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ABSTRAK 

ANALISIS MISKONSEPSI SISWA DENGAN MENGGUNAKAN BAGAN 

DIKOTOMI KONSEP PADA MATA PELAJARAN IPA BIOLOGI  

 MATERI  FOTOSINTESIS SISWA KELAS VIII  

SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

Nur Asri Luciana 

 

      Bagan dikotomi konsep merupakan suatu bagan yang penyajiannya berupa 

konsep-konsep yang disusun secara berpola berpasangan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis kesalahpahaman konsep atau miskonsepsi siswa pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualititif. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kemampuan 

kognitif dengan melihat hasil belajar siswa pada materi sebelumnya yaitu materi 

Pertumbuhan pada Tanaman diperoleh 48 siswa dari delapan kelas dengan 16 siswa 

berkemampuan kognitif tinggi, 16 siswa berkemampuan kognitif sedang dan 16 siswa 

berkemampuan kognitif rendah. Materi yang digunakan untuk menganalisis 

miskonsepsi merupakan konsep yang telah dipelajari yaitu Fotosintesis. Instrumen 

yang digunakan adalah bagan dikotomi konsep dan angket.  

Hasil menunjukkan menunjukkan bahwa miskonsepsi siswa terjadi dipengaruhi 

oleh kemampuan kognitif siswa. Semakin tinggi kemampuan kognitifnya semakin 

rendah miskonsepsi yang terjadi. Hasil bagan dikotomi konsep siswa berkemampuan 

tinggi adalah sangat baik, bagan dikotomi konsep siswa berkemampuan sedang 

adalah adalah baik sedangkan bagan dikotomi konsep siswa berkemampuan rendah 

adalah cukup. Miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan  kognitif tinggi 

memiliki rata-rata sebesar 23,2%, miskonsepsi siswa berkemampuan  kognitif sedang 

memiliki rata-rata sebesar 41,9% dan miskonsepsi siswa berkemampuan kognitif 

rendah memiliki rata-rata sebesar 62,5%. Penyebab miskonsepsi yang terjadi pada 

siswa berkemampuan kognitif tinggi sebagian besar karena siswa cukup mengalami 

reasoning yang tidak lengkap dan memiliki intuisi yang kurang baik, penyebab 

miskonsepsi yang terjadi pada siswa kelas sedang adalah siswa mengalami reasoning 

yang tidak lengkap dan memiliki intuisi yang sangat kurang baik serta memiliki 

kemampuan kognitif yang kurang baik sedangkan penyebab miskonsepsi yang terjadi 

pada siswa kelas rendah sebagian besar dikarenakan siswa memiliki kemampuan 

kognitif yang kurang baik, siswa memiliki pemikiran humanistik dan perasaan intuisi 

yang sangat kurang baik serta siswa mengalami reasoning yang tidak lengkap. 

 

 Kata kunci : Miskonsepsi, Bagan Dikotomi Konsep, Fotosintesis 
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MOTTO 

 

( )  

Artinya : 

―Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari 

apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun apa yang tidak 

mereka ketahui. ―(Q.S. Yaasien: 36) 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aktivitas usaha dari manusia untuk meningkatkan 

kepribadian dan kecerdasan. Usaha ini dapat dilakukan dengan membina potensi atau 

kemampuan yang ada di manusia itu sendiri. Proses usaha tersebut bertujuan 

mencerdaskan pendidikan Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan diartikan sebagai proses dengan metode-metode tertentu agar siswa 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan 

kebutuhan.
1
 

Pendidikan tidak hanya usaha proses transfer informasi guru kepada siswa, 

namun interaksi yang terjadi antara guru dan siswa sehingga siswa tidak hanya 

mengetahui tetapi juga memahami pembelajaran yang diajarkan. Tujuan pendidikan 

nasional sangat penting bagi kehidupan maka usaha harus dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. Usaha memperbaiki pendidikan perlu mendapat perhatian dan 

penanganan yang lebih baik khususnya dalam hal pemahaman siswa terhadap suatu 

konsep dalam pembelajaran di kelas.
2
 Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 

Pasal 1, yaitu : 

                                                           
1
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan 

Problematika Belajar dan Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 3. 
2
 Lidyawati, Penggunaan Peta Konsep untuk Menganalisis Miskonsepsi Siswa, (Skripsi S1 

UIN Jakarta, 2014)  h. 1 



2 
 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peseta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
3
 

 

 

       Islam juga menekankan untuk memiliki pendidikan yang baik dengan 

mengoptimalkan fungsi kognitif (akal) dan fungsi sensori sebagai faktor penting 

untuk menambah pengetahuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl 

ayat 78:
4 

 

Artinya : ‖Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 

agar kamu bersyukur‖.
5
 

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan 

tidak mengetahui apapun. Allah memberi kita pendengaran untuk mendengarkan 

segala informasi yang baik untuk menambah wawasan pengetahuan. Allah 

memberikan manusia penglihatan untuk melihat segala sesuatu yang mendukung 

manusia untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Allah memberikan hati 

                                                           
3
 Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 

Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2011), Cet. V, h. 60-61. 
4
 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung : PT Remaja Rosdakarya : 2014) h.2 

5
 Al qur‘an dan Terjemahannya disertai Asbabun Nuzul, (Klaten : Sahabat) 



3 
 

kepada manusia untuk terus berusaha agar memiliki pendidikan yang baik serta 

mengoptimalkan segala nikmat Allah merupakan bentuk syukur manusia kepada 

Allah SWT. Oleh karena itu manusia perlu meningkatkan mutu pendidikan dan 

mengurangi masalah-masalah yang sering terjadi dalam pendidikan. Masalah yang 

sering terjadi dalam pendidikan saat ini adalah terjadinya miskonsepsi dalam 

pembelajaran. 

Miskonsepsi merupakan kesalahpahaman konsep yang tidak sesuai dengan 

pengertian ilmiah. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal, kesalahan, 

hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif atau pandangan 

yang naif. Miskonsepsi dibentuk oleh siswa sendiri dan dipengaruhi oleh pengalaman 

dan lingkungan yang menyebabkan siswa sering terjadi kesalahan dalam membentuk 

pemahamannya, hal ini disebabkan siswa belum terbiasa membentuk konsep biologi 

secara tepat dan belum mempunyai kerangka ilmiah yang dapat digunakan sebagai 

patokan.
6
 Siswa telah membentuk suatu konsep sejak awal sebelum mereka 

mendapatkan pelajaran formal suatu materi di sekolah yang disebut prakonsepsi atau 

konsep awal siswa.
7
 

Konsep awal setiap siswa berbeda-beda meskipun diberi materi pelajaran yang 

sama oleh guru karena kemampuan siswa pun berbeda dalam membentuk 

pengetahuan konsep ilmiah yang disampaikan guru sehingga proses pembentukan 

pengetahuan siswa menjadi tidak utuh karena kemampuannya yang terbatas dalam 

                                                           
6
Paul Suparno, Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidikan Fisika, (Jakarta : 

grasindo, 2005), h.30 
7
 Ibid, , h.31 
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membentuk suatu konsep bercampur dengan gagasan-gagasan lain yang dimiliki 

sebelumnya.
8
 Pembentukan pengetahuan siswa dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu 

buku teks yang digunakan siswa dalam proses pembelajaran, jika materi dalam buku 

itu tidak benar maka dapat menyebabkan miskonsepsi. Teman diskusi yang dominan 

padahal gagasannya salah juga dapat mempengaruhi miskonsepsi siswa. Guru sebagai 

fasilitator memberikan penjelasan secara sangat sederhana untuk membantu siswa 

lebih mudah menerima materi yang diberikan oleh guru akan menyebabkan dalam 

menjelaskan materi menjadi tidak lengkap atau menghilangkan sebagian unsur yang 

penting sehingga siswa salah menerima inti materi dan mengalami miskonsepsi. 

Tahap perkembangan kognitif anak dimulai dari tahap sensorimotor sampai 

dengan tahap formal atau abstrak maka dalam proses memahami suatu materi siswa 

yang berada dalam tahap konkret masih terbatas dalam membentuk pengetahuan yang 

abstrak. Siswa belum dapat dengan mudah menggenerealisasi, membentuk, dan 

berpikir sistematis logis sehingga siswa mengalami miskonsepsi.
9
 Pengertian 

kontruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan itu merupakan suatu proses, 

misalnya dalam mempelajari tentang konsep fotosintesis siswa tidak langsung 

membentuk konsep fotosintesis yang benar melainkan siswa membutuhkan proses 

terus menerus yang membuat konsep fotosintesis semakin sempurna. Siswa dalam 

perkembangannya dalam membentuk pengetahuan dapat mempelajari dari konsep  

                                                           
8
 Ibid, Paul Suparno, h.32 

9
 Ibid, Paul Suparno, h.34 
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pengetahuannya menjadi konsep yang lengkap, tepat dan benar. Miskonsepsi tidak 

boleh dibiarkan terjadi karena jika miskonsepsi terus terjadi proses pembentukan 

pengetahuan akan suatu materi untuk menjadi sempurna tidak dapat terjadi.
10

 

      Pendidikan di Indonesia sudah saatnya menanggapi hal yang menjadikan siswa 

miskonsepsi karena miskonsepsi mempengaruhi mutu pendidikan IPA. Pembelajaran 

IPA yang baik adalah proses pembelajaran yang bersifat utuh berdasarkan hakikat 

IPA yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek sikap, aspek proses, aspek produk, dan 

aspek aplikasi. Penyebab dari lemahnya kualitas pendidikan di Indonesia salah 

satunya adalah kurangnya pemahaman konsep dalam proses pembelajaran, hal ini 

dibuktikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

miskonsepsi masih banyak ditemukan dan mengurangi mutu pendidikan saat ini. 

