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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Pemahaman Konsep 

2.1.1 Pengertian Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep terdiri dari dua suku kata yaitu pemahaman 

dan konsep. Pemahaman merupakan tingkat kemampuan yang 

mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi fakta atau 

yang diketahuinya. Pemahaman merupakan kemampuan kognitif tingkat 

rendah yang setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Konsep  adalah elemen 

dari kognitif yang membantu menyederhanakan dan meringkas informasi 

(Sopandi, dkk, 2016:86).  

Pemahaman adalah suatu jenjang dalam ranah kognitif yang 

menunjukkan kemampuan menjelaskan hubungan yang sederhana antara 

fakta-fakta dan konsep. Konsep fisika terbentuk sebagai hasil abstraksi dan 

generalisasi dari suatu pengamatan. Konsep dalam fisika merupakan 

gagasan atau ide mengenai suatu materi, pengalaman, peristiwa suatu objek 

(Hadiwiyanti, 2015:7). Konsep merupakan salah satu pengetahuan awal 

yang harus dimiliki siswa karena konsep merupakan dasar dalam 

merumuskan prinsip prinsip. Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan 

berhubungan satu sama lain, oleh karena itu siswa dituntut tidak hanya 

menghafal konsep saja, tetapi hendaknya memperhatikan hubungan antara 

satu konsep dengan konsep yang lainnya. Konsep adalah kategori-kategori
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yang mengelompokan objek, kejadian dan karekteristik berdasarkan properti 

umum. Konsep adalah elemen dari kognitif yang membantu 

menyederhanakan dan meringkas informasi (Sopandi, dkk, 2016:86). 

Pemahaman konsep merupakan hal yang mendasar dalam 

mencapai hasil belajar. Hasil belajar yang maksimal merupakan salah satu 

tujuan jangka pendek dalam visi dan misi pendidikan nasional melalui 

kurikulum. Pemahaman konsep yang maksimal akan berdampak terhadap 

meningkatnya hasil belajar siswa (Fitriani, dkk, 2015:228). Keterlibatan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh pemahaman konsep 

siswa karena pemahaman konsep merupakan syarat mutlak mencapai 

keberhasilan belajar fisika. Oleh karena itu, pembelajaran fisika lebih 

menekankan pada pemahaman dibanding dengan mengingat konsep. 

Pemahaman konsep jarang mendapat perhatian yang serius oleh guru dan 

lebih mengutamakan aspek matematika dan penyelesaian masalah secara 

matematis dibandingkan dengan penyelesaian menggunakan gambar, 

diagram, atau simulasi dan animasi komputer. Oleh karena itu, pemahaman 

konsep siswa termasuk salah satu tujuan utama pembelajaran fisika. Siswa 

yang memiliki pemahaman konsep memiliki kemampuan interpretasi, 

translasi, ekstrapolasi dan interpolasi (Hidayat, dkk, 2019:98). 

Pemahaman konsep sangat dibutuhkan oleh siswa untuk 

menyelesaikan suatu kasus atau masalah. Dengan memahami konsep maka 

siswa akan mudah mengerjakan soal walaupun telah divariasikan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Rafika (2013) manfaat pemahaman tentang suatu 
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konsep, yaitu: konsep membuat kita tidak perlu “mengulang-ulang 

pencarian arti” setiap kali menemukan informasi baru, konsep membantu 

proses mengingat dan membuatnya menjadi lebih efisien, konsep membantu 

kita menyederhanakan dan meringkas informasi, komunikasi dan waktu 

yang digunakan untuk memahami informasi tersebut, konsep-konsep 

merupakan dasar untuk proses mental yang lebih tinggi (Widiningtyas, dkk, 

2019:117). 

Pemahaman konsep ditentukan berdasarkan tingkat keterkaitan 

suatu gagasan, prosedur, atau fakta yang telah dipahami secara gelobal lalu 

menjadi lebih rinci. Proses siswa untuk memperoleh pemahaman konsep 

saat belajar yaitu saat siswa mampu menarik inti setiap pengetahuan yang 

disajikan melalui media berupa pesan maupun informasi dalam bentuk lisan, 

tulisan, grafik dan gambar (Azhari, 2015:22) sehingga siswa mampu 

mengorganisir atau menyusun pengetahuan dalam membangun pemikiran 

menuju tingkat yang lebih tinggi mencangkup berbagai peristiwa serta 

pengalaman nyata (Rusli, dkk, 2016:14). 

