memberikan informasi kepada guru-guru Fisika SMU Sumatera Barat melalui 

Kepala Sekolah tentang jadwal pelaksanaan kegiatan. 

d. Merancang kegiatan yang akan dilaksanakan, mempersiapkan bahan-bahan 

material yang akan digunakan dalam testing guru-guru dan persiapan bahan-bahan 

untuk pembuatan model. 

e. Mendiskusikan konsep-konsep yang terkait dengan miskonsepsi yang dimunculkan 

guru-guru, dan prediksi bahwa miskonsepsi itu akan muncul juga pada diri siswa. 

B. Rencana Kegiatan 

Rencana kegiatan yang disusun adalah sebagai berikut: 

a. Mengadakan test diagnostik terhadap guru-guru fisika peserta kegiatan 

b. Pemaparan hasil test yang telah dikerjakan oleh guru-gum 

c. Diskusi dan melakukan prediksi bahwa ada berbagai miskonsepsi yang 

mungkin juga timbul dalam diri siswa, dan bahkan pada diri guru itu sendiri 

d. Membuat model pembelajaran disertai dengan kegiatan demonstrasi yang 

mungkin bisa dilakukan guru di depan kelas 
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111 PELAKSANAAN KJ3GIATAN 

A. Realisasi dan  Pemecahan Masalah 

1. Pelaksanaan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung pada tanggal 03 dan 

04 Juli 2002, bertempat di BPG Dinas Pendidikan Sumatera Barat 

2. Teknik Pelaksanaan 

Teknik pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab dan diskusi, dan kerja kelompok. Urutan pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian makalah tentang miskonsepsi, dan alat-alat sederhana yang 

dapat digunakan dalam mengatasi miskonsepsi 

b. Pelaksanaan test diagnostik untuk pendeteksian miskonsepsi yang 

dimunculkan oleh guru-guru Fisika SMU Sumatera Barat 

c. Pembahasan hasil test diagnostik yang dikerjakan oleh guru-guru. 
I 

d. Diskusi mengenai prediksi miskonsepsi yang juga sering muncul pada diri 

siswa 

e. Pembuatan model pembelajaran dan merancang demonstrasi sederhana yang 

dapat digunakan untuk mengatasi miskonsepsi siswa 

f. Paserta mencobakan model dalam bentuk peer-teaching di kelas, dan 

mendiskusikan kelebihan dan kelturangan yang dimunculkan pada saat uji 

coba model 

B. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 26 orang yaitu 

seluruh guru-guru Fisika di SMU Surnatera Barat yang diundang dalam kegiatan ini. 



IV. HASIL KEGIATAN 

A. Pencapaian Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian ini secara umum cukup 

memuaskan. Hal ini terlihat berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Guru-guru begitu antusias dalam menjawab soalsoal diagnostik sebagai 

barometer kemampuan dasar mereka dalam bidang fisika 

b. Guru-guru bersemangat mengikuti pembahasan mengenai materi yang bagi 

mererka sendiri terjadi miskonsepsi. 

c. Guru-guru berlatih merencanakan pembelajaran dalam bentuk model, 

sehingga secara tidak langsung memotivasi mereka membuat persiapan 

secara matang sebelum memulai pembelajaran di kelas. 

d. Guru-guru menyampaikan bahwa wawasan mereka bertambah tentang cara- 

cara menanamkan konsep fisika yang disertai dengan peragaan alat-alat 

sederhana. 

e. Guru-guru begitu antusias dalam memperhatikan alat-alat laboratorium 

yang bisa dibuat sendiri dengan n~enggunakan bahan-bahan yang mudah 

didapat dan murah. 

B. Pencapaian Manfaat 

Manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditinjau dari dua 

aspek yaitu dari pelaksana kegiatan (dosen-dosen fisika) dan dari peserta kegiatan 

(guru-guru SMU Negeri Surnatera Barat). Dalam kegiatan ini pelaksana kegiatan 

mendapat gambaran tentang kemampuan dasar guru-guru fisika khususnya sampel 

yang ikut dalam pelatihan. Berdasarkan ha1 tersebut dosen-dosen mendapat 
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masukan dalam mempersiapkan mahasiswa calon guru kelak supaya miskonsepsi 

yang ditemukan seperti pada guru-guru yang sekarang ada di lapangan sedikit demi 

sedikit dapat diatasi sebelum mereka terjun ke lapangan. Sedangkan peserta 

kegiatan memperoleh wawasan yang lebih luas tentang materi fisika khususnya 

mekanika dan mempersiapkan model pembelajaran. 

C. Evaluasi 

Ada beberapa ha1 yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan ini, yaitu: 

relevansi,efektivitas, ketepatan, danpak jangka panjang, dan tindak lanjut. Untuk lebih 

jelasnya akan diuraikan pada bagian berikut ini. 

1. Relevansi 

Relevansi berhubungan dengan masalah ketepatan tindakan dengan tuntutan. 

Kalau dilihat kegiatan ini mempunyai relevansi yang tinggi mengingat tuntutan 

pembelajaran sekarang dimana kemampuan guru-guru benar-benar dituntut lebih 

baik sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

2. Efektivitas 

Kegiatan ini telah berjalan dengan efektif, dimana setiap miskonsepsi yang 

dimunculkan guru dibahas, dan dikembangkan dengan prediksi terhadap miskonsepsi 

yang mungkin dimunculkan oleh sisiwa. 

3. Ketepatan 

Kegiatan ini dirasakan sangat tepat sekali, karena akar permasalahan adalah 

pada guru, dan gurulah yang diarahkan untuk membuat model dalam 

menanggulangi permasalahannya di sekolah masing-masing. 