Salah satu nya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Ade Mustaqim dengan judul  

 “Identifikasi Miskonsepsi Siswa Dengan Menggunakan Metode Certainty Of 

Response Index (CRI) Pada Konsep Fotosintesis Dan Respirasi Tumbuhan‖.
11

 

      Miskonsepsi dapat terjadi karena siswa kurang dilatih untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir dan membangun pemahaman konsep dalam mentalnya. Proses 

pembelajaran sains khususnya biologi siswa dituntut untuk memahami suatu konsep, 

menghubungkan satu konsep dengan konsep lain dan menggunakan konsep-konsep 

tersebut untuk menunjang konsep sains lainnya yang dinamakan pembelajaran 

                                                           
10

 Ibid,Paul Suparno, h.33 
11

 Tri Ade Mustaqim dkk, identifikasi miskonsepsi siswa dengan menggunakan metode 

certainty of response index (cri) pada konsep fotosintesis dan respirasi tumbuhan, Jurnal Pembelajaran 
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bermakna.
12

 Pembelajaran bermakna merupakan proses yang mengaitkan antar 

informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif 

seorang siswa. Proses pembelajaran bermakna dapat membuat pemahaman konsep 

siswa menjadi lebih baik dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap suatu konsep 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

     Pemahaman konsep sangatlah penting dilakukan dalam pembelajaran IPA, seperti 

hal nya The American Association for the Adventue Science (AAAS) yang telah 

menerbitkan laporan yang berjudul ―Science All Americans‖. Laporan tersebut 

mengidentifikasi bahwa siswa harus memahami konsep ilmu pengetahuan baik 

konsep umum tentang IPA atau bagian-bagian dari IPA itu sendiri sehingga tujuan 

pembelajaran IPA dapat tercapai dengan baik. Tujuan pembelajaran IPA adalah 

memahami konsep-konsep IPA yang sesuai dengan konsensus ilmiah dan bisa 

menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran konsep-konsep IPA jika tidak disertai dengan pengaruh langsung 

dengan kehidupan nyata maka siswa akan berusaha menghubungkan sendiri konsep 

IPA dengan apa yang mereka jumpai pada kehidupan nyata.
13

  

     Siswa dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya dilatih untuk menyatukan 

konsep-konsep agar siswa dapat memahami konsep-konsep dengan mencermati 

konsep-konsep tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya
14

 

sehingga pemahaman siswa terhadap hakekat sains khususnya biologi menjadi utuh 

                                                           
12

Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 95. 
13

 Asih et al, Metodologi Pembelajaran IPA, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2014), h.234. 
14

 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 291. 
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dan memiliki makna karena pada umumnya konsep IPA bersifat abstrak dan sulit 

untuk dipahami oleh siswa. Salah satu konsep biologi yang tergolong sulit dan ada 

kemungkinan terdapat miskonsepsi adalah fotosintesis.
15

 Dilihat dari penelitian-

penelitian sebelumnya, salah satu nya penelitian Devi Ariandini membuktikan bahwa 

fotosintesis adalah materi yang abstrak yang banyak   menyebabkan miskonsepsi.
16

 

Masalah rendahnya pemahaman konsep khususnya pada materi IPA 

ditemukan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Siswa telah 

memiliki prakonsepsi namun masih bersifat assosiatif yaitu siswa belum terbiasa 

terhadap istilah-istilah dalam konsep fotosintesis seperti CO2, O2, H2O, C6H12O6, 

transpor elektron, dan siklus calvin. Siswa pun masih memiliki pemikiran yang 

humanistik yaitu siswa menganggap semua benda dari pandangan manusiawi, 

misalnya siswa selalu beranggapan bahwa reaksi terang selalu terjadi pada siang hari 

dan reaksi gelap selalu terjadi pada malam hari. Siswa berfikir bahwa kata ―terang‖ 

selalu berhubungan dengan cahaya yang menunjukkan siang hari dan kata ―gelap‖ 

selalu tanpa cahaya yang menunjukkan malam hari.
17

  

Guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 26 Bandar Lampung pada materi 

fotosintesis pun masih bersifat assosiatif namun sedikit lebih baik dibandingkan 

siswa. Guru mata pelajaran biologi masih menggunakan kata ―karbondioksida‖ untuk 

mengungkapkan CO2, ―air‖ untuk mengungkapkan H2O, dan ―karbohidrat‖ untuk 

                                                           
15

Ceren Tekkaya, “Misconceptions as Barrier to Understanding Biology‖, Hacettepe 

Universites Egitium Fakultesi Dergizi, Ankara, 2002, p.261. 
16

 Devi Ariandini et al, Identifikasi Miskonsepsi Siswa SMP pada Konsep Fotosintesis melalui 

Analisis Gambar, (Jurnal Pembelajaran:2012) 
17

 Wawancara siswa SMP Negeri 26 Bandar Lampung 
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mengungkapkan C6H12O6. Guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 26 Bandar 

Lampung  masih menggunakan pendekatan teacher centered dan belum menerapkan 

pembelajaran bermakna.
18

Adapun daftar nilai siswa kelas VIII pada SMP Negeri 26 

Bandar Lampung pada materi Fotosintesis adalah sebagai berikut. 

Tabel 1 

Nilai Ulangan Harian IPA Materi Fotosintesis Pada Siswa Kelas VIII  

SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 

 
 

Interval 

nilai 

 

Jumlah peserta didik kelas VIII 

 

 

Jumlah  

peserta 

didik  

 

Persen- 

tase  

Persen-tase 

komulatif 

A B C D E F G H I 

90-100 2 4 1 1 3 5 2 2 2 22 siswa 6,58 %  

26,4% 

Tuntas 

80-89 4 6 3 1 1 1 3 2 2 23 siswa 6,88 % 

70-79 6 2 5 5 3 5 5 7 5 43 siswa 12,87% 

Jumlah 12 12 9 7 7 11 10 11 9 88 siswa  

60-69 7 7 6 5 8 4 8 5 6 61 siswa 18,26%  

 

73,6% 

Tidak 

Tuntas 

 

50-59 4 5 5 7 7 4 6 8 5 93 siswa 27,84% 

40-49 3 3 5 6 2 4 4 4 5 44 siswa 13,17% 

30-39 3 2 4 4 2 4 3 2 3 26 siswa 7,78 % 

20-29 2 1 1 1 3 3 - 1 2 23 siswa 6,88 % 

Jumlah 19 18 21 23 22 19 21 20 21 185 siswa  

Jumlah 31 30 29 30 31 30 31 31 30 273 siswa 100% 

Sumber : Dokumentasi SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 

                                                           
18

 Wawancara guru IPA SMP Negeri 26 Bandar Lampung 
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      Dari tabel diatas menunjukkan bahwa siswa yang tuntas dalam mencapai KKM 

yaitu 70 dari 334 siswa hanya 88 siswa, jika dipersentasekan hanya sebesar 26,4% 

dan sebesar 73,6% siswa tidak tuntas pada materi fotosintesis terbukti dengan masih 

banyak siswa mengalami miskonsepsi terhadap soal-soal yang diberikan oleh guru, 

hal ini diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan pada siswa yang belum tuntas 

mencapai KKM.  

     Miskonsepsi siswa dapat dianalisis dengan salah satu cara yaitu dengan 

menggunakan pendekatan bagan dikotomi konsep. Suroso Adi Yudianto menyatakan 

bahwa pendekatan bagan dikotomi konsep merupakan serangkaian prosedur 

pembelajaran dengan melakukan kegiatan analisis materi pelajaran untuk memasang-

masangkan pembagian konsep-konsepnya berpola secara dikotomi menjadi rumusan 

bagan struktur materi berupa bagan dikotomi konsep.
19

 Pendekatan bagan dikotomi 

konsep didasarkan kepada petunjuk ajaran agama karena di dalam Al-Qur‘an 

disebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasangan. Seperti firman Allah  

dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :
20

 

       

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.
21

 

 

                                                           
                

19
 Ibid, Suroso Adi Yudianto, h. 171  

20
 Suroso Adi Yudianto, Manajemen Alam Sumber Pendidikan Nilai,(Bandung : Mughni 

Sejahtera) h. 173 

               
21

 Al qur‘an dan Terjemahannya disertai Asbabun Nuzul, (Klaten : Sahabat)  
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      Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Pasangan yang 

dimaksud dalam pelajaran IPA bisa bersifat pasangan untuk perjodohan, pasangan 

untuk keseimbangan fungsi/kerja suatu organisme dan pasangan untuk mengenal 

identitas dari suatu keanekaragaman. Setiap pasangan mengandung suatu dikotomi di 

dalamnya. Menurut Suroso Adi Yudianto dalam mempelajari suatu konsep dapat 

dilakukan dengan cara pendekatan pasangan konsep. Pasangan konsep besar dibentuk 

oleh pasangan-pasangan konsep yang lebih kecil dan dirangkaikan dalam suatu bagan 

yang disebut bagan pasangan konsep atau bagan dikotomi konsep.
22

 

     Bagan dikotomi konsep termasuk media pembelajaran. Sebagai sarana 

pembelajaran bagan dikotomi konsep dikemas menjadi suatu bagan, poster, atau 

diagram yang memiliki fungsi memvisualisasikan proses dan organisasi konsep, 

menyimpulkan informasi, memudahkan pola berpikir siswa maupun guru, 

memudahkan dalam menjelaskan fakta.
23

 Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka 

peneliti perlu melakukan suatu penelitian yang bersifat evaluatif dalam proses belajar 

mengajar dengan menganalisis miskonsepsi siswa SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

dengan menggunakan pendekatan bagan dikotomi konsep pada konsep fotosintesis.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut:. 

