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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Deskripsi Teori 

2.1.1  Pengertian Miskonsepsi  

 Konsepsi adalah pengertian atau penafsiran seseorang terhadap suatu 

konsep tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online, 2019), 

konsepsi mengandung arti pendapat atau paham (para.1). Pada saat proses 

pembelajaran berlangsung peserta didik menerima konsep baru yang kemudian 

konsep tersebut akan diproses dengan konsep-konsep lain yang dimiliki melalui 

penalaran, pengetahuan, dan pemikiran. Ketidaksesuain antara konsep yang telah 

dipahami peserta didik dengan konsep ilmiah yang disepakati ilmuwan disebut 

dengan miskonsepsi. Menurut Fitria (2019) miskonsepsi didefinisikan sebagai 

ketidaksesuaian dalam menghubungkan konsep baru yang diterima peserta didik 

dengan konsep lama.  

 Secara terminologi, miskonsepsi merupakan kesalahan suatu konsep   

yang terbentuk di dalam memori peserta didik atau konsep yang terbentuk dalam 

memori peserta didik tidak sesuai dengan konsep/teori yang benar yang 

bersumber dari para ahli/para ilmuwan. Apabila miskonsepsi itu bertahan lama 

dalam diri peserta didik dapat mempengaruhi peserta didik dalam memecahkan 

persoalan hidup mereka (Ekici dan Kurt, 2013). Akibat lainnya yang akan terjadi 

apabila kesalahan pemahaman dalam memahami suatu konsep dibiarkan dan 

tidak segera diperbaiki akan menjadikan peserta didik tersebut melaksanakan 
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konsep yang salah itu terus sepanjang hidupnya selama tidak dilakukan 

perbaikan pada miskonsepsi tersebut. Kemudian miskonsepsi yang bertahan 

dalam diri peserta didik juga dapat mengganggu konsepsi berikutnya dan 

berdampak kepada aplikasi suatu konsep di dalam kehidupan sehari-hari. 

Kustiyah (2014) menyatakan bahwa miskonsepsi adalah suatu kesalahan dalam 

memahami konsep yang ditunjukkan dengan membuat kesalahan saat 

menjelaskan konsep tersebut dengan bahasa sendiri. Dari definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa miskonsepsi seseorang peserta didik dapat dilihat saat ia 

mengemukakan penjelasan tentang suatu konsep dengan gaya bahasanya sendiri 

dari hasil kontruksi pengetahuan para ilmuwan.  

 Menurut Suparno (2013) miskonsepsi terjadi pada semua dalam bidang 

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

ada 300 miskonsepsi tentang mekanika, 35 tentang bumi dan antariksa, serta 10 

studi mengenai fisika modern. Suparno (2013) menyatakan bahwa miskonsepsi 

yang sering dialami oleh peserta didik yaitu suhu dan kalor itu sama. Misalnya 

kalor bukanlah energi, mendidih adalah suhu tertinggi yang dicapai zat air, suhu 

adalah sifat suatu materi, benda yang berlainan suhu dan berkontak satu sama 

lain tidak harus menuju suhu yang sama. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan miskonsepsi fisika adalah kesalahan pemahaman konsep fisika sehingga 

konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep para ilmuwan atau para ahli (h. 40). 



11 
 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Miskonsepsi 

Miskonsepsi fisika ada lima macam, yaitu: (i) pemahaman konsep awal 

(preconceived nations), (ii) keyakinan tidak ilmiah (nonscientific beliefs), (iii) 

pemahaman konseptual salah (conceptual misunderstandings), (iv) miskonsepsi 

bahasa daerah (vernacular misconceptions), dan (v) miskonsepsi berdasarkan 

fakta (factual misconceptions) (Nurulwati dkk, 2014, h. 87). 

