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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Ilmu fisika memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Mengingat begitu penting peran ilmu fisika, maka sudah semestinya 

ilmu fisika dipahami dengan baik oleh peserta didik yang mempelajari fisika. 

Pembelajaran fisika menurut Kurikulum 2013 memiliki tujuan diantaranya ialah agar 

peserta didik memiliki kemampuan menguasai konsep dan prinsip fisika serta 

mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan, dan sikap percaya diri 

sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Suharto, 2015, h. 101). Upaya 

peserta didik dalam mempelajari fisika sering menemui hambatan-hambatan yang 

disebabkan adanya anggapan bahwa fisika sebagai pelajaran yang sulit dipahami, dan 

didukung oleh pengajaran fisika yang tidak menarik. Para peneliti bidang fisika di 

Indonesia menyebutkan beragam alasan mengenai kurangnya pemahaman fisika 

peserta didik. Banyak pihak mengatakan bahwa salah satu penyebab kurangnya 

pemahaman fisika peserta didik adalah terjadinya miskonsepsi (Maryani, 2013, h. 

135).  

Miskonsepsi fisika adalah pemahaman peserta didik yang tidak sesuai 

dengan konsep dan aplikasinya pada saat melakukan percobaan (Sofianto dkk, 2020, 

h. 110). Miskonsepsi peserta didik dapat diukur dengan menggunakan beberapa alat 

pengukuran miskonsepsi sehingga bisa terukur dengan jelas apakah peserta didik 

paham konsep, peserta didik salah konsep atau memang peserta didik tidak paham 
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sebuah konsep (Irawati & Sofianto, 2019, h. 111). Sehingga dapat dikategorikan hasil 

peserta didik yang mengerjakan sebuah soal konsep fisika. Salah satu materi yang 

banyak terjadi miskonsepsi adalah materi suhu dan kalor. Hal ini juga dijelaskan oleh 

Sofianto, dkk (2011) bahwa miskonsepsi peserta didik banyak terjadi juga dalam 

kehidupan sehari-hari dan peserta didik tidak menyadarinya seperti peserta didik 

menyamakan kalor sama dengan panas, panas sama dengan energi, dingin bukan 

bagian dari kalor dan banyak miskonsepsi fisika yang peserta didik tidak 

menyadarinya. Miskonsepsi merupakan isu yang diangkat oleh peneliti-peneliti 

pendidikan fisika karena dari konsep yang baik maka akan melahirkan penguasaan 

konsep peserta didik yang baik. Pernyataan itu juga didukung oleh Luh Sukariasih 

bahwa miskonsepsi adalah pangkal menurunnnya hasil belajar peserta didik fisika 

menjadi rendah. 

Miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik tidak terlepas oleh adanya 

penyebab atau sumber dari ketidaksesuaian konsep. Miskonsepsi dapat disebabkan 

oleh bermacam-macam hal. Secara umum disebabkan oleh peserta didik, guru yang 

mengajar, buku teks yang digunakan, konteks pembelajaran, dan cara mengajar guru 

(Suparno, 2013, h. 29). Miskonsepsi yang dimiliki oleh peserta didik harus segera 

dibenarkan untuk menghindari terjadinya miskonsepsi materi suhu dan kalor yang 

berkelanjutan. Berbagai macam cara dapat digunakan untuk menganalisis 

miskonsepsi pada peserta didik diantaranya ialah menggunakan peta konsep, tes 

pilihan ganda dengan disertai alasan terbuka, tes essay, wawancara diagnosis, diskusi 

dalam kelas dan praktikum tanya jawab (Suparno, 2013, h. 20).  
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Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Lestari (2017), bahwa 11,53% 

peserta didik mengalami miskonsepsi terhadap suhu karena mereka berpendapat jika 

suhu benda sama dengan massa benda, miskonsepsi yang terjadi pada 16,44% peserta 

didik juga terjadi pada anggapan tentang pelepasan dan penyerapan kalor. Sedangkan 

studi yang dilakukan oleh Alfiani (2015) yang menunjukkan bahwa masih banyak 

peserta didik mengalami miskonsepsi, diantaranya adalah: i) suhu dan kalor adalah 

sama, ii) suhu dapat berpindah (ditransfer), iii) pada saat perubahan wujud benda, 

suhu benda tetap naik, iv) penggaris besi akan menyimpan atau menyerap suhu yang 

lebih baik dari penggaris kayu, v) daya pancaran radiasi dipengaruhi oleh volume 

benda. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Silung (2016) 

menyatakan bahwa persentase miskonsepsi tertinggi peserta didik subkonsep 

perubahan wujud (35,05%) dan diikuti subkonsep pemuaian (27,0%), subkonsep 

kalor (11%), perpindahan kalor (10,0%) pengaruh kalor terhadap suhu benda (8,9%) 

dan terakhir subkonsep suhu (7,4%).  