                                                           
22

 Opcit, Suroso Adi Yudianto, h. 174 
23

 Ibid, Suroso Adi Yudianto, h.178 
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1. Pembelajaran biologi di SMP Negeri 26 Bandar Lampung pada konsep 

fotosintesis memiliki hasil belajar di bawah KKM 

2. Siswa di SMP Negeri 26 Bandar Lampung  memiliki prakonsepsi yang tidak 

tepat pada materi fotosintesis 

3. Pembelajaran biologi di SMP Negeri 26 Bandar Lampung masih 

menggunakan pendekatan teacher centered 

4. Pembelajaran biologi di SMP Negeri 26 Bandar Lampung belum menerapkan 

pembelajaran bermakna 

5. Fotosintesis  merupakan konsep yang abstrak sehingga membutuhkan proses 

belajar dengan strategi yang tepat dalam mempelajari konsep fotosintesis 

6. Analisis miskonsepsi di SMP Negeri 26 Bandar Lampung belum pernah 

dilaksanakan 

 

C. Pembatasan masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini analisis miskonsepsi dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan bagan dikotomi konsep pada materi fotosintesis.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah  bagaimanakah miskonsepsi siswa yang dinilai dengan 

menggunakan bagan dikotomi konsep pada materi fotosintesis kelas VIII semester 

ganjil di SMP Negeri 26 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017?  
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui miskonsepsi siswa yang dinilai 

dengan menggunakan bagan dikotomi konsep pada materi fotosintesis kelas VIII 

semester ganjil di SMP Negeri 26 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017?  

F. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, bagan dikotomi konsep yang dikenalkan oleh peneliti diharapkan 

dapat memudahkan siswa dalam mempelajari konsep-konsep suatu materi 

sehingga terjadi pembelajaran bermakna sehingga dapat menghindari 

miskonsepsi 

2. Bagi guru, bagan dikotomi konsep dapat digunakan untuk mengetahui 

prakonsepsi siswa serta dapat digunakan dalam menganalisis miskonsepsi 

siswa 

3. Bagi sekolah, bagan dikotomi konsep dapat digunakan untuk bahan 

pertimbangan dalam memilih, merancang dan memperkaya strategi 

pembelajaran yang tepat agar miskonsepsi pada siswa tidak terulang kembali 

4. Bagi peneliti hasil penelitian ini memberikan informasi tentang  analisis 

miskonsepsi menggunakan bagan dikotomi konsep dan juga dapat menambah 

pengetahuan serta wawasan dalam penerapan pembelajaran di kelas dengan 

pendekatan bagan dikotomi konsep  yang berkaitan dengan pemahaman 

konsep dan miskonsepsi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

1. Landasan Teori  

 

A. Konsep  

      Konsep bersifat lebih umum sedangkan konsepsi bersifat khusus atau spesifik.
24

 

Konsep dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti ide atau pengertian yang    

diabstrakkan dari peristiwa konkret.
25

 Adapun pengertian konsep dapat didefenisikan 

dengan berbagai rumusan seperti yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli 

yaitu menurut Sagala, konsep sebagai hasil pemikiran seseorang atau sekelompok 

orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan yang 

meliputi prinsip, hukum, dan teori. Konsep dapat diperoleh melalui fakta, peristiwa, 

pengalaman, generalisasi dan berpikir abstrak.
26

 Sedangkan menurut dahar, konsep 

merupakan penyajian internal sekelompok stimulus yang tidak dapat diamati atau 

abstrak oleh karena itu konsep harus disimpulkan dari perilaku.
27

 Lain halnya 

menurut Rustaman, konsep merupakan abstraksi yang  menggambarkan ciri-ciri, 

karakter atau atribut yang sama dari kelompok objek, baik merupakan proses, 

                                                           
24 Nuryani Y. Rustaman, dkk., Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Malang: Universitas 

Negeri Malang, 2005), h. 169. 
25 Hasan Alwi, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), Cet. Ke-3, h. 588. 
26

 Syaiful Sagala. Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabete, 2006), h. 71. 
27 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 

62.. 
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peristiwa, benda, atau fenomena di alam yang membedakannya dari kelompok 

lainnya.
28

 

    Konsep dapat disimpulkan merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang 

sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal bisa 

diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa suatu 

arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk 

suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.
29

Siswa 

disarankan agar dapat mempelajari konsep-konsep sehingga pembelajaan dapat 

tersampaikan secara bermakna. Konsep pada pembelajaran siswa khususnya biologi 

merupakan konsep abstrak yaitu konsep yang membutuhkan penjabaran dan 

pemahaman konsep yang baik dan benar. Proses memahami konsep tersebut dapat 

dipelajari dengan lebih mengutamakan belajar konsep dasar terlebih dahulu pada 

suatu materi, sehingga diharapkan sampai kepada hal-hal yang dimaksudkan untuk 

dimengerti oleh siswa.       

       Belajar konsep merupakan landasan dasar dalam berpikir dan proses mental 

yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan generalisasinya sebagai hasil utama 

dari pendidikan.
30

 Belajar konsep melibatkan perubahan-perubahan kualitatif, 

perubahan itu terdiri atas penambahan lebih banyak stimulus pada suatu respon 

materi yang dipelajari dan peningkatan jumlah berbagai hubungan stimulus dengan 

                                                           
28

 Rustaman., op. cit. h. 51 
29

 Ayu Arsyi Rahayu ,2005. Penggunaan Peta Konsep Untuk Mengatasi Miskonsepsi Pada 

Materi Jaringan Pada Tumbuhan  Jurnal Pembelajaran 
30

 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 62. 
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respon. Pemahaman atau penguasaan konsep sangat penting bagi siswa yang sedang 

belajar, dan dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep merupakan tujuan akhir dari 

setiap proses pembelajaran siswa. Oleh karena itu, pemahaman konsep merupakan 

hasil utama dari proses pembelajaran, karena sangat menentukan untuk keberhasilan 

pencapaian aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor dan juga terkadang dapat 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi siswa.
31

       

 Proses belajar konsep pada siswa dapat menguji kebenaran dari suatu 

pengetahuan baru yang didapatkan dari proses belajar mengajar untuk menjawab 

suatu masalah yang ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga memperoleh 

pemahaman konsep yang baik. Perolehan pemahaman konsep dalam belajar konsep 

ilmu pengetahuan khususnya biologi berdasarkan pengalaman dalam proses belajar 

baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitar di luar sekolah, misalnya 

keluarga. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalaui 

interaksi dengan lingkungan.
32

 Belajar untuk memperoleh pemahaman konsep yang 

baik efektifnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor-

faktor itu adalah sebagai berikut:
33

 

a. Faktor kegiatan, penggunaan dan tugas, apa yang dipelajari perlu digunakan 

secara praktis dan diadakan ulangan secara kontinu dibawah kondisi yang 

serasi, sehingga penguasaan hasil belajar menjadi lebih mantap. 

                                                           
31

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta : Bumi aksara, 2011), h. 28 
32

 Ibid,  h. 28 
33

 Op.cit, h.33 
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b. Belajar memerlukan latihan dengan jalan: relearning, recalling, dan reviewing 

agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai kembali akan lebih mudah 

dipahami. 

c. Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa 

berhasil dan mendapat kepuasaan. 

d. Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam 

elajarnya. Keberhasilan akan mendorong belajar lebih baik, dan sebaliknya. 

e. Faktor asosiasi, karena semua pengalaman belajar antara yang lama dengan 

yang baru, secara berurutan diasosiasikan sehingga menjadi satu satuan 

pengalaman. 

f. Pengalaman masa lampau, menjadi dasar untuk menerima pengalaman dan 

pengertian yang baru. 

g. Faktor kesiapan belajar, murid yang telah belajar akan lebih mudah untuk 

menerima pengajaran dan sebaliknya. 

h. Faktor minat dan usaha, belajar dengan minat akan mendorong siswa belajar 

ebih baik daripada belajar tanpa minat. Minat ini timbul apabila murid tertarik 

akan sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasa bahwa sesuatu 

yang akan dipelajari dirasakan bermakna bagi dirinya. 

i. Faktor psikologis, kondisi kesehatan siswa sangat berpengaruh dalam proses 

belajarnya. 
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j. Faktor intelegensi, murid yang cerdas akan relatif lebih berhasil dalam 

pembelajarannya, karena ia lebih mudah menangkap pelajaran yang diberikan 

dan sebaliknya. 

 

     Belajar konsep yang efektif dapat disimpulkan adalah belajar yang telah 

memenuhi faktor-faktor tersebut, jika beberapa faktor  tidak ada maka siswa mungkin 

akan mengalami kesulitan dalam belajar bermakna untuk memahami suatu konsep 

yang menciptakan proses belajar mengajar tidak hanya tahu tetapi memahami apa 

yang dipelajari. Belajar konsep dilakukan penilaian terhadap hasil belajar penguasaan 

konsep yang memiliki tujuan dalam mengukur penguasaan dan pemilihan konsep 

dasar keilmuan (content objectives). Konsep dasar keilmuan (content objectives) 

dapat berupa materi-materi esensial sebagai konsep kunci dan prinsip utama. Konsep 

kunci dan prinsip utama keilmuan tersebut harus dimiliki dan dikuasai siswa secara 

tuntas.
34

 Penguasaan atau pemahaman konsep siswa terhadap suatu materi 

pembelajaran harus baik. Konsep yang diterima siswa ketika belajar konsep 

terkadang ada yang bersifat konkrit dan abstrak, tetapi khususnya dalam 

pembelajaran biologi konsep-konsep tersebut akan menjadi abstrak apabila dalam 

proses belajar mengajar hanya berupa hafalan saja tanpa ada tindak lanjut, seperti 

contohnya melakukan eksperiment yang berupa praktik dari penerapan konsep yang 

didapatkan siswa di kelas ketika belajar biologi ataupun dengan strategi pembelajaran 

yang dapat melibatkan siswa langsung ikut serta dalam mempelajari konsep tersebut. 

                                                           
34 Ahmad Sofyan, dkk., Evaluasi Pembelajaran IPA Berbasis Kompetensi, (Jakarta : UIN 

Press, 2006), h. 14. 
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Belajar konsep dengan menggunakan strategi yang tepat, yang menuntut pemahaman 

konsep lebih baik dengan disertai perbuatan langsung sehingga belajar biologi 

menjadi lebih bermakna. 