4. Dampak Jangka I'anjang 

~ Danpak jangka panjang yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terjalinnya 

kerjasama yang saling menguntungkan antara gun1 di sekolah dengan universitas 

sebagai penghasil tenaga guru, sehingga lulusan universitas selalu terpantau, dan 

masukan dari lapangan juga dapat digunakan universitas untuk membenahi 

kekurangannya sebagai penghasil tenaga kependidikan. 

5. Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut deri kegiatan ini adalah kesepakatan tentang jalinan 

hubungan antara guru-guru fisika di sekolah dengan jurusan fisika, baik dalam 

bentuk organisasi profesional seperti Himpunan Fisika Indonesia (HFI), maupun 

ikatan alumni jurusan fisika yang sedang dipersiapkan pembentukannya 

D. Faktor Pendorong 

Ada beberapa faktor pendorong dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Seakan-akan selama ini siswa saja yang dibebankan masalah rendahnya mutu hasil 

belajar, sehingga dipandang perlu menelusuri juga kemampuan guru-guru yang 

mengajar mereka. 

2. Keluhan selama ini mengenai padatnya materi ajar perlu diluruskan bahwa 

mengajar bukanlah menyusun semua konsep-konsep fisika ke dalam memori siswa 

sedangkan mereka pasif, tetapi belajar adalah membiarkan siswa membangun ~ sendiri konsep tersebut dalarn diri mereka. Hal tersebutlah yang perlu ditanamkan 
I 

kepada setiap pendidik, dan untuk aksud tersebut guru harus merancang model 

pembelajaran yang inivatif dan tidak membosankan. 



3. Adanya motivasi dari segenap tim pelaksana untuk menyumbangkan gagasan dan 

pikiran dalam rangka membantu guru-guru fisika di lapangan. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

~ a r i  kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa ha1 yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagian besar guru-guru fisika masih mengalami miskonsepsi tentang materi fisika 

2. Masih terdapatnya kesulitan-kesulitan yang ditemui guru dalam menemukan cara 

menanamkan konsep fisika kepada siswa, terutama beberapa materi yang dianggap 

sulit, sehingga diperlukan model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalarn 

belajar, maupun membantu guru dalam menerangkan pelajaran. 

3. Adanya rasa antusias guru-guru dalam memecahkan permasalahan yang mereka 

hadapi dalam bidang fisika dan permasalahan miskonsepsi yang mereka hadapi dan 

rniskonsepsi yang sering dimunculkan siswa. 

4. Terlihat adanya motivasi guru dalam merekonstruksi model pembelajaran untuk 

mengatasi miskonsepsi siswa. 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan kegiatan ini secara berkala sehingga dapat dijadikan sebagai ajang 

bertukar pikiran antara guru-guru di lapangan dosen-dosen fisika di perguruan 

tinggi 

2. Materi yang diberikan sedapat mungkin lebih dikembangkan, tidak hanya dalarn 

bidang mekanika saja. 

3. Pihak terkait hendaknya selalu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada dosen 

untuk melakukan pengabdian ke daerah-daerah, diserta dengan mempersiapkan 

sarana dan prasarana yang diperlukan. 
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SUATU ALTERNATIF PEMBELAJARAN UNTUK MENANGGULANGI 
MISKONSEPSI FlSlKA UNIT MEKANIKA PADA SlSWA SMU' 

Oleh: Nur Asma dkk2 
--------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 

I. PENDAHULUAN 

Rendahnya mutu pendidikan khususnya Fisika, pada umumnya sering 

dibebankan kepada guru bidang studi itu sendiri atau kurikulum. Usaha perbaikan 

terhadap faktor penyebab ini ternyata juga mendapat dukungan pihak pemerintah 

dimana beberapa kali telah diadakan perubahan kurikulum, penataran-penataran 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dan memperkenalkan 

beberapa metode pembelajaran. 

Banyak usaha yang telah dilakukan, tetapi usaha-usaha itu pada umumnya 

berupa usaha di luar anak didik itu sendiri, dan kelihatannya belum memberi hasil 

yang memuaskan. Belum ada usaha yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

anak didik belajar, dan untuk mengungkapkan cara anak belajar dengan 

menggunakan suatu model belajar3. Banyak jenis kesulitan yang dialami siswa di 

lapangan. Salah satu yang menghambat pemahaman siswa adalah pengetahuan. 

awal dirniliki siswa, yang belum tentu benar atau tidak konsisten. Pengetahuan awal 

yang seperti ini disebut dengan miskonsepsi dan merupakan troubling issue untuk 

guruldosen dan siswa/mahasiswa dalam pendidikan sains4. Miskonsepsi dapat 

bertahan lama dan dapat sangat kuat dipegang oleh siswa. 

Pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dibangun dari hasil interaksi siswa 

dengan lingkungannya, dengan orang dewasa maupun apa yang dibaca dan yang 

diperhatikan lewat media maupun buku-buku teks5. Pengetahuan ini dapat 

mempermudah siswa dalam menerima pelajaran selanjutnya, tetapi dapat pula 

mempersulit siswa. Karena itu guru harus mengetahui terlebih dahulu konsepsi awal 

' Disampaikan dalam bimbingan guru-guru Fisika SMU Negeri Sumatera Barat, 3 s. D. 4 Juli 2002, 
BPG padang 
Staf pengajar jurusan Fisika FMlPA Universitas Negeri Padang 

3 Darma.R.W. (1991), Peta Konsep sebagai Pengungkap Penguasaan Konsep-Konsep, Proseding 
Seminar Nasional Hasil Penelitian Perguruan Tinggi, 21-24 Januari ,Sawangan Bogor 
Ricche,R.D (2000). Strategies for assisting students overcome their irconcqtions in hight school physics, 
Memorial University of Newfoundland education 
Katu.N. (1995) , Miskonsepsi di Bidang Fisika dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Mahasiswa 
, Makalah, IKlP Padang, , OMober 



siswa mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari Jika konsepsi awal ini belum 

benar maka hendaklah diupayakan untuk mengubahnya atau rnenyempurnakannya 

sehingga proses pemahaman konsep baru tidak terganggu. Oleh karena itu 

diperlukan suatu pendekatan mengajar yang memenuhi syarat tersebut. 

lnformasi yang penting akan diterima dan diberi arti berdasarkan 

pengetahuan yang sudah dipunyai sedangkan informasi yang tidak penting tidak 

akan diterima. Setelah rnemberi arti terhadap informasi baru itu, siswa sering menguji 

pemahaman barunya dengan apa yang sudah dimilikinya. Apabila pemahaman 

barunya itu mampu menjelaskan persoalan baru itu maka pemahaman itu disimpan 

sebagai rnemori. 