Peserta didik yang berada di sekolah pada umunya belum 

dilatihkan untuk mengaplikasikan sebuah konsep fisika yang berkaitan 

dengan materi yang sedang dipelajari. Padahal dengan mengaplikasikan 

sebuah konsep yang diajarkan berarti peserta didik dapat memahami konsep 

yang sedang mereka pelajari, karena memahami konsep bukan hanya 

memahami materi saja tetapi peserta didik dapat mengaplikasikannya dari 

konsep tersebut. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengatasi 
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permasalahan proses pembelajaran dalam memahami konsep fisika dan 

pengaplikasiannya untuk memecahkan permasalahan yang dapat menunjang 

karir peserta didik di masa depan. (Nagara, dkk, 2019:116) 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

konsep adalah kemampuan siswa untuk menarik inti setiap pengetahuan 

yang diberikan oleh guru  melalui media berupa pesan maupun informasi 

dalam bentuk lisan, tulisan, grafik dan gambar, sehingga siswa mampu 

mengorganisir atau menyusun pengetahuan dalam membangun pemikiran 

menuju tingkat yang lebih tinggi mencangkup berbagai peristiwa serta 

pengalaman yang pernah dialami atau yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari dalam menghayati kemampuan terhadap pembelajaran yang dipelajari 

dengan proses penemuan atau penyusunan konsep suatu informasi. 

 

2.1.2 Indikator Pemahaman Konsep 

Instrumen penilaian yang mengukur kemampuan pemahaman 

konsep matematis mengacu pada indikator pencapaian pemahaman konsep. 

Menurut Bruner memahami suatu konsep berarti mengetahui semua 

komponen-komponen konsep yaitu: nama, contoh-contoh, atribut (esensial 

dan non esensial), nilai, dan aturan. Indikator pencapaian pemahaman 

konsep yang diukur adalah menafsirkan (interpreting), memberikan contoh 

(exemplinifying), mengklasifikasikan (classifying), meringkas 

(summarizing), menarik inferensi (inferring), membandingkan (comparing), 

dan menjelaskan (explaining) (Hadiwiyanti, 2015:7). Berikut akan 
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dijabarkan masing-masing indikator pemahaman konsep, yaitu (Trianggono, 

2017:6-7): 

2.1.2.1 Kemampuan Interpretasi (Interpreting), adalah kemampuan 

seseorang dalam mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk 

lainnya. Contoh dari kemampuan interpretasi adalah pada saat 

siswa melihat pelangi (informasi visual), kemudian siswa tersebut 

mendefinisikan pelangi dalam bentuk tulisan/ ucapan (informasi 

verbal). Kemampuan interpretasi akan bergantung pada bagaimana 

cara seseorang memandang sesuatu. 

2.1.2.2 Kemampuan Memberi Contoh (Exemplifying), adalah kemampuan 

siswa memberikan contoh tentang konsep atau prinsip umum. 

Kelenturan seseorang dalam mendefinisikan konsep juga 

mendukung proses penggalian informasi yang terkait dengan 

konsep yang dipelajari. Seseorang akan selalu berusaha 

memberikan contoh yang autentik dari dirinya sendiri, sehingga 

akan berusaha berbeda dengan lainnya. Seseorang yang memiliki 

pemahaman konsep yang baik akan berusaha memberikan detail-

detail khusus pada setiap contoh yang diberikan. 

2.1.2.3 Kemampuan Mengklasifikasi (Classifying), adalah kemampuan 

seseorang dalam mengetahui bahwa sesuatu (contoh) termasuk 

dalam kategori tertentu (konsep/prinsip). Kelancaran  sangat 

dibutuhkan seseorang  dengan  termasuk  dalam  

mengklasifikasikan cepat  contoh-contoh  yang termasuk dalam  
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kategori tertentu. Seseorang harus memiliki kemampuan merinci 

detail yang baik sehingga akan memudahkan  mendefinisikan  

orang  tersebut contoh-contoh tersebut dalam suatu kategori yang 

sama. 

2.1.2.4 Kemampuan meringkas (Summarizing), adalah kemampuan 

seseorang dalam mengemukakan suatu kalimat yang 

merepresentasikan informasi yang diterima atau mengabstraksi 

sebuah tema. Setiap orang memiliki kemampuan meringkas yang 

berbeda-beda tergantung dari sudut pandang penilaian orang 

tersebut terhadap suatu informasi. Semakin banyak rincian detail 

yang diberikan dalam suatu ringkasan, informasi yang dapat 

ditangkap dari ringkasan tersebut semakin banyak, sehingga 

kemampuan elaborasi sangat dibutuhkan dalam kemampuan 

meringkas. 

2.1.2.5 Kemampuan menyimpulkan (Inferring), adalah kemampuan 

seseorang dalam mengabstraksi sebuah konsep atau prinsip melalui 

proses menemukan pola dalam sejumlah contoh hingga menjadi 

suatu kesimpulan. Pembuatan kesimpulan melibatkan proses 

berpikir yang mendalam, sehingga diperlukan kelancaran dalam 

mengaitkan antara satu konsep dengan konsep lainnya dan 

kelenturan dalam menemukan ide dalam perumusan kesimpulan. 