B. Konsepsi  

 

     Konsepsi merupakan hasil dari pengalaman seseorang tentang sesuatu (stimulus). 

Konsepsi seseorang berbeda dengan konsepsi orang yang lain. Konsepsi berasal dari 

kata to conceive yang artinya cara menerima.
35

 Sedangkan dalam kamus besar bahasa 

Indonesia memiliki arti ―pengertian‖ atau ―pendapat‖.
36

  Konsepsi disebut juga 

prakonsepsi siswa karena didasarkan instuisi atau akal sehat dalam memahami 

peristiwa alam yang diamati. Prakonsepsi sering bertentangan satu sama lainnya 

(tidak konsisten) dan sering tidak sesuai dengan konsepsi para ilmuan, oleh karena itu 

prakonsepsi siswa disebut juga konsep alternatif atau miskonsepsi.
37

 

 

      Siswa telah memiliki prakonsep (preconcept) mengenai pelajaran yang akan 

dipelajari. Prakonsep terbentuk dari hasil interaksi siswa dalam kehidupan sehari-hari 

terhadap lingkungan, peristiwa alam dan masyarakat di sekitarnya.
38

 Prakonsep siswa 

akan membentuk konsepsi dalam pengalamannya belajar mendapatkan pemahaman. 

Belajar melibatkan pembentukan makna oleh siswa dari apa yang mereka lakukan, 

                                                           
35

 Nuryani Y. Rustaman, dkk., Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Malang: Universitas 

Negeri Malang, 2005), h. 170. 
36 Hasan Alwi, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), Cet. Ke-3, h. 588. 
37

Suhirman,  Prakonsepsi, Miskonsepsi, dan Pemahaman Konsep dalam Pembelajaran Sains, 

Jurnal Teknologi Pembelajaran: Teori dan Penelitian, Th. 6, No. 2, Oktober 1998, h. 79. 
38

 Ibid, h.78-79 
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lihat, dan dengar.
39

 Belajar merupakan perubahan dari yang tidak tahu atau sedikit 

tahu menjadi tahu sehingga menghasilkan pemahaman konsep yang baik seperti 

konsep para ilmuan. 

 

     Pembelajaran dan perspektif konstruktivisme mengenai konsepsi mengandung 

empat kegiatan inti.
40

  

1) Pembelajaran konstruktivisme berkaitan dengan pengetahuan awal (prior 

knowledge) siswa 

2) Pembelajaran konstruktivisme mengandung kegiatan pengalaman nyata 

(experince) 

3) Pembelajaran konstruktivisme terjadi interaksi sosial (social interaction)  

4) Pembelajaran konstruktivisme membentuk kepekaan siswa terhadap lingkungan 

(sense making) 

     Perspektif konstruktivisme memandang bahwa guru tidak hanya berfungsi sebagai 

satu-satunya sumber informasi di sekolah yang tujuannya mendidik siswa supaya 

pintar tetapi sebagai salah satu sumber yang aktif dalam mempersiapkan fasilitas 

belajar dan menciptakan kondisi belajar yang kondusif, sehingga diharapkan konsepsi 

siswa mengenai suatu konsep baik dan benar tidak terjadi kesalahpahaman konsep 

(miskonsepsi). 

 

                                                           
39

 Nuryani Y. Rustaman, dkk., Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Malang: Universitas 
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C. Pengertian miskonsepsi dan penyebabnya 

  Miskonsepsi berasal dari serapan bahasa Inggris ―Misconception‖ yang artinya 

salah paham.
41

 Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia salah paham 

memiliki arti salah dan keliru dalam memahami pembicaraan, pernyataan atau sikap 

orang lain.
42

 Beberapa pengertian miskonsepsi lainnya menurut para ahli sebagai 

berikut:
43

 

1) Menurut Novak, miskonsepsi sebagai suatu interpretasi konsep-konsep, dalam 

suatu pernyataan yang tidak dapat diterima 

2) Menurut Brown, miskonsepsi sebagai suatu pandangan yang naif dan 

mendefinisikannya sebagai suatu gagasan yang tidak sesuai dengan pengertian 

ilmiah yang sekarang diterima 

3) Menurut Feldsin, miskonsepsi sebagai suatu kesalahan dan hubungan yang tidak 

benar antara konsep-konsep 

4) Menurut Fowler, miskonsepsi sebagai pengertian yang tidak akurat akan konsep, 

penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan 

konsep-konsep yang berbeda, dan hubungan hirarkis konsep-konsep yang tidak 

benar 

                                                           
41

 John M. Echols dan Hassan Shadily, An English-Indonesia Dictionary, (Jakarta: Gramedia, 

1996), Cet. XXIII, h. 382. 
42 Hasan Alwi, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), Cet. Ke-3, h. 982 
43

 Paul Suparno, Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidikan Fisik a, (Jakarta : 

Grasindo, 2005) h. 4-5. 
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     Miskonsepsi dapat disimpulkan sebagai kekeliruan atau kesalahan terhadap suatu 

konsep dalam menginterpretasikan hubungan antar konsep yang berbeda yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Kekeliruan  menyebabkan suatu konsep menjadi tidak 

benar dan tidak bermakna bila dikaitkan dengan konsep-konsep lainnya.  Faktor 

penyebab miskonsepsi siswa berdasarkan lima sebab utama yaitu berasal dari siswa, 

pengajar, buku teks, konteks, dan cara mengajar.  Adapun penjelasan rincinya seperti 

yang disajikan pada tabel 2  dibawah ini.
44

 

Tabel 2 

 Penyebab Miskonsepsi 
No Sebab Utama Sebab Khusus 

1 Siswa   Prakonsepsi 

 Pemikiran asosiatif 

 Pemikiran humanistik 

 Reasoning yang tidak lengkap 

 Intuisi yang salah 

 Tahap perkembangan kognitif siswa 

 Kemampuan siswa 

 Minat belajar siswa 

2 Guru/pengajar  Tidak menguasai bahan 

 Bukan lulusan dari bidang ilmu biologi 

 Tidak membiarkan siswa mengungkapkan gagasan/ide 

 Relasi guru-siswa tidak baik 

3 Buku teks  Penjelasan keliru  

 Salah tulis terutama dalam rumus  

 Tingkat penulisan buku terlalu tinggi bagi siswa 

 Tidak tahu membaca buku teks 

 Buku fiksi sains kadang-kadang konsepnya 

menyimpang demi menarik pembaca 

                                                           
44
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 Kartun sains sering memuat miskonsepsi  

 

No. Sebab Utama Sebab Khusus 

4 Konteks  Pengalaman siswa 

 Bahasa sehari-hari berbeda 

 Teman diskusi yang salah 

 Keyakinan dan agama 

 Penjelasan orang tua/orang lain yang keliru 

 Konteks hidup siswa (tv, radio, film yang keliru) 

 Perasaan senang tidak senang, bebas atau dalam 

keadaan tertekan) 

5 Cara mengajar   Hanya berisi ceramah dan menulis 

 Tidak mengungkapkan miskonsepsi 

 Tidak mengoreksi PR 

 Model analogi yang dipakai kurang tepat 

 Model diskusi 

 Model praktikum 

 Model demonstrasi sempit 

      

     Uraian berdasarkan tabel diatas bahwa penyebab miskonsepsi adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa  

Penyebab miskonsepsi pada siswa dapat disebabkan  oleh faktor-faktor berikut 

ini, yaitu : 

a. Pra konsepsi atau konsep awal siswa 

      Siswa telah mempunyai konsep awal atau prakonsepsi tentang suatu 

materi sebelum siswa mengikuti pelajaran formal di bawah bimbingan guru. 
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Konsep awal siswa sering mengalami miskonsepsi. Salah konsep awal ini 

akan menyebabkan miskonsepsi pada saat mengikuti pelajaran biologi 

berikutnya. Prakonsepsi ini biasanya diperoleh dari orang tua, teman, sekolah 

awal, dan pengalaman di lingkungan siswa. Misalnya siswa mengalami 

miskonsepsi tentang matahari mengelilingi bumi dan matahari lebih kecil dari 

pada bumi. Miskonsepsi itu diperoleh dari pengalaman hidup siswa yang 

setiap hari melihat dan mengamati matahari terbit dari timur, menggitari 

bumi, dan tenggelam di barat. Siswa mengalami miskonsepsi siswa bahwa 

matahari lebih kecil daripada bumi sangat jelas dipengaruhi oleh pengalaman 

nya bahwa bumi terasa sangat besar dan luas sedangkan matahari hanya 

terlihat sebesar bola.
45

 

      Prakonsepsi yang dimiliki siswa menunjukkan bahwa pikiran manusia 

sejak lahir tidak diam tetapi terus aktif untuk memahami sesuatu. Pikiran 

manusia terus menyesuaikan diri dengan situasi yang dialami dalam hidup. 

Pendidikan formal oleh guru hanyalah merupakan sebagian kecil dari proses 

pembentukan pengetahuan oleh siswa.
46

 

b. Pemikiran assosiatif siswa 

      Assosiasi siswa terhadap isitilah sehari-hari dapat menyebabkan 

miskonsepsi. Pengertian yang berbeda dari kata-kata antara siswa dan guru 

dapat menyebabkan miskonsepsi. Kata dan istilah yang digunakan oleh guru 

                                                           
45
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dalam proses pembelajaran diassosiasikan lain oleh siswa karena dalam 

kehidupan mereka kata dan istilah itu memiliki arti yang lain.
47

 

c. Pemikiran humanistik 

    Siswa dapat mengalami miskonsepsi karena menganggap semua benda 

dari pandangan manusiawi. Benda-benda dan tingkah laku benda dipahami 

seperti tingkah laku manusia yang hidup sehingga tidak sesuai dalam konsep 

ilmiah dan terjadi miskonsepsi.
48

  

d. Reasoning yang tidak lengkap atau salah 

     Miskonsepsi dapat disebabkan oleh Reasoning atau penalaran siswa yang 

tidak lengkap atau salah. Alasan yang tidak lengkap karena informasi yang 

diperoleh atau data yang didapatkan tidak lengkap yang menyebabkan siswa 

melakukan kesalahan dalam menarik kesimpulan dan menyebabkan timbulnya 

miskonsepsi.
49

 

e. Intuisi yang salah 

    Intuisi yang salah atau perasaan siswa dapat menyebabkan miskonsepsi. 