Perlu disadari bahwa dalam membangun pengetahuannya, mereka aktif 

menyaring inforrnasi yang diterirna dan aktif terlibat dalarn tawar menawar intelektual 

baik dengan guru maupun dengan sesama siswa. Mereka cendrung 

mempertahankan pemahaman mereka kecuali ada bukti kuat bahwa pemaharnan 

baru yang ditawarkan guru rnemang lebih baik. Kerena itu pemahaman baru yang 

mau ditawarkan guru haruslah sesuatu yang dapat diuji kebenarannya oleh siswa 

dan dapat digunakan untuk menjelaskan situasi baru sama sekali. 

Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan suatu persoalan dapat 

saja terjadi karena mereka menggunakan pengetahuan yang dibangun secara tidak 

benar (miskonsepsi). Faktor-faktor penyebabvimbulnya rniskonsepsi antara lain: 

1. Penyampaian informasi yang kurang jelas dan kurang lengkap yang diterima 

oleh siswa dalam proses belajar 

2. Pemilihan strategi pengajaran yang kurang tepat, rnisalnya penggunaan 

analogi yang kurang tepat, dapat juga mengganggu proses berpikir siswa dan 

mendapat kesulitan dalam memahami konsep-konsep fisika yang dipelajari 

3. Kesalahan dalam buku teks, atau informasi tambahan dari media yang salah 

disampaikan. 

4. Kalau siswa telalu dituntun dan dituntut untuk rnenerima saja apa yang 

disampaikan guru, atau materi terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan tingkat 

Thorley,R.N. & Treagust,D.F. (1988). Conflict Within Dyadic Interaction As Stimulant For 
Conceptual Change In Physics. Int Journal of Science Education. 10, (2), 159-169 



perkembangan berpikir siswa, atau materi yang dibahas sangat asing dengan 

pengalaman mereka sehari-hari7. 

Jadi penting sekali diungkap konsepsi awal (miskonsepsi) siswa sehubungan 

dengan materi yang akan dipelajari. Untuk itu tentu perlu dipersiapkan alat atau cara 

untuk mengungkap miskonsepsi siswa dan mempersiapkan model pembelajaran 

yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi itu. 

Saat ini keadaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan 

pesat. Perencanaan pembelajaran yang tradisional tidaklah lagi harus dipertahankan. 

Dari berbagai penelitian dan pengembangan program melalui pendekatan yang tepat 

dapat memberi hasil yang lebih baik, karena salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah pendekatan pembelajaran yang 

tepat. 

Suatu model mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang 

digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pengajaran dan memberi 

petunjuk kepada pengajar dikelas dalam setting pengajaran ataupun setfing lainnya. 

Kebaikan model mengajar bergantung kepada tujuan pengajaran itu sendiri. Tiap 

model mengajar yang dipilih haruslah mengungkapkan berbagai realitas yang sesuai 

dengan situasi kelas dan macam pandangan hidup, yang dihasilkan dari kerjasama 

guru dan murid. 

Sumber kesulitan utama dalam menerapkan model mengajar terutama terletak 

pada guru dan atau murid yang kurang begitu akrab dengan model yang ia terapkan. 

Mencobakan model yang baru memang kurang berkenan dihati, seba harus merubah 

kebiasaan yang telah lama dijalankan. Kebiasaan memang tidak mudah di ubah dan 

hanya dengan hasrat yang kuat untuk merubah ke arah yang lebih baik yang mampu 

menyingkirkan kesulitan itu. Akibatnya lama kelamaan , model-model yang guru pelajari 

itu akan menjadi miliknya sendiri dan akan mewarnai gaya mengajarnya. Jadi gaya 

mengajar lama masih dipertahankan dengan mendapat pengayaan dari gaya-gaya 

mengajar baru yang ditawarkan oleh model-model mengajar yang dipelajarinya. Model- 

model mengajar tidaklah bertentangan satu sama lain, justru diantaranya terjadi saling 

melengkapi. Perbedaan hanyalah pada strategi yang dipilih, yang disesuaikan dengan 

tujuan pengajaran dan siswa yang bagaimana yang dilibatkan dalam proses belajar 

' Katu.N (1995) Konsepsi Awal Siswa Dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Mereka Atas 



mengajar. Beriku akan dibahas cara pengungkapan miskonsepsi dan model 

pembelajaran untuk mengatasi miskonsepsi 

2. PEMBAHASAN 

2.1. Pendeteksian Miskonsepsi 

Konseps adalah persepsi individu mengenai kecendrungan dari gejala atau 

objek yang biasanya dinyatakan dengan kata-kata yang terdefinisikan dengan sangat 

baik. Konsep tidaklah berdiri sendiri. Mereka membentuk, atau dihubungkan dengan, 

konsep-konsep yang lain8. A common definition would describe a conception as 

characterizations of categories as description reflecting person-world relationships 

(Linder,1993; Kleugel.1999). A conception is our understanding of a particular part of 

our natural worldview (Kyle,Family & Shymansky,l989). Linder (1993) explained 

conception as having both a structure (a how attribute) and a meaning (a what 

atri b ~ t e ) ~  

Miskonsepsi adalah istilah yang sering digunakan untuk menyatakan 

konsepsi alternatif yaitu pikiran yang tidak sejalan dengan kesepakatan saintifik. 

lstilah ini dipakai untuk menggambarkan interpretasi yang tidak dapat diterima 

secara saintifik tetapi tidak selalu berarti salah8 . Pengetahuan awal sering juga 

disebut pra konsepsi (preconception) atau konsep primitif (phenomenology primitive). 