Kreativitas sangat dibutuhkan seseorang dalam membuat 

kesimpulan yang komprehensif dan representatif. 



16 
 

 

 

2.1.2.6 Kemampuan membandingkan (Comparing), adalah kemampuan 

seseorang dalam mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua 

atau lebih objek, peristiwa, ide, masalah, atau situasi. Kemampuan 

membandingkan sangat erat kaitannya dengan pengamatan pada 

detail-detail khusus yang dimiliki oleh suatu objek, sehingga 

kemampuan elaborasi sangat dibutuhkan dalam proses 

membandingkan. 

2.1.2.7 Kemampuan menjelaskan (Explaining), adalah kemampuan 

seseorang dalam membuat dan menggunakan model sebab akibat 

dalam sebuah sistem. Seseorang yang lancar dalam 

membuat hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya akan 

memiliki kemampuan menjelaskan yang lebih baik dibandingkan 

dengan yang kurang lancar. Sebagai misal, siswa diminta untuk 

menjelaskan keterkaitan antara perubahan suhu dengan perubahan 

wujud zat. Siswa yang memiliki kelancaran dalam pengolahan 

informasi tentang konsep suhu dan perubahan wujud zat 

(mengaitkan konsep perubahan suhu dengan perubahan wujud zat) 

akan mudah dalam menjelaskan hubungan tersebut. Kemampuan 

menjelaskan seseorang akan lebih baik jika orang tersebut mampu 

memberikan rincian secara detail hubungan antar konsep tersebut. 
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2.2 Kemampuan Berpikir Kreatif 

2.2.1 Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang 

dapat menghasilkan pengetahuan. Berpikir adalah suatu kegiatan akal untuk 

mengolah pengetahuan yang telah diperoleh melalui indra dan ditujukan 

untuk mencapai kebenaran. Berpikir adalah memanipulasi atau mengelola 

dan mentransformasi informasi dalam memori. Ini sering dilakukan untuk 

membentuk konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, 

berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Berdasarkan prosesnya berpikir 

dapat dikelompokkan dalam berpikir dasar dan berpikir kompleks. Proses 

berpikir kompleks yang disebut berpikir tingkat tinggi meliputi pemecahan 

masalah, pengambilan keputusan, berpikir kritis dan berpikir kreatif 

(Sopandi, dkk, 2016:86). 

Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja 

otak. Walaupun tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kerja otak, pikiran 

manusia lebih dari sekedar kerja organ tubuh yang disebut otak. Kegiatan 

berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan 

perasaan dan kehendak manusia. Memikirkan sesuatu berarti mengarahkan 

diri pada obyek tertentu, menyadari secara aktif dan menghadirkannya 

dalam pikiran kemudian mempunyai wawasan tentang obyek tersebut. 

Sedangkan kata “Kreatif” merupakan kata yang berasal dari 

bahasa Inggris: To Create, yang merupakan singkatan dari : Combine 

(menggabungkan)–penggabungan suatu hal dengan hal lain Reverse 
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(membalik)–membalikan beberapa bagian atau proses Eliminate 

(menghilangkan)–menghilangkan beberapa bagian Alternatif 

(kemungkinan)–menggunakan cara, dengan yang lain. Twist (memutar)–

memutarkan sesuatu dengan ikatan Elaborate (memerinci)–memerinci atau 

menambah sesuatu. Seseorang yang kreatif adalah seorang yang dapat 

berpikir secara sintesis artinya dapat melihat hubungan-hubungan di mana 

orang lain tidak mampu melihatnya yang mempunyai kemampuan untuk 

menganalisis ide-idenya sendiri serta mengevaluasi nilai ataupun kualitas 

karya pribadinya, mampu menterjemahkan teori dan hal-hal yang abstrak ke 

dalam ide-ide praktis, sehingga individu mampu meyakinkan orang lain 

mengenai ide-ide yang akan dikerjakannya. Kemampuan berpikir kreatif 

dikembangkan sejak dini, karena diharapkan dapat menjadi bekal dalam 

menghadapi persoalan dalam kehidupan sehari - hari. Kemampuan berpikir 

juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu agar siswa 

mampu memecahkan masalah taraf tinggi. Berpikir kreatif merupakan salah 

satu tahapan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan dalam kehidupan 

masyarakat, dan manusia selalu dihadapkan pada permasalahan sehingga 

diperlukan kreativitas untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

(Rohim,dkk, 2013:2). 