Miskonsepsi jenis pertama dipanggil dengan “pemahaman konsep awal” 

(preconceived nations). Miskonsepsi jenis ini ialah konsepsi yang sering 

didasarkan pada pengalaman sehari-hari, baik yang yang ada di sekitar sekolah 

ataupun di luar lingkungan sekolah. Ketika seseorang memasuki dunia sekolah, 

ia akan menerima satu penjelasan secara ilmiah yang tidak instuitif tentang yang 

dilihatnya pada masa lalu. Ternyata dengan adanya pemahaman konsep awal 

telah menyebabkan kesulitan bagi peserta didik memahami konsep panas, energi, 

dan gravitasi. Banyak ahli melihat miskonsepsi jenis ini sebagai sesuatu yang 

berlebihan daripada yang diperlukan, tetapi peserta didik lebih menyukainya 

karena nampaknya lebih rasional. Keyakinan pada pemahaman konsep awal tetap 

tidak berubah walaupun setelah proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan, 

oleh karena itu menjadi penyebab bagi proses pembelajaran. 
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Miskonsepsi jenis kedua dipanggil dengan “keyakinan tidak ilmiah” 

(nonscientific beliefs). Keyakinan tidak ilmiah adalah seluruh pandangan yang 

dipelajari oleh peserta didik daripada sumber-sumber yang berbeda dengan 

pendapat para ahli. Satu cara yang muncul ialah pengajaran secara mitos atau 

agama yang tidak ada bukti kebenaran secara ilmiah. Evolusi dan Big Bang 

adalah yang satu tidak sesuai dengan konsep agama yang kedua sesuai dengan 

pandangan agama. 

Miskonsepsi yang ketiga dipanggil dengan “pemahaman konseptual 

salah” (conceptual misunderstandings). Lazimnya jenis miskonsepsi ini muncul 

ketika peserta didik berhubungan dengan pendapat para ahli dalam suatu cara 

yang tidak menyebabkan peserta didik tersebut menyelesaikan paradox atau 

konflik akibat anggapan konsep awal dan keyakinan tidak ilmiah. Peserta didik- 

peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan satu perasaan kurang puas dan 

tidak mampu menjelaskan apa yang telah dipelajarinya. Hasilnya peserta didik 

tersebut membangun model salah yang membatasi proses pendidikan dimasa 

yang akan datang. 

Miskonsepsi yang ke-empat dipanggil dengan “miskonsepsi bahasa 

daerah” (vernacular misconceptions), yang muncul daripada penggunaan kata-

kata yang berarti sesuatu kepada banyak orang yang bukan pakarnya, hal yang 

sama akan sangat berbeda ketika dibahas dari sudut pandang ilmiah. 
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Miskonsepsi jenis yang kelima dipanggil dengan “miskonsepsi 

berdasarkan fakta” (factual misconceptions) adalah kesalahan yang terjadi pada 

masa kecil dan tetap tidak berubah hingga umur dewasa. Orang tua, guru, dan 

bahkan buku teks boleh jadi penyebab utama timbulnya kesalahan ini. Buku 

teks mereka sendiri dapat menjadi kesalahan dalam penyebaran miskonsepsi 

(Nurulwati dkk, 2014, h. 90-95).  

Berdasarkan uraian tersebut, jenis miskonsepsi dapat didasarkan pada 

pengalaman sehari-hari peserta didik, pandangan yang dipelajari peserta didik 

dari sumber-sumber berbeda dengan pendapat para ahli, peserta didik tidak 

mampu untuk menjelaskan apa yang telah dipelajari, penggunaan kata, 

kesalahan sejak awal peserta didik dan tetap tidak berubah. Purtadi (2011) 

menyatakan bahwa jenis-jenis miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik 

berdasarkan bagaimana miskonsepsi itu diperoleh (sumber) dapat dilihat pada 

tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2. 1: Jenis-Jenis Miskonsepsi 

No. Jenis Miskonsepsi Keterangan 

1.  Kepercayaan Beku  Konsepsi popular yang berasal dari pengalaman 

sehari-hari. 

2.  Kepercayaan Non-ilmiah  Termasuk di dalamnya adalah pandangan yang 

keliru yang dipelajari peserta didik dari sumber 

non ilmiah, misalnya mitos dan sebagainya. 