Pra konsepsi siswa sering sekali bertentangan dengan yang lainnya (tidak konsisten, 

dan sering tidak sesuai dengan konsepsi para ilmuwan . Karena itu, pra konsepsi 

siswa sering dinamakan konsep alternatif atau miskonsepsiiO. Miskonsepsi dikenal 

jug a dengan alternative frameworks, naive conception, intuitive or spontaneous 

concepts or alternative interprefationl 

- - - - - - - - - - -- 

Konsep- Konsep Sains Yang Diajarkan Guru, makalah, lKlP PAdang,OMober 
* Katu,N (1995). Miskonsepsi di bidang Fisika dan pengaruhbya terhadap pemahaman siswa, 

makalah, lKlP Padang, Oktober 
Ricche,R.D (2000). Strategies for assisting students overcome their misconceptions in hight school 
physics, Memorial University of Newfoundland education 
Katu,N. (1995). Konsepsi awal siswa dan pengaruhnya terhadap pemahaman mereka atas 
konsep-konsep sains yang diajarkan, makalah,lKIP Padang, okober 

" Ricche,R.D (2000). Strategies for assisting students overcome their misconceptions in hight school 
physics, Memorial University of Newfoundland education 



Untuk mendeteksi miskonsepsi dapat dilakukan salah satunya dengan 

beberapa carai2 : 

1. Memberi tes diagnostik pada awal perkuliahan atau pada setiap akhir suatu 
pembahasan. Bentuknya dapat berupa tes obyektif pilihan ganda atau bentuk lain 
seperti menggambarkan diagram fisis atau vektoris, grafik, atau penjelasan 
dengan kata-kata 

2. Dengan memberikan tugas-tugas terstruktur misalnya tugas mandiri atau 
kelompok sebagai tugas akhir pengajaran atau tugas pekerjaan rumah 

3. Dengan memberikan pertanyaan terbuka, pertanyaan terbalik (reverse question) 
atau pertanyaan yang kaya konteks (context-rich problem) 

4. Dengan mengoreksi langkah-langkah yang digunakan siswa atau mahasiswa 
dalam menyelesaikan soal-soal essay 

5. Dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan terbuka secara lisan kepada siswa 
atau mahasiswa 

6. Dengan mewawancarai misalnya dengan menggunakan kartu pertanyaan. 

Salah satu cara pengungkapan miskonsepsi yang telah dikembangkan di di Arizona 

State University Amerika Serikat adalah dengan tes diagnostik khusus untuk unit 

mekanika (Mechanic diagnostic test) yang dibuat oleh David Hestenes dkk13, yang 

telah diuji reliabilitas dan validitasnya. Tes ini juga telah digunakan di Amerika baik 

untuk , mahasiswa, guru, dosen, profesor, yang terdiri dari 36 butir soal dengan topik 

sebagai berikuti4 

Tabel I. Topik-topik yang terkandung dalam Mechanic diagnostig test 

Kelompok Nomor item soal Topik 
I I Relative speeds of moving particles 
I1 2-5 Free fall. Relationship between kinetic energy, 

speed and potential energy 
Ill 6- 7 Frictional force and its relationship to the normal 

force 
IV 8-9 Projectile motion. Free fall 
V 10-12 Newton's first law and Newton's third law 
VI 1 3-20 Projectile motion and its relationship. with the 

kinetic and potential energy of the moving object. 
Independence of horizontal and vertical motion 

VI I 21 -23 lmpuls and its application to a moving particle 
Vlll 24-25 Aplication of several forces and their effect on 

12 Katu.N. (1 995) , Miskonsepsi di Bidang Fisika dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman 
Mahasiswa , Makalah, IKlP Padang, , Oktober 

l 3  Hestenes,D,Welis.M and Swackhamer.G (1985) The Initial Knowledge State of Physics Student, 

11 
Am,J,Phys, 53 (1 l ) ,  November 
Hasan S, Bagay0ko.D and Kelly E.L (1990) Misconception and the Certainty of Response lnsex 
(CRI), Physics Education,34 (5) September 



motion of an object 
IX 26-29 Forces and uniform motion (a=O atasu at = 0) 
X 30-32 Conservation of the total mechanical energy. 

Dependence of the gravitational potential energy 
on height 

XI 33-36 Conservation of the total mechanical energy. 
Motion under the influence of gravity. 

Bahwa miskonsepsi juga berhubungan dengan konsepsi-konsepsi lain dalam 

suatu kerangka berpikir seseorang. Oleh karena itu dalam usaha memperbaiki suatu 

miskonsepsi, maka perlu bagi seorang guru memahami kerang ka berpikir siswanya 

secara umum. Tidak bisa dia hanya berkonsentrasi pada perbaikan miskonsepsi 

tertentu saja. Dalam berusaha menjelaskan latar belakang fisika yang menimbulkan 

sesuatu peristiwa, siswa tentu mencari keterhubungan peristiwa itu dengan kerangka 

berpikir yang mendasari pengetahuan dia mengenai peristiwa itu. Berarti siswa akan 

merumuskan penjelasan atas suatu peristiwa alam berdasarkan kerangka berpikir 

yang sudah dia bangunq5 

Dalam teori piageti6 , ada 3 bentuk pengetahuan yaitu pengetahuan fisik, 

pengetahuan logiko-matematik dan pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial seperti 

nama hari dalam seminggu, tanda atom, nama unsur dapat dipelajari langsung, yaitu 

dari pikiran guru ke pikiran siswa. Tetapi pengetahuan fisik dan pengetahuan logiko 

matematik tidak dapat secara utuh dipindahkan dari pikiran guru ke pikiran siswa. 