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Berpikir 

kreatif adalah kemampuan untuk berpikir secara konsisten dan terus-

menerus dalam upaya menghasilkan sesuatu yang kreatif/original yang 

sesuai. Berpikir kreatif menggunakan benda-benda atau ide-ide yang sudah 
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ada dan terwujud dalam pikiran kita proses nyata sebenarnya terjadi. Proses 

ini tidak harus selalu membuat konsep baru, meskipun hasil akhirnya dapat 

dilihat sebagai sesuatu hasil baru dari penggabungan dua atau lebih konsep 

yang sudah ada. 

 

2.2.2 Indikator Berpikir Kreatif 

Instrumen penilaian yang mengukur indikator matematis mengacu 

pada indikator pencapaian berpikir kreatif. Berikut akan dijabarkan proporsi 

masing-masing indikator berpikir kreatif, yaitu (Trianggono, 2017:6-7): 

2.2.2.1 Kemampuan berpikir lancar/ kelancaran (Fluency), adalah 

kemampuan seseorang dalam mencetuskan banyak gagasan, 

jawaban, penyelesaian masalah yang relevan dalam waktu singkat. 

Kemampuan berpikir lancar juga dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam mengaitkan satu konsep dengan 

konsep dengan cepat dan tepat. Seseorang yang dapat mengaitkan 

satu konsep dengan konsep dengan cepat pasti sudah memiliki 

pemahaman yang baik tentang konsep yang sedang dikaji. 

2.2.2.2 Kemampuan berpikir fleksibel/kelenturan (Flexibility) Kemampuan 

berpikir fleksibel adalah kemampuan seseorang dalam menghasilkan 

gagasan, jawaban atau  pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat 

suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari 

banyak alternatif atau arah penyelesaian yang berbeda-beda serta 

mampu merubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Seseorang 
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yang memiliki pemahaman konsep yang baik akan mampu 

menghasilkan gagasan yang bervariasi. 

2.2.2.3 Kemampuan berpikir orisinal (Originality), adalah kemampuan 

seseorang dalam melahirkan gagasan yang baru dan unik (jarang 

diungkapkan orang), memikirkan cara yang tidak lazim untuk 

mengungkapkan diri serta mampu membuat kombinasi kombinasi 

yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur tertentu. 

2.2.2.4 Kemampuan elaborasi (Elaboration), adalah kemampuan seseorang 

dalam memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, 

menambahkan atau memerinci detail-detail dari suatu obyek, 

gagasan atau situasi sehingga lebih menarik. 

 

2.2.3 Karakteristik Berpikir Kreatif 

Karakteristik Orang Berpikir Kreatif biasanya adalah (Yuliani, 

dkk, 2017:50): 

2.2.3.1 Sering menggunakan cara yang baru dalam menyelesaikan 

masalah. 

2.2.3.2 Mempunyai ketertarikan yang luas dalam masalah yang berkaitan 

maupun tidak berkaitan dengan dirinya. 

2.2.3.3 Mampu memandang suatu masalah dari berbagai perspektif. 

2.2.3.4 Cenderung menatap dunia secara relatif dan kontekstual, 

bukannya secara universal atau absolut. 

 



21 
 

 

 

2.3 Gender  

2.3.1 Pengertian dan Peran Gender 

Gender merupakan serapan kata dari bahasa Inggris. Menurut 

kamus besar bahasa Indonesia, gender berarti Jenis kelamin (kamus besar 

bahasa indonesia 2020). Jenis kelamin merupakan unsur dasar dari konsep 

diri. Pengetahuan “saya seorang wanita” atau “saya seorang pria” 

merupakan salah satu bagian inti dari identitas pribadi kita. Jika ingin 

membedakan laki-laki dan perempuan, yang pertama terpikirkan adalah 

jenis kelamin, yaitu ciri biologis yang membedakan antara laki-laki dan 

perempuan yang membuat perbedaan bagi laki-laki dan perempuan adalah 

karena gen. manusia memiliki 23 kromsom dari sel ibu dan 23 kromosom 

dari sel sperma ayah. Dua diantara kromosom tersebut hadir dalam bentuk 

berbeda yang disebut kromosom X dan kromosom Y. Telur dan dua 

kromosom X berkembang menjadi wanita, sementara telur dan kromosom X 

dan Y berkembang menjadi pria (Hasanah, dkk, 2015:6) . 

Lebih jauh lagi, banyak gen pada kromosom X melibatkan fungsi-

fungsi otak seperti pemerosesan kognitif tingkat tinggi dan faktor lainnya 

yang berkaitan dengan kecerdasan. Ini artinya jika kromosom X seorang 

pria rusak, maka selamanya seorang pria ini harus menanggung akibatnya. 