Intuisi adalah suatu perasaan dalam diri seseorang yang secara spontan 

mengungkapkan sikap atau gagasan tentang sesuatu yang belum obyektif dan 

rasional diteliti.
50

 Pemikiran intuitif itu biasanya berasal dari pengamatan akan 
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benda atau kejadian yang terus-menerus yang muncul dalam benak siswa 

adalah pengertian yang spontan.
51

 

f. Tahap perkembangan kognitif siswa 

     Perkembangan kognitif siswa yang tidak sesuai dengan materi yang 

dipelajari dapat menjadi penyebab miskonsepsi siswa. Tahap perkembangan 

pemikiran operational concrete siswa hanya memahami hal-hal yang konkret 

dapat dilihat dengan indra. Siswa akan mengalami kesulitan dalam 

menangkap konsep-konsep materi biologi yang cukup abstrak, supaya 

konsep-konsepyang cukup abstrak dapat dipahami oleh siswa secara tepat 

maka konsep itu perlu disajikan dalam contoh-contoh yang konkret secara 

tepat karena guru terkadang kehilangan inti dari konsep abstrak itu sendiri 

sebab sesuatu yang konkret sering tidak dapat mencakup kebutuhan 

abstraksi.
52

 

g. Kemampuan siswa 

      Kemampuan siswa memiliki pengaruh pada miskonsepsi siswa. Siswa 

yang kurang berbakat biologi atau kurang mampu dalam memepelajari biologi 

sering mengalami kesulitan memahami konsep yang benar dalam proses 

belajar meskipun guru telah mengomunikasikan materi secara benar dan buku 

teks sudah ditulis dengan benar sesuai dengan pengertian para ahli. Siswa 

yang memiliki IQ rendah pada umumnya dapat dengan mudah melakukan 
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miskonsepsi karena mereka dalam membentuk pengetahuan biologi tidak 

dapat memahami secara lengkap dan utuh sehingga menyebabkan siswa 

mengalami miskonsepsi.
53

 

h. Minat belajar 

     Minat siswa terhadap biologi sangat berpengaruh pada miskonsepsi. Siswa 

yang berminat pada biologi pada umunya cenderung mempunyai miskonsepsi 

lebih rendah dibandingkan siswa yang tidak berminat pada biologi
54

 hal ini 

terjadi karena siswa yang tidak tertarik pada biologi biasanya kurang 

memperhatikan penjelasan guru mengenai materi biologi yang diajarkan.  

D. Cara mengetahui adanya miskonsepsi 

      Cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman konseptual dan 

kesalahpahaman siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan pilihan 

ganda beralasan, peta konsep, analogi dalam mengajar, gambar
55

 dan dikotomi 

konsep serta selain itu juga dengan  jaringan konseptual dan strategi perubahan 

konseptual
56

 yang dapat menganalisis miskonsepsi terhadap suatu materi yang telah 

dipelajari oleh siswa sehingga siswa belajar lebih bermakna. 
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E. Pengertian Bagan Dikotomi Konsep (BDK) 

           Penguasaan konsep merupakan hasil utama dari proses pembelajaran, karena   

sangat menentukan utuk keberhasilan pencapaian aspek-aspek kognitif lainnya.. 

Bagan dikotomi konsep dalam pembelajaran biologi untuk mengatasi konsep yang 

dipelajari. Bagan dikotomi konsep merupakan media belajar yang relatif baru karena 

asasn-asasnya ada telah lama ada dan berorientasi kepada petunjuk ajaran  agama 

(Al-qur‘an) dan pendekatan integrasi dari berbagai teori belajar yang mengutamakan 

pengembangan ‗higher order thinking skills’ yang menjadikan kehidupan lebih 

bermutu dan pembangunan nasional yang lebih berhasil dalam pemahaman sains 

(biologi) yang berakar dari nilai-nilai atau petunjuk agama (Al-qur‘an). 

     Pendekatan bagan dikotomi konsep adalah serangkaian prosedur pembelajaran 

dengan melakukan kegiatan analisis materi pelajaran untuk memasang-masangkan 

pembagian konsep-konsepnya berpola secara dikotomi menjadi rumusan bagan 

struktur materi berupa bagan dikotomi konsep.
57

 Pengorganisasian materi pelajaran 

sangat mempengaruhi jenis proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Daya serap 

siswa akan berbeda dalam memahami materi pelajaran yang disajikan dalam bentuk 

uraian materi yang tidak terstruktur dengan uraian materi yang diorganisaikan 

berdasarkan asas-asas pedagogi (didaktik-metodik). Materi pelajaran yang disajikan 

secara pedagogik akan mengurangi kerumitan dalam proses belajar-mengajar yang 

dikenal dengan istilah pedagogi materi-subjek. Pedagogi materi-subjek adalah proses 
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pembentukan pengetahuan menggunakan analisis uraian materi yang mudah 

diajarkan dan terjangkau sebagai pandangan maupun alat berpikir agar mampu 

menandingi kerumitan masalah proses belajar mengajar. Pendekatan bagan dikotomi 

konsep dapat diterapkan untuk pembelajaran konsep karena materi pelajaran berisi 

konsep-konsep yang beragam dan segi pembelajarannya didukung oleh asas-asas 

pedagogi (didaktik-metodik strategik) dan bernuansa religius.
58

 

              Dalam proses pembelajaran bagan pasangan konsep bisa digunakan sebagai 

rangkuman, media diskusi kelas, dan alat untuk memotivasi belajar siswa. Sajian 

pasangan konsep di awal pelajaran dapat memotivasi belajar siswa karena dapat 

memberi gambaran secara menyeluruh tentang konsep-konsep yang akan dipelajari. 

Bagan pasangan konsep disajikan di tengah berlangsungnya kegiatan belajar akan 

berfungsi sebagai media yang menarik terlebih jika dilengkapi dengan gambar-

gambarnya, hal ini karena gabungan media bagan dan poster dalam pendidikan akan 

memiliki fungsi ganda. Keuntungan dari penggunaan media bagan atau poster adalah 

dapat memvisualisasikan organisasi konsep, menghilangkan kebosanan dalam 

interaksi belajar mengajar, memudahkan pola berpikir siswa maupun guru, 

memudahkan mengambil kesimpulan dari informasinya maupun menjelaskan data 

atau fakta, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, 

memotivasi dan menginformasikan sesuatu pesan tentang sesuatu konsep yang 

disajikan/diajarkan. Gambar-gambar dalam bagan membuat kondisi dan situasi 
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belajar secara konkrit yang akan mendorong terjadinya pembentukan konsep secara 

mudah pada siswa.  

              Suatu pengajaran yang menerapkan penstrukturan materi akan memberikan 

pengalamandan sajian materi secara optimal bagi siswa untuk dapat belajar. Hasil 

studi kognitif menunjukkan bahwa sajian pelajaran mengguakan struktur materi 

disertai contoh-contoh dan non contoh mencerminkan konsep-konsep konjungtif dan 

paradigma selektif akan lebih memudahkan belajar konsep dari pada kosep-konsep 

disjunktif dan paradigma reseptif. Konsep konjunktif artinya  menampilkan suatu 

konsep dengan lebih dari satu atribut dan paradigma selektif artinya menampilkan 

contoh-contoh dengn non contohnya secara bersamaan akan mengurangi tuntutan 

pada memori sehingga memudahkan dalam pemerolehan konsep atau memudahkan 

melihat hubunganantara konsep satu dengan konsep lainnya akan menimbulkan 

belajar bermakna bagi siswa.
59

 

             Pada dasarnya ayat-ayat kauniyah merupakan bentuk resep untuk 

memfasilitasi segala kebutuhan manusia dengan memilih secara kritis dan 

menggunakan pikiran secara analitis. Manusia bisa memanfaatkan bagi kepentingan 

dirinya dan jika mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif maka sesuatu 

yang  kelihatan sulit menjadi mudah dibuatnya karena seperti yang dijelaskan dalam 

Al-qur‘an surat Al-Insyirah ayat 6  :
60
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Artinya: ―Dibelakang kesulitan terdapat kemudahan‖ 

Terlebih manusia yang dapat menggali, menghayati, dan menerapkan sistem nilai dan 

moral yang dikandung oleh ayat-ayat kauniyah untuk kehidupan manusia agar serasi 

dan seimbang dengan bekal akal manusia yang dicipatakn oleh Alloh dalam 

mengatasi masalah kehidupannya.  