Dengan kata lain tidak dapat diteruskan dalam bentuk sudah jadi. Setiap siswa 

harus membangun sendiri pengetahuan itu. Pengetahuan-pengetahuan itu harus 

dikonstruksi sendiri oleh anak melalui operasi-operasi, dan salah satunya adalah 

membangun operasi dengan ekuilibrasi yang merupakan suatu proses konstruktif 

Menurut konstruktivisme, ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan dari guru 

kepada siswa dalam bentuk yang serba sempurnai7. Murid perlu membangun 

pengetahuan itu sesuai pengalaman masing-masing. Beberapa ahli konstrukivisme 

yang terkemuka berpendapat bahwa pembelajaran yang bermakna itu berawal dari 

pengetahuan atau pengalaman awal yang dimiliki murid. 

l5 Katu.N (1995). Konsepsi awal siswa dan pengaruhnya terhadap pemahaman mereka atas konsep- 
konsep sains yang diajarkan guru, makalah, ikip padang, Oktober 

16 Dahar.R.W.(199 l), Peta konsep sebagai Pengungkapan Konsep-konsep, Prosedmg Seminar nasional hasil 
penelitian per,wan tinggi, 2 1-24 Januari, sawangan Bogor 

l7 Wi1son.B. (1 996) Contructivist Learning Environment:Case Studies in instructional design.New 



Menurut ~iaget' '  perubahan konseptual dapat terjadi melalui asimilasi, 

akomodasi sebagai mana yang dikutip berikut ini: 

Much of the conceptual change literature is built upon the Piagetian concepts of 
asimilasi, accomodation and to lesser degree cognitive dis-equilibrium. Assimilation is 
commonly used as the process whereby the learner is able to gain new knowledge by 
fitting new information into existing knowledge structures or schema (Tao & 
Gunstone,l999). Accomodation however, requires changes in structure before the 
new information can become part of the learner's knowledge or in other words a 
change in conception (Dykstra, Boyle & Monarch,1992;Posner,Strike,Hewson & 
Gertzog,l982; Tao & Gunstone,l999). For accomodation to occur usually learner 
enters a state of cognitive dis-equilibrium where the learner encounter or an event that 
does not fit with existing beliefs (Dykstra,Boyle & Monarch,l992; 
Posner,Strike,Hewson & Gertzog.1982) 

Pada proses asirnilasi seseorang menggunakan struktur kognitifnya untuk 

memahami atau beradaptasi dengan informasi baru yang diterimanya. Proses ini 

terjadi bila informasi baru itu mengandung kesamaan dengan struktur yang telah 

ada dan akan langsung diserap masuk ke dalam struktur kognitif yang telah ada. 

Pada proses akomodasi siswa hams memodifikasi struktur kognitif yang telah ada 

agar dapat merespon informasi baru itu. Dengan kata lain terjadi modifikasi struktur 

kognitif yang telah ada agar stmktur kognitif itu dapat menyerap informasi baru 

tersebut. 

Untuk itu diperlukan model pem belajaran yang menganut faham bahwa 

konsepsi awal siswa ikut mempengaruhi pemahaman materi lebih lanjut. Osborn 

dan wiirockls membedakan antara model belajar yang non generatif dengan model 

belajar yang generatif. Pada model belajar non generatif, pengetahuan awal langsung 

menentukan dan memberikan struktur dan rincian yang diperlukan untuk 

menentukan pengettian. Sedangkan dalam model belajar generatif, pengetahuan 

awal dimodifikasi dan direorganisasikan agar dapat digunakan untuk membentuk 

pengertian. Dalam model belajar generatif ini, peserta didik secara aktif membentuk 

pengertian dengan mem bang kitkan hu bungan antara aspek pengetahuan awal, 

berbagai aspek stimulus, dan berbagai aspek bentukan pengettian yang terpisah- 

Jersey:educational Technology Publications 
l 8  Ricc he, R. D (2000). Strategies for assisting students overcome their misconceptions in highf 

school physics, Memorial University of Newfoundland education 
Osborn, Roger; Wittrock,Merlin. The Generative Learning Model and Its implications for Science 
Education Dalam Maryunis,Alek. Teori Belajar IPA dan peranan Laboratorium dalam Pengajaran 
Fisika, makalah, disampaikan 3 s.d 13 oktober 1995, FMIPA, IKlP Padang 



pisah yang telah terbentuk sebelumnya. 

Salah satu pendekatan mengajar yang dapat dianggap memenuhi syarat 

dilihat dari kerangka konseptual, adalah pendekatan konstruktivisme. Untuk 

membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil 

kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah 

disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat 

mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat 

dibina. Proses ini dinamakan konstrukti~isme~~ 

Pendekatan pembelajaran ini adalah merupakan implementasi dari sejumlah 
prinsip-prinsip konstruktivisme tentang bagaimana pengetahuan diperoleh. Prinsip 
yang paling umum dan paling esensial yang dapat diturunkan dari konstruktivisme 
ialah bahwa anak-anak memperoleh banyak pengetahuan di luar sekolah, dan 
pendidikan seharusnya memperhatikan ha1 itu dan menunjang proses alamiah ini. 
Sesuai dengan prinsip mengajar menurut model konstrukivis , mengajar bukan 
sebagai proses dimana gagasan-gagasan guru diteruskan kepada para siswa. Tetapi 
sebagai proses-proses untuk mengubah gagasan-gagasan anak yang sudah ada 
yang mungkin "salah". Dasar pemikiran konstruktivis ialah, bahwa pengajaran efektif 
menghendaki agar guru mengetahui bagaimana para siswa memandang fenomena 
yang menjadi subjek pengajaran. Pelajaran dikembangkan dari gagasan yang telah 
ada itu, mungkin melalui langkah-langkah intermediat, dan berakhir dengan gagasan 
yang telah mengalami modifikasi. Belajar menurut konstruktivist adalah suatu 
perubahan konseptual, yang dapat bzrupa pengkonstruksian ide baru atau 
mengkonstruksi ide yang sudah ada sebelumnya. 