Sebaliknya jika kromosom X pada seorang wanita rusak, ada kalanya 

kerusakakan dapat diabaikan karena terdapat cadangan (back up) pada 

kromosom pasangannya.karena perbedaan ini membuat perbedaan antara 

anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak perempuan lebih suka 
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menghabiskan waktu dalam ruangan. Dalam ruangan terstruktur anak 

perempuan lebih terpapar pada bahasa melalui radio dan televisi dan mereka 

labih sadar terhadap waktu karena ada jam, media dan anggota keluarga 

lainnya diluar rumah. Disisi lain anak laki-laki labih suka menghabiskan 

waktu diluar yang tidak terstruktur, mereka labih bergantung pada ruang 

dari pada waktu. Mereka merencang permainan sendiri, selama bermain 

anak laki-laki lebih banyak menggunakan keterampilan visual dari pada 

keterampilan verbal, dan penggunaa bahasa terbatas hanya untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Prilaku ini meningkatkan kemamupuan visual, 

spesial dan temporer (Hasanah, dkk, 2015:7) 

Gender sering kali diartikan sebagai kelompok laki-laki 

perempuan atau pebedaan jenis kelamin. Untuk memahami kata gender 

haruslah dibedakan antara seks atau jenis kelamin dengan gender. Secara 

struktur biologis atau jenis kelamin, manusia terdiri dari laki-laki dan 

perempuan yang masing-masing memiliki alat dan fungsi biologis yang 

melekat serta tidak dapat dipertukarkan. Laki-laki tidak dapat menstruasi, 

karena tidak memiliki organ peranakan. Sedangkan perempuan tidak 

bersuara berat, tidak berkumis karena keduanya memiliki hormon yang 

berbeda (Hadiwiyanti, 2015:17). 

Dalam pengertian lain, gender adalah suatu pembeda peran, 

kedudukan, tanggung jawab, serta pembagian kerja antara laki-laki dan 

perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat, berdasarkan sifat perempuan 

dan laki-laki yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Perbedaan gender 
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disebabkan karena perbedaan perlakuan yang bersifat tetap yang diberikan 

pada laki-laki dan perempuan. Sehingga, gender sesungguhnya tidak 

berlaku secara umum. Prestasi belajar IPA yang baik menunjukkan 

penguasaan terhadap konsep-konsep IPA dan tercapainya tujuan pendidikan 

nasional, khususnya meningkatkan pengertian terhadap dunia alamiah 

(Kemdikbud, 2016). 

Perbedaan ini juga akan mempengaruhi keberadaan siswa 

perempuan dan siswa laki-laki disekolah. Sekolah adalah lingkungan 

terstruktur yang berjalan berdasarkan jadwal waktu, fakta-fakta yang dipilih, 

peraturan-peraturan dengan pola tertentu, serta menyampaikan pengajaran 

sebagian besar mengggunakan instruksi verbal. Hal ini berarti anak 

perempuan merasa lebih nyaman dalam lingkungan seperti ini.sebaliknya 

anak laki-laki tidak merasa nyaman dengan lingkungan seperti ini. 

Berkenaan dengan nilai prestasi, sejak SMA siswa perempuan tidak terlalu 

menghargai prestasi matematika dibandingkan siswa laki-laki. Siswa 

perempuan berbakat sering kali mengalami konflik antara peran gender dan 

prestasi. Sebuah studi terhadap gadis berbakat menunjukkan perasaan 

mereka yang terjebak diantara prestasi dan penampilan femininnitas 

(Hasanah, dkk, 2015:7). 

Permasalahan  gender  dalam pendidikan merupakan salah satu 

isu yang cukup krusial. Isu gender dalam pendidikan merupakan implikasi 

tidak langsung dari budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat. 

Budaya patriarkhi membedakan posisi laki-laki dan perempuan. Perbedaan 
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posisi dan peran tersebut juga menyebabkan perbedaan prestasi belajar 

antara laki-laki dan perempuan. Pengertian gender adalah suatu sifat yang 

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara 

sosial maupun kultural. Wanita lebih banyak berpartisipasi dalam bidang 

studi yang berbeda dengan pria (seperti lebih banyak mengambil ilmu sastra 

dan ekonomi rumah tangga daripada eksakta) (Fitriani, dkk, 2015:228). 

 

2.3.2 Identitas Gender 

Identitas dibentuk pada saat berinteraksi sosial dengan orang lain. 