3.  Salah Paham Konseptual  Berkembang saat peserta didik diberi informasi 

ilmiah yang tidak memberi tantangan pada 

paradox dari kepercayaan beku dan 

kepercayaan non ilmiah. 

4.  Miskonsepsi Vernacular 

(Dialek) 
Muncul dari penggunaan kata atau istilah yang 

berbeda pada kehidupan sehari-hari dan ilmiah. 
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5.  Miskonsepsi Faktual  Kesalahan konsep yang terjadi dari sejak kecil 

dan tidak berubah atau tertantang hingga 

dewasa. 

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Miskonsepsi 

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya miskonsepsi, antara 

lain: (i) Guru jarang menjelaskan kaitan antar konsep-konsep Fisika dalam suatu 

topik tertentu, (ii) Guru jarang bertolak memulai pembelajaran dengan 

mengungkap miskonsepsi atau konsepsi awal peserta didik sebelum 

menanamkan konsep baru, (iii) Guru jarang memperhatikan konsep prasyarat 

yang harus dikuasai peserta didik sebelum menjelaskan materi baru, (iv) 

Pembelajaran konsep masih didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan dapat 

dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran peserta didik, (v) 

Pembelajaran sering mengabaikan strategi konflik kognitif, dan (vi) 

Pembelajaran sering mengabaikan penerapan strategi pembelajaran perubahan 

konseptual (Masril, 2012, h. 2252-3014). 

Para peneliti miskonsepsi menemukan berbagai hal yang menjadi 

penyebab miskonsepsi pada peserta didik. Secara garis besar, penyebab 

miskonsepsi dapat diringkas dalam lima kelompok, yaitu: i) Peserta didik, ii) 

Guru, iii) Buku/teks, iv) Konteks, dan v) Metode pembelajaran. Penyebab yang 

berasal dari peserta didik dapat terdiri dari berbagai hal, seperti prakonsepsi 

awal, kemampuan, tahap pengembangan, minat, cara berpikir dan teman lain. 

Penyebab kesalahan dari guru dapat berupa ketidakmampuan guru, kurangnya 

pengusaan bahan, cara mengajar, yang tidak tepat atau sikap guru dalam 

berinteraksi dengan peserta didik yang kurang baik.  
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Penyebab miskonsepsi dari buku teks biasanya terdapat pada penjelasan 

atau uraian yang salah dalam buku tersebut. Konteks, seperti budaya, agama, dan 

bahasa sehari-hari juga mempengaruhi miskonsepsi peserta didik. Sedangkan 

metode mengajar yang hanya menekankan kebenaran satu segi sering 

memunculkan salah pengertian pada peserta didik. Sering kali penyebab-

penyebab itu berdiri sendiri, tetapi kadang-kadang saling terkait satu sama lain, 

sehingga salah pengertiannya menjadi semakin kompleks. Hal ini menyebabkan 

semakin tidak mudah untuk membantu peserta didik mengatasi miskonsepsi 

mereka (Suparno, 2013, h. 29). 

Menurut Suparno (2013) secara sistematis penyebab miskonsepsi yang 

telah diuraikan diatas dapat diringkas dalam tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2. 2: Penyebab Miskonsepsi 

No. Sebab Utama Sebab Khusus 

1.  Peserta didik  Prakonsepsi 
 Pemikiran asosiatif 
 Pemikiran humanistik 
 Reasoning yang tidak lengkap/salah 
 Intuisi yang salah 
 Tahap perkembangan kognitif peserta didik 
 Kemampuan peserta didik 
 Minat belajar peserta didik 

2.  Pengajar  Tidak menguasai bahan 
 Bukan lulusan dari bidang ilmu fisika 
 Tidak membiarkan peserta didik mengungkapkan 

gagasan/ide 
 Relasi guru/peserta didik tidak baik 
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3.  Buku teks  Penjelasan   keliru 