         Pola pengajaran berpikir menggunakan pendekatan BDK didasarkan pada 

petunjuk  al-qur‘an dalam Q.S. Yaasien ayat 36: 

 

Artinya : 

―Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari 

apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun apa yang tidak 

mereka ketahui. ―(Q.S. Yaasien: 36) 

 

     Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan sebagai 

suatu peringatan baik yang ditumbuhkan di bumi, di dalam diri manusia dan 

organisme lainnya. Suatu pasangan konsep umumnya mengandung dua unsur 

dikotomi dari atribut konsepnya yang menunjukkan adanya tesis dan antitesis, 
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walaupun terkadang memunculkan sintesis antara keduanya sebagai tesis baru. Pada 

bidang biologi masalah pasangan konsep dapat dibagi tiga macam, yaitu: 

1) Pasangan untuk sarana perjodohan yang dikenal dengan istilah dimorfisme yang 

menunjukkan dua bentuk penampilan yang berbeda antara jenis jantan dengan 

betina. Dalam Al-qur‘an makna pasangan sebagai bentuk perjodohan adalah 

bukan hanya bertujuan untuk melestarikan jenisnya semata tetapi juga untuk 

mendapatkan ketentraman hidupnya sebagaimana diungkapkan Q.S. Ar-Rum ayat 

21 sebagai berikut: 

  

 

 

Artinya :  

―Dan diantara tanda—tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan 

dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi 

tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir. ―(Q.S. Ar-rum: 21) 

 

        Makna ayat tersebut adalah dahulu orang-orang menganggap bahwa pasangan 

hidup atau perjodohan hanya terjadi pada dua jenis manusia (laki-laki dan 

perempuan) tetapi ternyata pandangan sekarang menjadi berkembang bahwa jodoh 

pun terjadi pada hewan dan tumbuhan. Pasangan hidup dari jenismu sendiri dikenal 

dengan istilah Dimorfisme (dis : dua, morphe : bentuk) yaitu sepaang individu yang 



32 
 

memiliki dua bentuk berbeda secara mencolok. Pengertian dimorfisme ini adalah 

pasangan makhluk hidup memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok bukan hanya 

jeni kelaminnya saja tetapi adanya perbedaan ciri-ciri morfologi lainnya seperti dalam 

hal ukuran tubuhnya, warna dan sifat-sifat lainnya. Adapun contohnya adalah katak 

jantan memiliki tubuh lebih ramping (kecil) dari pada katak betinanya, karena 

berkaitan dengan adaptasi dalam cara kawinnya. Sewaktu masa kawin, katak jantan 

harus berada di atas punggung katak betinanya.juga katak jantan memiliki kantung 

suara dibagian rahang bawahnya, sedangkan katak betina tidak memilikinya. 

2) Pasangan sebagai dua komponen yang mengatur sistem kerja suatu organ tubuh 

atau untuk proses keseimbangan seperti ada saraf pusat dan saraf otonom, saraf 

simpatik dan parasimpatik, ada hormon penyubur ovarium dan hormon 

penghambat kesuburannya, serta berbagai pasangan hormon yang mengatur 

metabolisme tubuh, maupun segala sesuatu yang mengatur keseimbangan alam 

seperti terjadinya siang dan malam, gunung/pengunungan dan lembah/lautan, dan 

sebagainya 

3) Pasangan sebagai pembanding/pengenal identitas diri suatu konsep yang 

membedakan dengan lainnya. Pasangan-pasangan konsep tersebut bila 

dirangkaikan dalam suatu bagan tersusunlah bagan dikotomi konsep karena setiap 

pasangan konsep mengandung perbedaan.
61
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     Dalam sistem pembelajaran mengingat suatu pasangan akan lebih mudah 

dibandingkan dengan mengingat bagian demi bagian secara terpisah karena akan 

terbentuk pola pikir yang terintegrasi. Pengemasan konsep-konsep menjadi bagan 

dikotomi konsep yang dilengkapi dengan gambar-gambar menunjukkan satu sistem 

belajar konsep secara (menyeluruh) karena tidak hanya kemampuan memahami setiap 

konsep, namun memperlihatkan pula hubungan antar konsep secara jelas seperti 

hierarki, persamaan dan perbedaan atribut antar konsep maupun contoh dan bukan 

contohnya serta diperkuat dengan adanya gambar. Pendekatan bagan dikotomi 

konsep dapat membuat uraian materi pelajaran yang kompleks dapat disajikan secara 

lebih sederhana menjadi rangkaian bagan struktur materi. Pendekatan bagan dikotomi 

konsep akan memudahkan pola berpikir siswa dalam memahami konsep-konsepnya 

dan hubungan antar konsep sehingga mencerminkan belajar bermakna.
62

  

F. Hubungan Bagan Dikotomi Konsep dengan Belajar Bermakna 

        Kemampuan melakukan komunikasi tentang hubungan antara konsep satu 

dengan konsep lainnya merupakan ciri belajar bermakna. Pengembangan konsep 

berlangsung paling baik bila unsur-unsur paling umum (paling inklusif) dari suatu 

konsep diperkenalkan lebih dahulu kemudian diberikan hal-hal yang lebih rinci (dari 

umum ke khusus). Belajar bermakna akan terjadi jika konsep satu dijelaskan 

hubungannya dengan konsep lainnya. Pendekatan bagan dikotomi konsep 

menunjukkan proses belajar bermakna karena menggambarkan hubungan antar 
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konsep-konsep yang dijelaskan melalui garis-garis penghubung dan kata penghubung 

dalam bagan melibatkan atribut-atribut konsep-konsepnya.
63

 

     Belajar hafalan maupun belajar penerimaan dapat menunjukkan belajar bermakna 

jika dijelaskan hubungan antar konsep- konsepnya. Belajar bermakna merupakan 

suatu proses mengaitkan informasi atau konsep baru pada konsep-konsep yang 

re1evan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Belajar bermakna bukan 

hanya memperoleh pegetahuan tetapi juga dapat menggali kandungan nilai-nilai dari 

prinsip-prinsip atau teori bahan ajarnya yang dapat diterapkan sebagai sumber nilai 

bagi kehidupan manusia sehari-hari. Pendekatan bagan dikotomi konsep 

mencerminkan struktur materi yang optimal karena mengandung konsep- konsep 

yang esensial dan disertai atribut konsepnya maupun contoh-contoh konsepnya, hal 

ini menggambarkan bahwa sajian bagan dikotomi konsep mencerminkan konsep 

konjungtif dan paradigma selektif yaitu menampilkan atribut esensial konsep-

konsepnya disertai contoh contoh konsep dan bukan contoh konsepnya.
64

 

G. Rubrik Penilaian 

         Dengan pendekatan bagan pasangan-pasangan konsep bisa ditunjukkan 

hubungan antar konsep-konsepnya mencakup masalah:  

a. Hierarki konsep yaitu tingkatan konsep dari konsep besar menjadi konsep-

konsep yang lebih kecil. Hal ini akan memudahkan belajar konsep, karena 

menurut flavel (1976) bahwa konsep memiliki keinklusifan dari yang 
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mulai inklusif hingga kekurang-inklusifan. Ausabel pun berpendapat 

bahwa suatu konsep akan mudah dipelajari, bila konsep disajikan dari hal-

hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat lebih khusus. 

b. Persamaan antar konsep-konsep yaitu ditunjukkan oleh pernyataan atribut 

konsep yang terdapat pada garis penyatu yang menghubungkan setiap 

konsep dalam bagan tersebut. 

c. Perbedaan antar konsep-konsep yaitu ditunjukkan oleh pernyataan atribut 

konsep yang terdapat pada garis pemisah yang menghubungkan setiap  

konsep  di dalam bagan tersebut. Setiap konsep memiliki perbedaan 

dengan konsep lainnya, karena di dunia ini tidak ada yang semuanya sama 

persis sekalipun pada anak kembar identik. 

d. Klasifikasi konsep yaitu ditunjukkan oleh pengelompokan kosep-konsep 

oleh garis-garis dalam bagan yang didasarkan kepada adanya persamaan 

dan perbedaan atribut atau ciri dari setiap konsep yang terlibat 

e. Pembagian himpunan konsep menjadi konsep-konsep konsep utama sudah 

teridentifikasi karena pembagiannya didasarkan kepada salah satu atribut 

konsepnya. Ciri-ciri konsep dalam bagan dikotomi konsep ditunjukkan 

oleh pernyataan-pernyataan yang terdapat pada garis yang 

menghubungkan konsep dari bagian atas hingga bagian bawah yang 

menuju nama konsepnya. 

f. Contoh dan non contoh dari setiap konsep pada bagan dikotomi konsep 

akan memudahkan pemahaman konsep-konsepnya dan memudahkan 
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siswa mencari contoh-contoh dari setiap konsep. Contoh dapat berupa 

gambar. 

g. Pengertian dari akar kata istilah konsep dalam bagan dikotomi konsep 

ditulis dengan huruf miring sehingga memudahkan untuk mengenalinya.  

H. Kelebihan dan kekurangan bagan dikotomi konsep 

Kelebihan bagan dikotomi konsep adalah sebagai berikut : 

a. Pembelajaran dengan menggunakan bagan dikotomi konsep dapat 

memberikan pemahaman konsep yang lebih baik dan menunjukkan 

proses belajar bermakna, karena menggambarkan hubungan antar 

konsep-konsep yang dijelaskan melalui garis-garis penghubung dan kata 

penghubung dalam bagan dan melibatkan atribut-atribut konsep-

konsepnya 

b. Materi pelajaran menjadi lebih mudah dipahami karena dengan 

menggunakan bagan dikotomi konsep siswa dapat memahami materi 

pelajaran dalam bentuk bagan bukan dalam bentuk wacana yang 

membuat siswa malas membaca 

c. Bagan dikotomi konsep dapat mengetahui prakonsepsi siswa dan dapat 

menganalisis miskonsepsi siswa 

Sedangkan kekurangan bagan dikotomi konsep adalah bagan dikotomi konsep 

merupakan pendekatan pembelajaran yang masih sangat baru, sehingga masih asing 

terdengar baik oleh guru maupun siswa 
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I. Fotosintesis 

 

a. Fotosintesis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam 

makanan 

      Kemampuan organisme yang luar biasa untuk menangkap energi cahaya dan 

menggunakannya untuk menggerakkan sintesis senyawa-senyawa organik berasal 

dari organisasi struktural dalam sel: enzim-enzim fotosintetik dan molekul-molekul 

lain dikelompokkan bersama membran biologis memungkinkan terlaksananya 

serangkaian reaksi kimia yang dibutuhkan dengan efisien. Proses fotosintesis 

kemungkinan besar bermula dalam sekelompok bakteri yang memiliki wilayah-

wilayah membran plasma yang melipat ke dalam dan mengandung kumpulan 

molekul semcam itu. Pada bakteri fotosintetik yang masih ada, membran fotosintetik 

yang melipat ke dalam berfungsi mirip dengan membran internal kloroplas. Faktanya 

kloroplas pertama diduga merupakan prokariota fotosintetik yang hidup di dalam sel 

eukariot.  

b. Kloroplas : tempat fotpsintesis pada tumbuhan  

Seluruh bagian hijau tumbuhan, termasuk batang hijau dan buah yang belum matang 

memiliki kloroplas namun daun merupakan tempat utama fotosintesis pada sebagian 

besar tumbuhan, ada sekitar setengah juta per milimeter persegi permukaan daun. 