Pemikiran dan bebagai pandangan didapatkan melalui interaksi dengan 

orang lain. Sebaiknya ditunjukan dengan cara mengekspresikan diri sebagai 

respon terhadap orang lain. Michael Hecht (2014) mengindentifikasi 

beberapa dimensi dari identitas, termasuk perasaan(dimensi afektif), pikiran 

(dimensi kognitif), tindakan (dimensi peridan hubungan dengan yang Tuhan 

(dimensi spiritual). Keterkaitan tersebut menjadikan identitas sebagai 

sumber dari motivasi dan pengharapan dalam hidup, serta memiliki 

kekuatan untuk menetap dalam diri. Namun, bukan berarti identitas yang 

telah terbentuk tidak akan bisa berubah. Walaupun identitas memiliki inti 

yang lebih stabil, tapi identitas tidak pernah selalu tetap karena ada 

kemungkinan untuk berubah secara spontan. 
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2.3.3 Peran Gender 

Peran gender pada hakikatnya adalah bagian dari peran sosial 

pula. Sama halnya dengan anak yang harus mempelajari perannya sebagai 

anak terhadap orang tua atau sebagai murid terhadap guru. Dengan begitu ia 

pun harus mempelajari perannya sebagai anak dari jenis kelamin tertentu 

terhadap jenis kelamin lawannya. Berbeda dengan anggapan awam, peran 

gender ini tidak hanya ditentukan oleh jenis kelamin orang yang 

bersangkutan, tetapi juga oleh lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Tiidak 

otomatis seorang anak laki-laki harus bermain mobil-mobilan dan robot-

robotan, sedangkan anak perempuan bermain boneka dan rumah-rumahan. 

Kenyataanya menunjukkan bahwa banyak anak laki-laki tertarik pada 

boneka-boneka dan anak perempuan pada robot-robotan. Mereka akhirnya 

tetap menjadi orang dewasa pria atau wanita yang normal (Desmita, 

2015:86). 

Dengan menggunakan sebuah skala khusus yang dinamakannya 

BSRI (bem sex-role inventory), Bem mencoba mengukur sifat-sifat kelaki-

lakian (ambisius, aktif, kompetitif, objektif, mandiri, agresif, pendiam, dan 

seterusnya) dan sifat-sifat kewanitaan (pasif, lemah lembut, subjektif, 

dependen, emosional, dan sebagainya) dari sejumlah orang dalam 

percobaannya. Hasilnya ternyata ada empat macam manusia ditinjau dari 

peran seksualnya, sebagai berikut (Desmita, 2015:89-90) : 

 



26 
 

 

 

2.3.3.1 Tipe maskulin, yaitu yang sifat kelaki-lakiannya di atas rata-rata, 

sifat kewanitaannya kurang dari rata-rata. 

2.3.3.2 Tipe feminim, yaitu yang sifat kewanitaannya di atas rata-rata, sifat 

kelaki-lakiannya kurang dari rata-rata. 

2.3.3.3 Tipe androgini, yaitu yang sifat kelaki-lakiannya maupun 

kewanitaannya di atas rata-rata. 

2.3.3.4 Tipe tidak tergolongkan (undifarantiated), yaitu yang sifat-sifat 

kelaki-lakiannya maupun kewanitaannya dibawah rata-rata. 

 

Dalam masyarakat tradisional atau yang hidup dalam lingkungan 

praindustri, kecenderungan memang lebih besar. Anak laki- laki akan 

cenderung menumbuhkan sifat maskulinnya, sedangkan anak perempuan 

cenderung menjadi feminim. Akan tetapi, dalam kehidupan yang lebih 

modern, makin besar kemungkinan timbulnya tipe-tipe androgini dan 

undifarantiated. Berikut penjelasan terkait bentuk peran dari masing-masing 

identitas gender tersebut (Bem, 1981: 76) : 

 

2.3.3.1.1 Maskulin, sifat-sifat maskulin adalah sifat-sifat yang dievaluasi 

akan cocok dengan laki- laki dibanding untuk perempuan dalam 

masyarakat. Maskulin adalah sifat-sifat atau atribut yang secara 

konvensional telah diasosisikan dengan laki-laki. Peran gender 

maskulin lebih menunjukan peran karakteristik sifat percaya 

kepada diri sendiri, suka mempertahankan pendapat, mandiri, 
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atletis, tegas, berkepribadian yang kuat, pemimpin yang kuat, 

analistis/suka menganalisis, dapat menjadi pemimpin, mau 

mengambil resiko, mudah/cepat mengambil keputusan, dapat 

berdiri sendiri, dominan, maskulin, berpendirian tetap, agresif, 

bertingkah laku/ besikap sebagai pemimpin, individualistis, 

kompetitif, dan ambisius. 