 Salah   tulis   terutama   dalam rumus 

 Tingkat kesulitan penulisan buku terlalu tinggi bagi 

peserta didik 

 Peserta didik tidak tahu membaca buku teks 

 Buku fiksi sains kadang-kadang konsepnya 
menyimpan demi menarik pembaca  

 Kartu sering memuat miskonsepsi 

4.  Konteks  Pengalaman peserta didik 
 Bahasa  sehari-hari  berbeda 
 Teman diskusi yang salah 
 Keyakinan dan agama 
 Penjelasan orangtua/orang lain yang keliru 
 Konteks hidup peserta didik (TV, radio, film yang 

keliru 
 Perasaan senang/tidak senang, bebas atau keadaan 

tertekan 

5.  Cara 
Mengajar 

 Hanya    berisi    ceramah    dan    menulis 
 Langsung ke dalam bentuk matematika 
 Tidak menggunakan miskonsepsi peserta didik 
 Tidak mengoreksi PR yang salah 
 Model analogi  
 model demonstrasi yang sempit 
 Non-multiple inteligences. 

2.1.4 Konsep Suhu dan Kalor  

Suhu dan Kalor merupakan topik yang diajarkan di kelas XI MIA SMA 

Negeri 04 Bombana pada semester ganjil tahun ajaran 2020/2021, yang 

berdasarkan kurikulum 2013. Penelitian ini mengacu pada kurikulum tersebut, 

namun membatasi pada konsep-konsep yang dianggap penting. Konsep-konsep 

tersebut dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Suhu 

  Suhu merupakan ukuran seberapa panas atau dingin suatu benda. Suhu 

dapat mengubah sifat zat, contohnya sebagian besar zat akan memuai ketika 

dipanaskan. Sebatang besi lebih panjang ketika dipanaskan daripada dalam 

keadaan dingin. Jalan dan trotoar beton memuai dan menyusut terhadap 

perubahan suhu. Hambatan listrik dan materi zat juga berubah terhadap suhu. 

Demikian juga warna yang dipancarkan benda, paling tidak pada suhu tinggi. 

Kalau kita perhatikan, elemen pemanas kompor listrik memancarkan warna 

merah ketika panas. Pada suhu yang lebih tinggi, zat padat seperti besi bersinar 

jingga atau bahkan putih. Cahaya putih dari bola lampu pijar berasal dari kawat 

tungsten yang sangat panas (Giancoli, 2014, h. 29). 

  Pengukuran suhu secara kuantitatif, perlu didefinisikan semacam skala 

numerik. Skala yang banyak dipakai sekarang adalah skala Celcius. Titik beku 

zat didefinisikan sebagai suhu dimana fase padat dan cair ada bersama dalam 

kesetimbangan, yaitu tanpa adanya zat cair total yang berubah menjadi padat atau 

sebaliknya. Secara eksperimen, hal ini hanya terjadi pada suhu tertentu, untuk 

tekanan tertentu. Dengan cara yang sama, titik didih didefinisikan sebagai suhu 

dimana zat cair dan gas ada bersama dalam kesetimbangan. Karena titik-titik ini 

berubah terhadap tekanan, tekanan harus ditentukan (biasanya sebesar 1 atm). 

Gonen (2010) menyatakan bahwa peserta didik sekolah menengah atas memiliki 

kesulitan yang tinggi untuk memahami perbedaan antara suhu dan kalor. 



18 
 

 

2. Hubungan kalor dengan suhu benda dan wujudnya 

  Kalor adalah energi yang dipindahkan dari satu obyek ke obyek lain 

karena perbedaan suhu. Apabila suatu benda diberikan kalor, maka pada zat 

tersebut dapat terjadi seperti: 

a. Terjadi pemuaian 

b. Terjadi perubahan wujud 

c. Terjadi kenaikan suhu 

Kalor dapat menyebabkan benda berubah wujud atau menyebabkan 

benda mengalami perubahan suhu. Adanya pengaruh kalor terhadap 

perubahan wujud atau suhu, diteliti lebih lanjut oleh Joseph Black. Beberapa 

hal yang dikemukakan oleh Joseph Black berkaitan dengan perubahan suhu 

benda, ternyata dapat digunakan untuk menentukan besar kalor yang diserap 

oleh suatu zat. 