Teori belajar konstruktivis (constructivis theories of learning) berkembang dari 

kerja Piaget, Vigotsky, teori-teori pemrosesan informasi dan teori psikology kogniti 

yang lain. Menurut slavin2' teori ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi 

sesuai. Belajar itu jauh lebih banyak dari mengingat. Bagi siswa agar benar-benar 

memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirintya, berusaha dengan 

susah payah dengan ide-ide. 

Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka 
sendiri tentang hampir semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. 
Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, 

20 http://maktab.virtualave.net~rencanalteon konstruktivistme.hix~ 
2' Nur, M. (1995). Pengembangan Model PBM IPA berorientasi PKB untuk meningkatkan daya nalar siswa , *- .--- 

dalam rangka menyonsong Masyarakat Iptek pada Pengembangan jangka panjang tahap ke dua, IKIP Su&baya 



kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam 
peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. 
John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa 
pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai 
proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga 
menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan 
pem be~ajaran~~. 

Menurut pandangan konstruktivist bahwa guru bukan lagi sebagai satu- 

satunya penyaji informasi di dalam kelas yang tujuannya mengajari siswa supaya 

tahu, tetapi sebagai seorang nara sumber yang berperan aktif dalam mempersiapkan 

fasilitas belajar dan membangun suasana belajar mengajar yang kondusif. Guru tidak 

lagi fungsinya hanya mengajar, tetapi dia juga perlu belajar untuk memahami 

pandangan siswanya atas konsep-konsep sains yang sedang dibahas, mempelajari 

dan memahami kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep itu, serta 

mempelajari cara untuk membantu mereka memahaminya. 

Dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme fungsi 

guru akan berubah. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan 

pembelajaran, penilaian, penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Dengan 

cara ini, guru akan lebih memahami bagaimana murid membina konsep atau 

pengetahuan. Justru itu guru akan memperoleh kemahiran untuk membina dan 

mengubahsuai kefahaman serta berkomunikasi dengan orang lain. Guru akan 

memahami bahwa proses pembinaan dan pengubahsuaian konsep merupakan satu 

proses berkelanjutan dalam kehidupan. Murid menganggap peranan guru sebagai 

salah satu sumber pengetahuan dan bukan sebagai seorang yang tahu segala- 

galanya. Mereka menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang boleh disesuaikan 

dan boleh berubah. Mereka juga sadar bahwa mereka bertanggungjawab terhadap 

diri sendiri untuk menggunakan berbagai cara untuk memproses informasi dan 

menyelesaikan masalah. Jadi guru berperanan sebagai seorang fasilitator dan 

pembimbing. Hubungan guru dengan murid boleh diumpamakan sebagai hubungan 

di antara bidan dengan ibu yang melahirkan anak. Guru bertanggung jawab 

membimbing dan membantu murid mempelajari sesuatu pelajaran dengan bermakna. 

Murid yang membina fahaman sendiri. Guru memberi peluang untuk membentuk 

kemahiran dan pengetahan di mana mereka mengaitkan pengalaman lampau mereka 
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dengan kegunaan masa depan, . murid bukan hanya dibekalkan dengan fakta-fakta 

sederhana, sebaliknya penekanan diberi kepada proses berfikir dan kemahiran 

berkomunikasi. Dalam proses ini murid akan mengalami prosedur yang digunakan 

oleh seorang saintis seperti menyelesaikan masalah dan memeriksa hasil yang 

d ipero~eh~~ 

2.2. Tahap-Tahap Pengajaran Dengan Pendekatan Konstruktivist 

Pengajaran yang dapat digunakan untuk membantu siswa mengubah ide 

intuitif atau miskonsepsi itu menurut Osborne & ~ r e y b e r g ~ ~  bahwa haruslah 

merupakan: 

1. Pengajaran yang membantu siswa saling tukar menukar, melibatkan atau 
mengembang ide yang mereka punyai mengenai topik yang dibahas di kelas. 

2. Pengajaran yang akan menyajikan ide-ide baru yang kelihatan koheren dan 
konsisten secara internal (intelligeble = dapat dimengerti), berkaitan dengan ide- 
ide yang sudah dimiliki siswa dalam artian lebih luwes, praktis, dan berguna ( 
fruitful = berhasil) 

3. Pengajaran yang akan mengurutkan dengan lebih baik topik-topik fisika yang 
tercantum dalam kurikulum dengan memperhatikan ide intuitif dan pengetahuan 
yang dikembangkan sebelumnya oleh siswa. 

Bahwa untuk mengubah miskonsepsi itu bukanlah sesuatu yang mudah. 

Seseorang perlu merubah struktur dan mengorganisasikan kembali pengetahuan 

yang telah ia miliki, sebagaimana yang dinyatakan ~atu.~%ahwa: untuk mengubah 

kerangkan berpikir yang bebeda dari pemahaman fisikawan, maka siswa perlu 

melakukan reorganisasi dan restruMurisasi pengetahuannya. Untuk dapat melakukan 

restrukturisasi maka siswa perlu menyadari kelemahan pemahaman yang sudah dia 

miliki. Yang bersangkutan perlu ditunjukkan kelemahan pemahamannya lewat 

pengamatan langsung atas suatu gejala fisika. Dia harus membangun kerangka 

berpikir baru dengan mengadakan perubahan pada kerangka berpikir yang sudah 

dimilikinya. Proses reorganisasi ini makan waMu dan prosesnya kompleks. 