Warna daun berasal dari klorofil (chlorophyll) yaitu pigmen hijau yang terletak di 

dalam kloroplas. Energi cahaya yang diabsorsi (diserap) oleh klorofil menggerakkan 

sintesis molekul organik dalam kloroplas. Kloroplas terutama ditemukan dalam sel 

mesofil (mesophyll) pada jaringan di interior daun. Karbon dioksida memasuki daun 
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dan oksigen keluar melalui pori-pori mikroskopik yang disebut stomata (tunggal 

stomata; dari kata yunani yang berarti ‗mulut‘). Air yang diserap oleh akar diangkut 

ke daun melalui pembuluh. Daun juga menggunakan pembuluh untuk mengekspor 

gula ke akar dan bagian-bagian non fotosintetik lainnya dari tumbuhan. Sel mesofil 

biasanya memiliki sekitar 30 sampai 40 kloroplas yang masing-masing berukuran 

sekitar 2-4 µm kali 4-7 µm. Selaput yang terdiri dari dua membran menyelubungi 

stroma yaitu cairan kental di dalam kloroplas. Suatu sistem rumit yang terdiri dari 

kantong-kantong bermembran yang saling terhubung yang disebut tilakoid 

(thylakoid) memisahkan stroma dari kompartemen lain yaitu interior tilakoid atau 

ruang tilakoid. Dibeberapa tempat kantong-kantong tilakoid tertumpuk membentuk 

grana (tunggal, granum). Klorofil berada berada di dalam membran tilakoid.  

c. Dua tahap fotosintesis  

       Persamaan fotointesis merupakan rangkuman sederhana dari proses yang sangat 

kompleks. Fotosintesis bukanlah satu proses tunggal melainkan dua proses yang 

masing –masing terdiri dari banyak langkah. Kedua tahap fotosintesis dikenal sebagai 

reaksi terang (light reaction, bagian foto dari fotosintesis) dan siklus calvin (calvin 

cycle, bagian sintesis). Reaksi terang merupakan tahap-tahap fotosintesis yang 

mengubah energi surya menjadi enrgi kimia. Air dipecah, menyediakan sumber 

elektron dan proton (ion hidrogen, H
+
) serta melepaskan O2 sebagai produk 

sampingan. Cahaya yang diserap oleh klorofil menggerakkan transfer elektron dan 

ion hidrogen dari air menuju penerima yang disebut NADP
+
 (nikotinamida adenin 

dinukleotida fosfat) yaitu tempat penyimpanan artikel-partikel itu
 
untuk sementara. 
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Penerima elektron NADP
+
 adalah kerabat dekat NAD

+ 
yang berfungsi sebagai 

pembawa elektron alam respirasi selular, kedua molekul tersebut hanya berbeda 

dalam hal keberadaan satu gugus fosfat ekstra dalam molekul NADP
+
. Reaksi terang 

menggunakan tenaga surya untuk reduksi NADP
+ 

menjadi NAPH dengan cara 

menambahakan sepasang elektron bersama-sama dengan H
+
. Reaksi terang juga 

menghasilkan ATP menggunakan kemiosmosis untuk memberikan tenaga bagi 

penambahan gugus fosfat ke ADP yang disebut fotofosforilasi. Dengan demikian 

energi cahaya awalnya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk dua senyawa: 

NADPH yaitu sumber elektron sebgai tenaga pereduksi yang dapat diteruskan ke 

molekul penerima elektron, dan mereduksi molekul tersebut dan ATP yaitu sumber 

energi serba bisa dalam sel. 

         Siklus calvin dinamakan menurut Melvin Calvin yang bersama-sama para 

koleganya mulai mengungkapkan angkah-langkah siklus tersebut pada akhir tahun 

1940an. Siklus calvin diawali dengan penggabungan CO2 dari udara kedalam 

molekul organik yang sudah ada dalam kloroplas. Penggabungan karbon ke dalam 

senyawa organik pada awal siklus ini disebut fiksasi karbon. Siklus calvin kemudian 

mereduksi karbon yang terfiksasi menjadi karbohidrat melalui penambahan elektron. 

Tenaga pereduksi disediakan oleh NADPH yang menerima elektron muatan 

elektronnya dalam reaksi terang, untuk mengubah CO2 menjadi karbohidarat siklus 

calvin juga membutuhkan energi kimia dalam bentuk ATP yang juga dibentuk oleh 

rekasi terang. Dengan demikian, siklus calvinlah yang membuat gula namun siklus 

tersebut hanya dapat melakukannya dengan bantuan NADPH dan ATP yang 
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dihasilkan oleh reaksi terang. Langkah-langkah metabolis pada siklus calvin 

terkadang disebut sebagai reaksi gelap atau reaksi tak bergantung cahaya sebab tidak 

ada satupun dari langkah itu yang membutuhkan cahaya secara langsung. Siklus 

calvin pada sebagian besar tumbuhan terjadi pada siang hari karena hanya pada waktu 

itulah reaksi terang dapat menyediakan NADPH dan ATP yang dibutuhkan oleh 

siklus calvin. Pada dasarnya, kloroplas mengunakan energi cahaya untuk membuat 

gula dengan cara mengoordinasi kedua tahapa fotositesis tersebut.  

        Tilkoid kloroplas merupakan tempat berlangsungnya reaksi terang sedangkan 

siklus calvin terjadi di dalam stroma. Dalam tilakoid, molekul NAD
+
 mengambil 

elektron sedangkan ADP mengambil fosfat. NADPH dan ATP kemudian dilepaskan 

ke stroma, tempat kedua molekul tersebut memainkan peran krusial dalam siklus 

calvin. Kedua tahap fotosintesis dalam peraga tersebut diperlakukan sebagai modul 

metabolis yang mengambil bahan penyusun dan menghasilkan produk.  

d. Fotosistem: kompleks pusat reaksi yang berasosiasi dengan kompleks 

permanen cahaya  

Molekul klorofil yang tereksitasi oleh penyerapan energi cahaya memmbrikan hasil 

yang sangat berbeda dalam kloroplas utuh jika dibandingkan dengan klorofil yang 

diisolasi. Dalam lingkungan aslinya di membran tilakoid, molekul klorofil 

terorganisasi bersama dengan berbagai molekul organik kecil dan protein lainnya 

menjadi fotosistem. Fotosistem tersusun atas suatu kompleks protein yang disebut 

kompleks pusat tereaksi yang dikelilingi oleh beberapa kompleks pemanen cahaya. 

Kompleks pusat reaksi mencakup pasangan khusus molekul klorofil a. Setiap 
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kompleks pemanen cahaya terdiri dari berbagai molekul pigmen (yang mungkin 

mencakup klorofil A, klorofi B, dan karotenoid) yang terikat ke protein. Jumlah dan 

variasi molekul pigmen memungkinkan fotosistem memanen cahaya pada permukaan 

yang lebih luas dan bagian spektrum yang lebih besar dari pada yang bisa dilakukan 

oleh satu molekul pigmen tunggal. Kompleks permanen cahaya ini bertindak sebagai 

antena bagi kompleks pusat reaksi. Ketika molekul pigmen menyerap foton, energi 

ditransfer dari satu molekul pigmen ke molekul pigmen lain dalam kompleks 

pemanen cahaya hingga energi tersebut mencapai kompleks pusat reaksi. Kompleks 

pusat reaksi mengandung suatu molekul yang mampu menerima elektron dan menjadi 

tereduksi, molekul ini disebut penerima elektron primer. Pasangan molekul klorofil a 

dalam kompleks pusat reaksi bersifat khusus karena lingkungan molekularnya, 

lokasinya, dan molekul-molekul lain yang berasosiasi dengan pasangan tersebut 

memungkinkan pasangan itu menggunakan energi dari cahaya tidak hanya untuk 

mendorong satu elektronnya ketingkat energi yang lebih tinggi namun juga 

meneruskan elektron ke molekul yang berbeda, penerima elektron primer. 

          Transfer elektron bertenaga surya dari pasangan klorofil a dipusat reaksi ke 

penerima elektron primer merupakan langkah pertama dalam reaksi terang. Setelah 

tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, elektron klorofil segera ditangkap oleh 

penerima elektron primer, ini merupakan reaksi redoks. Klorofil yang terisolasi 

berfluoresensi karena tidak ada penerima elektron, sehingga elektron dari klorofil 

yang terfotoeksitasi jatuh kembali ke odisi dasar. Dalam kloroplas energi potensial 

yang direpresentasikan oleh elektron yang tereksitasi tidaklah hilang. Dengan 
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demikian setiap fotosistem kompleks pusat reaksi yang dikelilingi oleh kompleks-

kompleks memanen cahaya yang berfungsi dalam kloroplas sebagai suatu unit. 

Fotosistem mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, yang pada akhirnya akan 

digunakan untuk sintesis gula.  