Pemberian kalor pada suatu zat selain dapat menaikkan suhu zat, dapat 

juga merubah wujud suatu zat, atau menyebabkan benda mengalami 

pemuaian. Umumnya semua zat yang mengalami penyusutan saat terjadi 

kenaikan suhu, pada suatu interval suhu tertentu. Kejadian penyusutan wujud 

zat saat benda mengalami kenaikan suhu disebut anomaly, seperti terjadi pada 

air. Air saat dipanaskan dari suhu 0 C menjadi 4 C volumenya membesar. Hal 

tersebut diatas tidak berlaku sepenuhnya pada air, pada air terjadi 

perkecualian. Misalnya volume air akan datang berkurang bila suhunya 

dinaikkan 0 C, peristiwa ini disebut anomaly air. Peristiwa anomaly air dapat 
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diterangkan bahwa kedudukan molekul-molekul     teratur seperti bangun 

Kristal es, yang penuh dengan rongga-rongga. Sedangkam molekul      

dalam bentuk cair (air) lebih rapat dibandingkan dalam bentuk es, oleh karena 

itu es terapung dalam air. Bila air mulai 4 C didinginkan molekul air mulai 

mengadakan persiapan untuk membentuk bangun berongga tersebut. Volume 

air terkecil pada suhu 4 C dan pada 0 C terjadi loncatan volume dari air 0 C 

sampai es 0 C, dimana pada suhu 0 C volume es   volume air. 

  Pemuaian zat padat adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena 

pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena 

menerima kalor. Pemuaian pada zat padat ada 3 jenis yaitu pemuaian panjang, 

pemuaian luas, dan pemuaian volume. Jika temperatur benda padat dinaikkan 

maka benda padat tersebut akan memuai. Dapat diamati dari sebuah batang 

logam yang memiliki panjang (L) dan pada suhu atau temperatur (T) tertentu. 

Jika temperatur atau suhunya berubah maka perubahan panjang akan 

sebanding dengan perubahan suhu dan panjang mula-mula. Pernyataan ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

                 (2.1) 

dengan    adalah perubahan panjang,    adalah panjang mula-mula,   adalah 

koefisien pemuaian panjang, dan    adalah perubahan pada suhunya. 
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3. Kalor Jenis dan Kapasitas Kalor 

  Apabila sejumlah kalor diberikan pada suatu benda, maka suhu benda itu 

akan naik. Kemuadian menjadi pertanyaan, seberapa besar kenaikan suhu suatu 

benda terbut? Pada abad ke delapan belas, para peneliti telah menemukan 

bahwa jumlah dari klaor   yang dubutuhkan untuk merubah suhu dari material 

yang ditentukan adalah proposioanl terhadap massa   dari material tersebut 

dan perubahan suhu   . Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan 

berikut: 

               (2.2) 

dengan   adalah banyaknya kalor yang diperlukan (J),   adalah massa suatu 

zat yang diberi kalor (kg),   adalah kalor jenis zat (J/kg C), dan    adalah 

kenaikan/perubahan suatu zat ( C).  

  Dimana c adalah sebuah karekteristik kuantitas dari material yang disebut 

kalor jenis. Untuk suatu zat tertentu, misalnya zatnya berupa bejana kalorimeter 

ternyata akan lebih memudahkan jika faktor massa   dan kalor jenis   

dinyatakan sebagai satu kesatuan. Faktor   dan   ini biasanya disebut 

Kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                 (2.3) 

Besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat adalah: 

                  (2.4) 
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dengan   adalah banyaknya kalor yang diperlukan (J),   adalah massa suatu 

benda zat yang diberi kalor (kg),   adalah kalor jenis zat (J/kg C),    adalah 

kenaikan/perubahan suhu zat ( C), dan   adalah kapasitas kalor suatu zat (J/  C). 