sutrisno2' menyatakan bahwa proses belajar mengajar yang mengadopsi 
tradisi konstruktivisme dimulai dengan menggali konsepsi awal peserta didik. 
Konsepsi-konsepsi ini kemudian di'kontes'kan dengan konsepsi yang dibangun oleh 

23 hQ:llmW~L&dave.!!et/r~-n~maLteon konstruktivistme.ht-m 
24 Katu.N (1 995). Beberapa cara pendekah dalam pengajaran untuk mengatasi miskonsepsi di bidang fisika, 
makalah, IKlP Padang, Oktober 
25 

Sutrisno (1995). Keterampilan Membuat Strategi Pemecahan Masalah. Suatu alternatif Kegiatan 
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ilmuwan. Dalam kontes ini akan dicari konsepsi yang paling baik. Pada proses ini 
peserta didik akan melakukan CBSA yang sebenarnya. Mereka mengalami perioda 
konflik kognifif antara konsepsinya dan konsepsi yang lain. (termasuk konsepsi 
ilmuwan). Konflik kognitif berakhir pada saat yang bersangkutan bersedia menerima 
konsepsi yang paling baik sekalipun bukan konsepsinya sendiri. 

Pada saat perioda konflik kognitif ini terjadi pengaturan-pengaturan sendiri 
atau equilibrasi adalah kemmapuan untuk mencapai kembali kesetimbangan 
(equilibrium) selama perioda ketidakseimbangan (disequilibrium). Equilibrium 
merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat-tingkat berfungsi kognitif yang lebih 
tinggi melalui asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrium ini merupakan proses 
k o n s t r u ~ i f . ~ ~  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu strategi mengajar untuk menerapkan 

model konstruktivis ialah penggunaan siklus benajar yang teridiri dari tiga fase, yaitu 

fase eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan fase aplikasi konsep. Fase 

eksplorasi menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan gagasan- 

gagasan dan menganalisis kenapa gagasan mereka demikian. Fase kedua dimulai 

dengan memperkenalkan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan fenomena 

yang diselidiki dan mendiskusikannya. Fase ketiga adalah menggunakan konsep- 

konsep yang telah diperkenalkan untuk penyelidikan lebih lanjut. 

Pendekatan konstruktivisme mempunyai pola umum yang terdiri dari 3 fase 

sebagai berikut: 

1. Mengungkap gagasanlide siswa tentang konsep yang sedang dipelajari ( 

exposing alternative framework) 

2. Menciptakan konflik kognitif dalam fikiran siswa (creating conceptual conflict) 

3. Mendorong terjadinya akomodasi dalam fikiran siswa (encouranging 

accommodation) 

Selain bentuk-bentuk yang sederhana tahap-tahapan tiap pembelajaran secara 

eksplisit telah menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran. 

~ o h a d i ~ ~  telah menerapkan model pengajaran dengan strategi konflik kognitif 

pada mahasiswa dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Menggali bagan konsep yang sudah ada pada mahasiswa 

26 Dahar. R.W. 
" R0hadi.N. (1998). Pengembangan model intruksional Menerapkan strategi konflik kognitif dalam 

upaya proses remediasi miskonsepsi fisika pada program PMlPA universitas Bengkulu, makalah, 
PPD ~ e a d s  Project, IKIP Padang, 22-23 septem ber 



Pada tahap ini bagan konsep yang sudah ada pada pikiran mahasiswa 
dibangkitkan dengan cara menunjukkan gejala fisika yang akan dibahas, sebagai 
contoh adalah gerakan dua bola pimpong yang digantung berdekatan kemudian 
udara diantaranya ditiup. Pertanyaan yang diajukan adalah' kemana kedua bola 
pimpong itu bergerak pada saat udara diantara kedua bola itu dihembuskan?'. 
Kemudian berbagai jawaban lengkap mahasiswa ditulis di papan tulis. 
Pembahasan selesai sampai misalnya 5 jawaban dan I jawanan yang benar. 

b. Membangkitkan situasi konflik kognitif 
Pada tahap ini mahasiswa diarahkan untuk mendiskusikan membahas bentuk- 
bentuk pemahaman mereka yang berbeda. Situasi belajar diarahkan agar pada 
pemikiran mahasiswa timbul setuju atau tidak setuju dengan berbagai bentuk 
pemahaman yang tertulis. 

c. Pengayaan dan Penguatan 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dan terpenting dalam proses belajar 
mengajar remediasi menerapkan strategi konflik kognitif. Sebab pada tahap ini 
mahasiswa mendapat informasi dari membaca bahan kuliah dan mendapat 
penjelasan yang berkaitan dengan gejala konsep-konsep fisika yang sedang 
dipelajari. Pada tahap ini restrukturisasi bagan konsep diharapkan terjadi 
semakin mantap. Kemantapan bagan konsep yang baru dapat dilakukan melalui 
tanya jawab. 

~ e e d h a m ~ ~  mengemukakan Pengajaran Berasaskan Model Konstruktivisme 

terdiri dari 5 fasa sebagai berikut: 

Fasa-Fasa Pengajaran Berazaskan Model Konstruktivisme 

No. 

1 

II 

Fasa 

Orientasi 

Pencetusan 
konsep 

Penstru kturan 
konsep 
kembali 

TujuanIKegunaan 

Menimbulkan minat dan 
menciptakan suasana 
ketertari kan terhadap 
pelajaran yang akan 
dipelajari 

Supaya murid dan guru 
sadar tentang konsep 
terdahulu 

Mewu judkan kesadaran 
tentang konsep alternatif 
yang berbentuk 
saintifik. 
Wlenyadari bahwa 
konsep-konsep 
sebelumnya perlu 

Kaeda h 

memaparkan fenomena- 
fenomena oleh guru, dapat 
juga berupa penayangan film, 
video, dl1 sehingga tercapai 
tujuan 

melakukan diskusi dalam 
kelompok kecil, pemetaan 
konsep dl1 



Model pengajaran dan pembelajaran ini adalah dicanangkan dalam 'Children's 

I .  