Kesulitan peserta didik terkait konsep fisika dan matematika tersebut 

berakibat pada saat terjadi kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal ujian dan 

menjadi penyebab tidak tercapainya hasil belajar peserta didik secara optimal. Zahra 

(2015) menyatakan bahwa miskonsepsi pada peserta didik yang muncul secara terus 

menerus dapat mengganggu pembentukan konsepsi ilmiah. Pembelajaran yang tidak 

memperhatikan miskonsepsi menyebabkan kesulitan belajar dan akhirnya akan 

mengakibatkan rendahnya prestasi belajar peserta didik. Pada akhirnya, bila tidak 

segera diperbaiki miskonsepsi tersebut akan menjadi hambatan bagi peserta didik 

pada proses pembelajaran lanjut. 
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Berdasarkan observasi di SMA Negeri 04 Bombana diperoleh pernyataan 

dari guru bahwa masih banyak peserta didik kesulitan dalam belajar materi Suhu dan 

Kalor. Hal ini dilihat dari hasil ujian pada materi Suhu dan Kalor untuk tiap kelas XI  

MIA di SMA Negeri 04 Bombana berada dibawah nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) 75. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terhadap guru fisika di SMA 

Negeri 04 Bombana peserta didik  mengalami kesulitan memahami konsep fisika dan 

matematika dalam sub-bahasan azas-Black dan perpindahan kalor. Hal ini 

mengidentifikasikan terjadinya miskonsepsi yang disebabkan oleh peserta didik itu 

sendiri, guru yang mengajar, buku teks yang digunakan, cara mengajar guru. Oleh 

karena itu, untuk mengetahui penyebab rendahnya nilai ujian peserta didik 

disebabkan oleh miskonsepsi atau bukan, maka diadakan penelitian yang berjudul 

“Analisis Miskonsepsi Peserta Didik Pada Materi Suhu dan Kalor di Kelas XI 

SMA Negeri 04 Bombana”. 

1.2  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini yaitu pada: 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Fisika di Kelas XI MIA SMA Negeri 04 Bombana. 

2. Analisis tingkat pemahaman peserta didik pada materi Suhu dan Kalor di kelas 

XI  MIA SMA Negeri 04 Bombana. 

3. Analisis miskonsepsi peserta didik pada materi Suhu dan Kalor  di kelas XI 

MIA SMA Negeri 04 Bombana. 
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1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penulis meneliti peserta didik kelas XI MIA khususnya di SMA Negeri 04 

Bombana. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Fisika. Pelaksanaan Pembelajaran Fisika yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pada tujuan pembelajaran fisika yang 

tertuang di dalam kerangka kurikulum 2013 ialah menguasai konsep dan  

prinsip serta mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan dan 

sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang 

yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Tingkat pemahaman peserta didik. Tingkat pemahaman peserta didik yang 

dimaksud dalam penelitian adalah tingkat kemampuan peserta didik yang 

mengharapkan peserta didik mampu memahami arti atau konsep, situasi serta 

fakta yang diketahuinya. 

4. Miskonsepsi peserta didik. Miskonsepsi peserta didik yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu konsepsi atau struktur kognitif yang melekat 

dengan kuat dan stabil dibenak peserta didik yang sebenarnya menyimpang 

dari konsepsi yang dikemukakan para ahli. 
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1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fisika di kelas XI MIA SMA Negeri 04 

Bombana? 

2. Bagaimana tingkat pemahaman peserta didik pada materi Suhu dan Kalor di 

kelas XI  MIA SMA Negeri 04 Bombana? 

3. Bagaimana miskonsepsi peserta didik pada materi suhu dan kalor di kelas XI 

MIA SMA Negeri 04 Bombana? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Fisika di kelas XI MIA SMA 

Negeri 04 Bombana. 

2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik pada materi Suhu dan 

Kalor di kelas XI  MIA SMA Negeri 04 Bombana. 

3. Untuk mengetahui miskonsepsi peserta didik pada  materi Suhu dan Kalor di 

kelas XI  MIA SMA Negeri 04 Bombana. 
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1.6  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan 

pemahaman penulis khususnya dalam mengetahui miskonsepsi peserta didik 

pada materi suhu dan kalor di kelas XI  MIA SMA Negeri 04 Bombana dalam 

pembelajaran Fisika, serta diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah kajian ilmu pengetahuan alam 

khususnya Fisika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat ukur miskonsepsi pada 

materi suhu dan kalor. 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik melalui penekanan konsep saat proses belajar mengajar berlangsung. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang bagaimana kemampuan konsep 

peserta didik pada materi suhu dan kalor, sehingga kedepannya dapat menjadi 

pendidik yang lebih menekankan konsep saat proses belajar mengajar. 
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d. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang miskonsepsi peserta didik dalam 

pembelajaran Fisika. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan 

penelitian yang sejenis atau pengembangan terhadap topik-topik lain. 