2.3.3.1.2 Feminim, sifat-sifat feminim adalah sifat-sifat yang dievaluasi 

akan cocok dengan perempuan dibanding untuk laki- laki dalam 

masyarakat. Feminim adalah sifat-sifat atau atribut yang secara 

konvensional telah diasosisikan dengan perempuan. Peran gender 

feminim dengan suka mengalah, periang, pemalu, penuh kasih 

sayang, pandai merayu, setia, feminim, bersimpati kepada orang 

lain, sensitif terhadap kebutuhan orang lain, perhatian, mudah 

terharu/merasa kasihan, dapat mengatasi sakit hati/tidak lama 

kalau sakit hati, bersuara lembu, hangat, sabar/tidak mudah 

marah, mudah tertipu, kekanak-kanakan, tidak pernah berkata 

kasar, suka anak-anak, dan lemah lembut. 

2.3.3.1.3 Androgini adalah suatu istilah yang menggambarkan kesatuan 

perilaku dan karakteristik kepribadian yang secara tradisional 

dikenal sebagai feminim dan maskulin. Androginitas dengan 

demikian dapat dilihat sebagai suatu yang positif dan menjadikan 

seseorang lebih kaya dari dalam tingkah lakunya daripada bila ia 

hanya memiliki tingkah laku salah satu peran gender saja. 
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Individu yang androgini adalah individu yang fleksibel dan dapat 

berfungsi secara optimal, individu tersebut bersifat mandiri, dan 

mempunyai pendapat. Individu yang androgini kemungkinan 

memiliki pandangan yang lebih egaliter sehingga lebih mengarah 

kepada pandangan yang lebih moderen. 

2.3.3.1.4 Tak terbedakan/tidak tergolongkan (undifarantiated), adalah peran 

gender yang tak terbedakan merujuk pada orang yang memiliki 

sifat-sifat maskulin dan feminim yang rendah. 

 

2.4 Penelitian Relevan 

 Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 

2.4.1 Puspa Armandita, Eko Wijayanto, Lintang Rofiatus, dan Anisma 

Susanti (2017) yang berjudul “Analisis Kemampuan Berpikir 

Kreatif  Pembelajaran Fisika Di Kelas XI MIA 3 SMA NegeriI 11 

Kota Jambi”. Hasil menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

kreatif dalam pembelajaran Fisika dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kemampuan berpikir kreatif siswa 

kelas XI MIA 3 SMA Negeri 11 Kota Jambi yang dominan adalah 

dalam kategori sedang. Persentase karakteristik kemampuan 

berpikir kreatif yang tertinggi yaitu evaluatif dan yang terendah 

yaitu originality dan luwes. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian 

tersebut hanya menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa saja 
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tidak dengan pemahaman konsep siswa di masa pandemi covid-19 

yang ditinjau dari gender siswa. 

2.4.2 Mochammad Maulana Trianggono (2017) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Analisis Kausalitas Pemahaman Konsep dengan 

Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Pada Pemecahan Masalah 

Fisika”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemahaman 

konsep dan berpikir kreatif siswa memiliki hubungan dan kualitas 

yang saling menguatkan antara perannya masing-masing. Selain 

itu, keterkaitan yang kuat juga dapat dilihat dari indikatornya 

masing-maing yang menunjukkan nilai keeratan yang sangat tinggi. 

Pemecahan masalah fisika membutuhkan pemikiran yang 

komprehensif antara pemahaman konsep yang baik dan 

kemampuan berpikir kreatif. Namun dalam penelitian tersebut 

dilakukan sebelum masa pandemi Covid-19 dan tidak membahas 

tentang perbedaan gender. 

2.4.3 Hisdamayanti Djupanda, Yusuf Kendek, dan I Wayan Darmadi 

(2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Keterampilan 

Berpikir Kreatif Siswa SMP Dalam Memecakan Masalah Fisika”. 

Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

aspek berpikir kreatif punya cara yang berbeda dalam memecahkan 

masalah fisika khususnya aspek elaborasi, responden menunjukkan 

hasil lebih baik dalam memecahkan masalah dibandingkan aspek 

berpikir kreatif yang lainnya. Sama halnya dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Mochammad Maulana Trianggono penelitian ini 

juga dilakukan sebelum pandemi Covid-19 dan tidak membahas 

tentang perbedaan gender. Penelitian tersebut juga tidak membahas 

tentang pemahaman konsep. 

2.4.4 Mochammad Maulana Trianggono dan Setyaningsih Yuanita 

(2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Karakteristik 

Keterampilan Berpikir Kreatif Dalam Pemecahan Masalah Fisika 

Berdasarkan Gender”. Dari penelitian tersebut ditemukan hasil 

kesimpulan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa, setiap 

orang memiliki potensi kreatif yang berbeda-beda baik dari sudut 

pandang maupun dari karakteristik berpikir kratif yang dimilikinya. 