V. 

Learning in Science Project' (Needham, 1987). dalam model ini, murid digalakkan 

bertukar-tukar fikiran melalui fasa pencetusan idea. Fase ini juga dapat merangsang 

I. Penjelasan 
dan pertukaran 

ii. Penciptaan 
situasi konflik 
iii. Pem binaan 
konsep baru 

iv. Penilaian 

Penggunaan 
konsep 

Renungan 
kembali 

murid meninjau konsep awal mereka. 

Dalam fasa penstrukturan semula idea, guru diharapkan merancang aktivitas 

diubahsuai, 
diperkembang 
kan atau diganti 
denganan konsepyang 
lebih saintifik. 

Mengenal dengan pasti 
konsep-konsep alternatif 
masing-masing dan 
memeriksa secara kritis 
konsep-konsep tersebut 
Menguji kesalahan 
konsep-konsep semula 
Menyesuaikan, 

mengembangkan atau 
penukaran konsep 
semula 

Menguji kesalahan 
untuk idea-idea yang 
dibina 
Pengukuhan konsep 
yang telah dibina dalam 
situasi baru 
Menyadari tentang 
perubahan konsep 
siswa. Murid dapat 
membuat refleksi sejauh 
manakah konsep awal 
mereka telah berubah 

yang sesuai untuk membantu murid mengubah idea asal mereka. Murid diberi 

- 

diskusi dalam kelompok kecil 
dan membuat laporan hasil 
diskusi 

diskusi, membaca, masukan 
dari guru 
Mengamati, eksperimen, 
demonstrasi, dl1 

Penulisan sendiri 

Penulisan sendiri, diskusi 
dalam kelompok kecil, catatan 
pribadi dl1 

peluang untuk memaparkan konsep awal sendiri dan juga konsep rekan-rekan 

mereka. Bahwa dipercayai konsep baru yang dibina oleh murid sendiri biasanya lebih 

mudah diterima oleh mereka jika sekiranya idea ini mudah difahami dan berguna. 

Dalam fasa penggunaan konsep, murid boleh menggunakan konsep baru mereka 

, untuk menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan 



Pada tahap ini guru membantu siswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran 
yang diterima para fisikawan dan menunjukkan bahawa pandangan yang dia 
usulkan dapat menjelaskan dengan koheren gejala yang mereka amati. Siswa 
diberi beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya 
dengan pandangan alternatif yang diusulkan guru. Diharapkan mereka akan 
merasakan bahwa pandangan baru dari guru tersebut mudah dimengerti, masuk 
aka1 dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan. Diharapkan siswa mulai 
mengorganisasi kerangkan berpikir mereka dengan melakukan perubahan 
struktur dan hubungan anatar konsep-konsep. Proses reorganisasi ini tenmtu 
membutuhkan waktu. 

4. Penerapan (Aplication) 
Dalam tahap ini guru memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang 
berbeda untuk diselesaikan oleh para siswa dengan kerangka konsep yang telah 
mengalami restrukturisasi. Maksudnya agar para siswa atau mahasiswa dapat 
menerpakan pemahaman baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru. 
Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan 
membuat siswa makin tuakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka 
yang telag direorganisasi. Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih 
menguatkan hubungan antar konsep didalam kerangka berpikir yang baru 
mengalami reorganisasi. 

5. Tahap menilai kembali (review) 
Dalam suatu diskusi guru mengajak siswa untuik membandingkan kerangkan 
berpikir baru dari hasil reorganisasi dengan apa yang sebelumnya mereka miliki. 
Mereka diminta menilai kelemahan dari struktur berpikir mereka yang lama. 

Beberapa contoh kegiatan yang dapat membantu siswa menyadari kelemahan 

yang mereka pegang dan tawaran alternatif yang dapat penjelasan yang dapat 

diberikan guru: 

1. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi siswa. Setelah guru mengetahui 
intuisi yang dimiliki siswa, guru mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan 
peristiwa yang berbeda dari intuisi siswa. Dengan melihat peristiwa yang berbeda 
dari duga--- mereka maka didalam pikiran mereka timbul perasaan kacau 
(dissonanc yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tentram 
sehingga memotivasi mereka untuk mengurangi persaan kacau itu dengan 
mencari alternatif penjelasan. 

2. Mengakomodasi keinginan siswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan 
menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan siswa antara lain berupa percobaan 
kegiatan kelompok, menggunakan diagram, analogi, atau simulasi untuk 
mengaktifkan siswa dalam proses belajar. Variasi kegiatan ini dapat membantu 
siswa memperoleh penjelasan yang cu kup memuaskan. Untuk lebi h memperkuat 
pemahaman mereka maka guru dapat memberikan soal-soal terbuka (open- 
ended question), soal-soal kaya konteks (context rich problem) dan pertanyaan 
terbalik (reverse question) yang dapat dikerjakan secara kelompok. 



3. KESIMPULAN 

Pengungkapkan miskonsepsi siswa sebelum pembelajaran dimulai adalah 

penting, karena siswa akan bisa memahami informasi baru itu berdasarkan 

pengetahuan yang telah mereka miliki. Jika pengetahuan awal itu belum "salah" 

maka perlu dilakukan perubahan struktur kognitif atau penyesuaian. Diharapkan 

informasi atau pengetauan baru yang datang dapat dipahami dengan baik. Untuk unit 

mekanika dapat digunakan mechanic diagnostic test yang telah dibuat dan 

dikembangkan oleh David Hestenes dkk. Pembelajaran untuk menanggulangi 

miskonsepsi salah satunya adalah pembelajaran yang menggunakan .pendekatan 

konstruktivisme. Pendekatan ini menganut faham bahwa seseorang dapat menerima 

atau memahami informasi atau pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan awal 

atau struktur kognitif yang telah dimilikinya. 
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