4. Azas Black 

 Setiap dua buah benda atau lebih dengan suhu berbeda dicampurkan maka 

benda yang bersuhu lebih tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan benda yang 

bersuhu lebih rendah akan menyerap kalor hingga mencapai kesetimbangan yaitu 

suhunya sama. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap sehingga 

berlaku hukum konservasi energi (Handayani, 2009, h. 161). Pada sistem tertutup, 

konservasi energi panas (kalor) ini dapat dituliskan sebagai berikut:  

                     (2.5) 

Bunyi Azas-Black “Kalor yang diserap/diterima sama dengan kalor yang 

dilepas”. Persamaan di atas dikenal dengan nama Azas-Black atau hukum 

kekekalan energi kalor (Para. 4). 

5. Perpindahan Kalor 

 Terdapat tiga macam proses perpindahan energi kalor. Proses tersebut 

adalah perpindahan energi secara konduksi, konveksi dan radiasi (Rokmini, dkk. 

2015, h. 270). 

a) Konduksi  

  Konduksi adalah proses perpindahan panas jika panas mengalir dari 

tempat yang suhunya lebih rendah dengan menggunakan media penghantar 

panas tetap. Misalnya, sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk 
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kopi. Perambatan panas terjadi pada sendok ini disebut dengan konduksi. 

Konduksi merupakan perambatan panas tanpa disertai perpindahan zat 

perantaranya (Sulaiman, dkk. 2015, h. 56) 

b)  Konveksi  

Giancoli (2014) mendefinisikan konveksi sebagai proses dimana kalor 

ditransfer dengan pergerakan molekul dari suatu tempat ke tempat lain. 

Sementara konduksi melibatkan molekul-molekul yang hanya bergerak 

dalam jarak yang kecil dan bertumbukan, konveksi melibatkan pergerakan 

molekul dalam jarak yang besar. Konveksi dan konduksi memerlukan adanya 

materi sebagai medium untuk membawa kalor dari daerah yang lebih panas 

ke daerah yang lebih tinggi. 

c) Radiasi  

Radiasi adalah perpindahan kalor dari daerah yang lebih panas ke yang 

lebih dingin tanpa medium apapun (Giancoli, 2014, h. 78). Perpindahan kalor 

radiasi adalah pertukaran energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnet 

antara dua atau lebih objek pada suhu berbeda, yang dipisahkan oleh ruang 

perantara sinar atau tidak menyerap gelombang kalor. Sifat dari gelombang 

elektromagnetik adalah ruang atau medium tempat dilaluinya gelombang 

tersebut menjadi panas. Radiasi tidak di pengaruhi oleh pengalihan udara 

meskipun suhu udara boleh dikurangkan sedikit karena pengalihudaraan. 

Sebagai contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita merasakan 

hangatnya sinar matahari pada pagi hari. Sinar tersebut terpancar ke bumi 
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tanpa melalui perantara, akan tetapi pada akhirnya kita bisa merasakan 

hangatnya sinar matahari. 

2.1.5  Certainty Of Response Index (CRI) 

Untuk mengidentifikasi terjadinya miskonsepsi, sekaligus dapat 

membedakannya dengan tidak tahu konsep.  Saleem Hasan, Diola Bagayoko, dan 

Ella L. Kelley telah mengembangkan suatu metode identifikasi yang dikenal 

dengan istilah Certainty of Response Index (CRI), yang merupakan suatu ukuran 

tingkat keyakinan atau kepastian responden dalam menjawab setiap pertanyaan 

(soal) yang diberikan. CRI didasarkan pada suatu skala dan diberikan bersamaan 

dengan setiap jawaban suatu soal.  

Tingkat keyakinan peserta didik dalam menjawab soal diklasifikasikan 

oleh skala CRI. Apabila skala CRI yang diberikan rendah menandakan 

ketidakyakinan peserta didik dalam menjawab soal, sebaliknya apabila peserta 

didik memberikan skala CRI tinggi menandakan keyakinan peserta didik dalam 

menjawab soal. Ketidakyakinan peserta didik dalam menjawab soal menandakan 

bahwa peserta didik tidak tahu konsep, sedangkan keyakinan peserta didik dalam 

menjawab soal dapat menandakan peserta didik paham konsep dan miskonsepsi. 

Ketentuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tayubi (2005) 

sebagaimana yang dikutip oleh Istichomah (2018, h. 18). 
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Tabel 2. 3:  Kriteria Pemahaman Konsep secara Individu dan Kelompok 

Kriteria Jawaban CRI Rendah CRI Tinggi 

Jawaban benar Tidak tahu konsep 
Menguasai konsep 

dengan baik 

Jawaban salah Tidak tahu konsep Miskonsepsi 

Tabel 2. 4:  Kriteria Pemahaman Konsep Secara Kelompok 

Kriteria Jawaban 
Rata-rata CRI 

Rendah 

Rata-rata CRI 

Tinggi 

Jawaban benar Tidak tahu konsep 
Menguasai konsep 

dengan baik 

Jawaban salah 
Tidak tahu konsep 

(Lucky gues) 
Miskonsepsi 

Tabel 2. 5:  Kriteria Skala CRI 2 

Skala CRI Kriteria 

1 Tidak Yakin 

2 Yakin 

Tabel 2. 6:  Kriteria CRI Skala 4 

Skala CRI Kriteria 

1 Sangat Tidak Yakin 

2 Tidak Yakin 

3 Yakin 

4 Sangat Yakin 

Tabel 2. 7: Kriteria CRI Skala 6 

Skala CRI Kriteria 

0 Menebak  

1 Sangat Tidak Yakin 

2 Tidak Yakin 

3 Yakin 

4 Sangat Yakin 
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5 Amat Yakin 

Berdasarkan tabel 2.7, skala CRI ada enam (0-5). Dimana angka 0 

menandakan tidak paham konsep sama sekali (jawaban ditebak secara total), 

sementara angka 5 menandakan kepercayaan diri yang penuh atas kebenaran 

pengetahuan dalam menjawab suatu pertanyaan (soal), tidak ada unsur tebakan 

sama sema sekali. Jika derajat kepastiannya rendah (CRI 0-2) maka hal ini 

menggambarkan bahwa proses penebakan memainkan peranan yang signifikan 

dalam menentukan jawaban. Tanpa memandang jawaban yang benar atau salah, 

langsung mencerminkan ketidaktahuan konsep yang mendasari penentuan 

jawaban. 

Jika CRI tinggi (3-4) maka responden memiliki tingkat kepercayaan yang 

tinggi dalam memilih jawaban. Dalam keadaan ini CRI (3-4), jika responden 

mendapatkan jawaban yang benar, ini dapat menunjukkan bahwa tingkat 

keyakinan yang tinggi terhadap kebenaran miskonsepsi dapat teruji dengan baik. 

Akan tetapi jika jawaban yag diperoleh salah, ini menunjukkan adanya suatu 

kekeliruan konsepsi dalam pengetahuan tentang suatu materi subjek yang 

dimilikinya dan dapat menjadi suatu indikator terjadinya miskonsepsi (Andri, 

2014,  h. 122–29). 
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2.1.6 Tes Pilihan Ganda Tiga Tingkat (Three-Tier Test) 

Tes diagnostik pilihan ganda tiga tingkat (three-tier test) merupakan salah 

satu instrumen tes yang berfungsi sebagai diagnosa. Tier pertama berbentuk 

pilihan ganda biasa dengan empat pilihan jawaban yang berfungsi untuk menilai 

pengetahuan atau pemahaman konsep peserta didik, tier ke dua berbentuk alasan 

terhadap pilihan jawaban pada soal tier pertama yang berfungsi untuk menilai 

pola pikir peserta didik, sementara tier ke tiga berbentuk derajat keyakinan yang 

disesuaikan dengan keriteria Certainty of Response Index (CRI) (Ani, 2015, h. 4).  

Nilai Certainty of Response Index (CRI) yang rendah menunjukkan 

adanya penebakan sedangkan nilai yang CRI tinggi menunjukkan responden 

memiliki tingkat kepercayaan diri (confidence) yang tinggi terhadap jawabannya. 