Keterampilan berpikir kreatif seseorang dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi, karakter permasalahan dan sudut pandang. 

Laki-laki dan perempuan secara umum memiliki memiliki 

karakteristik berpikir kreatif yang sebanding. Namun secara khusus 

memiliki perbedaan diberbagai aspek keterampilan berpikir kreatif. 

Masing-masing individu memiliki potensi yang sama untuk 

berkembang, sehingga perlu adanya suatu bentuk pembelajaran 

yang komprehensif sebagai wadah untuk mengasah keterampilan 

berpikir kreatif yang dimilikinya. Pada penelitian tersebut telah 

membahas tentang perbedaan gender namun tidak membahas 

tentang pemahaman konsep dan penelitiannya dilakukan sebelum 

masa pandemi. 
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2.4.5 Mentari Miswari, Melva Silitonga dan Fajriah (2020), dalam 

penelitiannya yang berjudul “Identifikasi Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa Kelas X IPA Ditinjau Dari Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Gender”. Dari penelitian tersebut ditemukan 

hasil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan berpikir kritis 

siswa yang signifikan jika ditinjau dari gender. Pada penelitian 

tersebut telah membahas tentang perbedaan gender namun tidak 

membahas tentang pemahaman konsep. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

peraturan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan 

antar variabel independen dan dependen (Sugiyon, 2016:283). Kerangka berfikir 

ini bertujuan agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan terstruktur, 

sehingga disusunlah kerangka berfikir guna sebagai acuan dalam pelaksanaan 

penelitian. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan guru fisika di 

sekolah tersebut dikatakan bahwa, pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap 

pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kreatif siswa karena pembelajaran 

yang kurang efektif.  

 Kurangnya pemahaman konsep dan berpikir kreatif siswa mengakibatkan 

kurangnya hasil belajar siswa. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa masalah 
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yang terjadi pada sekolah tersebut adalah hasil belajar siswa yang tidak memenuhi 

nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang diakibatkan oleh dua faktor, 

yakni faktor eksternal dan faktor internal. Dimana yang dimaksud faktor eksternal 

adalah pandemi Covid-19 dan faktor internal adalah pemahaman konsep, 

kemampuan berpikir kreatif dan karakteristik gender siswa yang berkaitan dengan 

aspek soft skill siswa. Untuk itu, dilakukan penelitian ini untuk ditemukannya 

solusi dari persmasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: angket 

dan tes soal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai bagaimana hubungan kecemasan dan kesulitan belajar matematika di 

masa Pandemi Covid-19 pada proses pembelajaran daring yang ditetapkan saat 

ini. 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian yaitu: 

2.6.1 Hipotesis kalimat: 

a. Rumusan masalah ke-3 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep fisika siswa ditinjau 

dari gender siswa. 

H1 :Minimal terdapat satu sampel gender yang memiliki pehaman 

konsep fisika yang berbeda dari yang lainnya. 

b. Rumusan masalah ke-4 
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H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif fisika 

siswa ditinjau dari gender siswa. 

H1 : Minimal terdapat satu sampel gender yang memiliki kemampuan 

berpikir kreatif fisika yang berbeda dari yang lainnya. 

c. Rumusan masalah ke-5 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep fisika siswa yang 

ditinjau berdasarkan jenis kelamin siswa. 

H1 : Terdapat perbedaan pemahaman konsep fisika siswa yang ditinjau 

berdasarkan jenis kelamin siswa. 

 

d. Rumusan masalah ke-6 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif fisika siswa 

yang ditinjau berdasarkan jenis kelamin siswa. 

H1 : Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif fisika siswa yang 

ditinjau berdasarkan jenis kelamin siswa. 

2.6.2 Hipotesis statistik: 

a. Rumusan masalah ke-3 

H0 :          

H1 : Minimal ada     yang berbeda dari yang lainnya (i  1, 2, 3) 

Keterangan:  

   = rata-rata pemahaman konsep siswa maskulin. 

   = rata-rata pemahaman konsep siswa feminim. 

   = rata-rata pemahaman konsep siswa androgini. 
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b. Rumusan masalah ke-4 

H0 :           

H1 : Minimal ada     yang berbeda dari yang lainnya (i  1, 2, 3) 

Keterangan:  

   = rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa feminim. 

   = rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa maskulin. 

   = rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa androgini. 

 

c. Rumusan masalah ke-5 

H0 :       

H1 :        

Keterangan:  

   = rata-rata pemahaman konsep siswa laki-laki. 

   = rata-rata pemahaman konsep siswa perempuan. 

 

d. Rumusan masalah ke-6 

H0 :       

H1 :       

Keterangan:  

   = rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa laki-laki. 

   = rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa perempuan. 