Dalam keadaan ini, jika jawaban responden benar, artinya tingkat keyakinan 

yang tinggi akan kebenaran konsepnya telah teruji (justified) dengan baik. Akan 

tetapi, jika jawaban responden salah hal tersebut menjadi suatu indikator 

terjadinya miskonsepsi (Murni, 2013, h. 65). Tes diagnostik ada dua tipe yaitu tes 

pilihan ganda dengan alasan terbuka dan tes pilihan ganda dengan alasan 

tertutup. Masing-masing tipe memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing 

namun tetap memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat diagnosa. 

Tes pilihan ganda dengan alasan terbuka adalah soal tes konsep yang 

berbentuk pilihan ganda dimana peserta didik diharuskan untuk menuliskan 

alasan dari jawaban yang ia pilih. Sedangkan tes pilihan ganda dengan alasan 

tertutup adalah tes konsep yang berbentuk pilihan ganda beralasan dimana sudah 

ditentukan oleh peneliti (Maftuah, 2001, h. 310). Pada penelitian ini, peneliti 
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menggunakan jenis tes pilihan ganda tiga tingkat (Three-Tier Test) guna untuk 

mengukur tingkat pemahaman peserta didik pada materi suhu dan kalor dengan 

skala CRI 4 (empat). 

2.2 Kajian Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Fitria (2019) melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Miskonsepsi 

Peserta Didik Menggunakan Four-Tier Diagnostic Test Disertai Certainty of 

Response Index (CRI) Pada Mteri Usaha dan Energi”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengidentifikasian miskonsepsi dengan CRI peserta 

didik yang mengalami miskonsepsi, paham konsep, tidak paham konsep dan 

eror dapat dilihat dari benar atau tidak jawaban suatu butir soal pada tingkat 1 

dan 3 serta melihat tingkat keyakinan peserta didik pada tingkat 2 dan 4 

apakah mereka yakin atau tidak terhadap jawaban pada tingkat 1 dan 3. 

2. Nur Rizki Musyarofah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Miskonsepsi Mahasiswa Pendidikan Fisika Pada Topik Suhu dan Kalor”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa mengalami 

miskonsepsi, diantaranya adalah kalor dan dingin dapat berpindah, benda 

yang dingin tidak mengandung panas tidak ada batasan untuk suhu terendah 

benda, titik didih air selalu 100 C, dan 0 C sudah menjadi es secara 

keseluruhan. 
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3. Ella Sandra, dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pemahaman Konsep Peserta didik pada Materi Hukum Newton di SMA 

Negeri 3 Bengkayang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik 

mengalami kesulitan disetiap aspek pemahaman pada materi Hukum Newton, 

yaitu pada aspek translasi, interpretasi dan ekstrapolasi.  

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Suhu dan Kalor sangat penting dalam pembelajaran Fisika sehingga 

penguasaan konsep pada materi ini menjadi fokus utama untuk dikuasai peserta didik. 

Namun kenyataannya pada saat ini, materi suhu dan kalor masih dianggap sulit oleh 

peserta didik. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa hasil penelitian dan implikasinya 

pada pembelajaran fisika sebagai salah satu faktor penyebab miskonsepsi peserta 

didik dalam memahami konsep fisika salah satunya adalah konsep suhu dan kalor. 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa miskonsepsi peserta didik dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu: i) Peserta didik, ii) Guru, iii) Buku/teks, iv) Konteks, dan v) Metode 

pembelajaran. Untuk dapat mengetahui miskonsepsi peserta didik pada konsep suhu 

dan kalor yang dihadapi oleh peserta didik kelas XI di SMA Negeri 04 Bombana, 

penelitian akan menggunakan alat atau instrumen tes diagnostik, wawancara dan 

observasi untuk mendeteksi miskonsepsi peserta didik. Untuk lebih memahami 

kerangka pikir dan rencana perlakuan yang akan diterapkan pada saat proses 

penelitian. Maka penulis menyederhanakan kerangka pikir dalam bentuk bagan 

seperti gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2. 1:  Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
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