         Membran tilakoid ditempati oleh dua tipe fotosistem yang bekerja sama dalam 

reaksi terang fotosintesis. Kedua fotosistem itu adalah fotosistem II (PS II) dan 

fotositem I (PS I). (Fotosistem I diberi nama demikian karena ditemukan terlebih 

dahulu namun fotosintesis II berfungsi pertama kali dalam reaksi terang). Masing-

masing fotosistem memiliki kompleks pusat-reaksi yang khas-sejenis tertentu 

penerima elektron primer yang bersebelahan dengan pasangan khusus molekul 

klorofil a yang berasosiasi dengan protein.
65

 

A. Kerangka Berfikir 

 Biologi memiliki konsep-konsep yang saling berhubungan dan kompleks, namun 

pada umumnya guru mengajarkan konsep-konsep biologi yang abstrak dengan 

metode ceramah, hapalan, dan proses pembelajaran yang pasif sehingga banyak siswa 

yang belum memahami konsep-konsep biologi secara mendalam. Guru pada 

umumnya tidak memperhatikan konsepsi awal siswa sebelum memberikan materi 

konsep yang baru yang  mengakibatkan terjadi miskonsepsi pada siswa. Siswa dalam 

kehidupan sehari-hari juga memiliki konsepsi-konsepsi yang berbeda-beda mengenai 

fenomena alam yang terjadi disekitarnya dan tidak jarang konsepsi yang dibentuk 
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siswa ternyata berbeda dengan konsepsi-konsepsi para ilmuwan yang menyebabkan 

miskonsepsi.  

      Miskonsepsi didefinisikan sebagai konsepsi siswa yang tidak cocok dengan 

konsepsi yang benar, hanya dapat ditemukan dalam kasus-kasus tertentu dan tidak 

berlaku untuk kasus-kasus lainnya serta tidak dapat digeneralisasikan. Miskonsepsi 

pada siswa dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari ketika berinteraksi dengan alam 

sekitarnya. Miskonsepsi dapat di analisis dengan melihat hubungan antara dua konsep 

sahih atau tidak. Miskonsepsi dapat dilihat dalam proposisi yang salah dan tidak 

adanya hubungan yang lengkap antar konsep. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara 

mengidentifikasi atau mendeteksi salah konsep tersebut yaitu melalui bagan dikotomi 

konsep. Bagan dikotomi konsep merupakan serangkaian prosedur pembelajaran 

dengan melakukan kegiatan analisis materi pelajaran untuk memasang-masangkan 

pembagian konsep-konsepnya berpola secara dikotomi menjadi rumusan bagan 

struktur materi berupa bagan dikotomi konsep.   

      Pendekatan bagan dikotomi konsep dapat membuat uraian materi pelajaran yang 

kelihatannya kompleks dapat disajikan secara lebih sederhana menjadi rangkaian 

bagan struktur materi. Hal ini akan memudahkan dalam pola berpikir untuk 

memahami konsep-konsepnya dan hubungan antar konsep sehingga mencerminkan 

belajar bermakna. Pendekatan bagan dikotomi konsep juga dapat digunakan dalam 

menganalisis miskonsepsi siswa. Miskonsepsi dapat dianalisis dengan melihat 

hubungan antara dua konsep sahih atau tidak dan dengan melihat bagan dikotomi 

konsep acuan. Adapun kerangka berpikir dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 November 2016 sampai 3 November 2016. 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

B. Jenis Penelitian  

      Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.
66

 Sedangkan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat 

populasi untuk daerah tertentu.
67

  

 

C. Populasi dan Sampel 

      Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
68

 Populasi adalah keseluruhan dari subjek 

                                                           
1 
Sugiyono,  Memahami  Penelitian Kualitatif, (Bandung :Alfabeta, 2014), h. 1 

67
 Novalia, Muhammad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Bandar Lampung : 

Anugrah Raharja, 2014), h.9 
68 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitat if dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. Ke-10 h. 117. 
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peneliti.
69

. Populasi dalam peneilitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 

26 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 243 siswa. 

Sebagaimana Tabel di bawah ini : 

Tabel 3 

Jumlah Populasi Penelitian 

 
No Kelas Jumlah Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 VIII-A 31 siswa 13 siswa 18 siswa 

2 VIII-B 30 siswa 14 siswa 16 siswa 

3 VIII-C 31 siswa 14 siswa 17 siswa 

4 VIII-D 30 siswa 14 siswa 16 siswa 

5 VIII-E 31 siswa 14 siswa 17 siswa 

6 VIII-F 31 siswa 13 siswa 18 siswa 

7 VIII-G 30 siswa 14 siswa 16 siswa 

8 VIII-H 29 siswa 13 siswa 16 siswa 

             Jumlah 243 siswa 109 siswa 134 siswa 

Sumber : Dokumentasi SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

     Teknik sampling yang digunakan dalam menentukan sampel ini adalah teknik 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi 

                                                           
69 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , Ed. Rev., Cet. 14, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.173. 
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setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
70

 Berdasarkan pendapat 

tersebut, sampel  dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII dengan pertimbangan 

bahwa nilai ulangan harian IPA Biologi kelas VIII masih di bawah KKM. 

     Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 orang, maka tidak 

semua populasi tersebut dijadikan obyek penelitian. Jika subjeknya kurang dari 100 

lebih baik diambil semua, namun jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil  

10-15% atau 20-25% atau lebih.
71

 Pada penelitian ini diambil 20% dari populasi. 

Sampel akan dikelompokkan berdasarkan kategori kelompok yang memiliki nilai 

tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan pada nilai rata-rata ulangan harian 

sebelumnya. Suharsimi Arikunto menyatakan pengelompokan siswa ini didasarkan 

dari perhitungan 27% dari kelompok nilai tinggi dan 27% dari kelompok nilai 

rendah
72

 serta lainnya dikelompokkan pada kategori nilai sedang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.  

Tabel 4 

Jumlah Sampel Penelitian 

 
No Kelas Jumlah  

Siswa 

Jumlah siswa 

nilai tinggi 

Jumlah siswa 

nilai sedang 

Jumlah siswa 

nilai rendah 

1 VIII-A 6 siswa 2 siswa 2 siswa 2 siswa 

2 VIII-B 6 siswa 2 siswa 2 siswa 2 siswa 

3 VIII-C 6 siswa 2 siswa 2 siswa 2 siswa 

                                                           
70

 Sari Rosalia, Faktor Penyebab Kesulitan Belajar IPA Biologi Siswa Kelas VII di SMP 

Negeri 01 Abung Pekurun Lampung Utara(Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2014)  
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.117 
72
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4 VIII-D 6 siswa 2 siswa 2 siswa 2 siswa 

5 VIII-E 6 siswa 2 siswa 2 siswa 2 siswa 

6   VIII-F 6 siswa 2 siswa 2 siswa 2 siswa 

7 VIII-G 6 siswa 2 siswa 2 siswa 2 siswa 

8 VIII-H 6 siswa 2 siswa 2 siswa 2 siswa 

Jumlah 48 siswa 

    

     Nilai dikategorikan menjadi kategori nilai tinggi, sedang dan rendah berdasarkan 

kemampuan kognitif siswa dihitung dari nilai ulangan harian pada materi 

sebelumnya.
73

 Teknik pengelompokkan kategori nilai dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:
74

 

a) Mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil untuk menetukan rentang. 

b) Menentukan banyak kelas interval menggunakan rumus: 

Banyak kelas = 1 + 3,3 log n 

n = banyak data 

c) Membagi rentang dengan banyak kelas untuk menentukan panjang interval 

d) Menentukan mean menggunakan rumus 

Mean=  

Keterangan : 

Ʃ Fi    = jumlah frekuensi siswa 

                                                           
73
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 = jumlah frekuensi siswa dikali nilai tengah 

e) Menentukan standar deviasi menggunakan rumus: 

SD=  

Keterangan : 

SD    = Standar deviasi 

Ʃ Fi    = jumlah frekuensi siswa 

 = jumlah frekuensi siswa dikali nilai tengah 

 
= jumlah frekuensi siswa dikali kuadrat nilai tengah 

f) Menghitung mean + SD dan mean – SD 

g) Mengelompokkan nilai siswa ke dalam kategori tinggi, sedang dan rendah 

Tabel 5 

Pengelompokkan nilai 

 
Kriteria pengelompokkan Kriteria 

Nilai ≥ mean + SD Tinggi 
Mean - SD ≤ Nilai < Mean + SD Sedang 

Nilai < Mean – SD Rendah 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

      Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
75

 Observasi yang 

dilakukan adalah meminta siswa membuat bagan dikotomi konsep yang 
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berupa puzzle dan dilanjutkan dengan meminta siswa mengisi angket 

miskonsepsi yang telah di validasi.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak seperti data hasil 

belajar siswa yang tidak mencapai KKM, Visi dan Misi sekolah, keadaan guru 

dan siswa, keadaan media pembelajaran terutama bahan ajar siswa, sejarah 

berdirinya SMP Negeri 26 Bandar Lampung, serta sarana dan pra sarana 

pembelajaran.  

 

E. Instrumen Penelitian 

     Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.
76

 

Data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui berbagai instrumen. Pada tabel 

dibawah ini mencantumkan jenis-jenis instrumen penelitian yang disesuaikan dengan 

tujuannya. 

Tabel 6 

Instrumen Penelitian dan Tujuan Penelitian 

 
No Jenis Instrumen Tujuan Instrumen Sumber data Waktu 

1.  Bagan dikotomi 
konsep  
 

Untuk mengetahui ada 
atau tidaknya miskonsepsi 

 
Siswa 

Selama proses 
penelitian 

berlangsung 
2.  Angket 

miskonsepsi  
Untuk mengetahui 
penyebab terjadinya  
miskonsepsi 

 
Siswa 

Selama proses 
penelitian 

berlangsung 
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     Berdasarkan Tabel diatas instrumen penelitian dan tujuan penggunaan dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagan dikotomi konsep acuan 

     Bagan dikotomi konsep acuan merupakan standar dalam penilaian atau bahan 

rujukan dalam menganalisis miskonsepsi dalam materi fotosintesis. Bagan dikotomi 

konsep acuan disusun dengan melakukan kegiatan analisis materi fotosintesis dengan 

memasang-masangkan pembagian konsepnya secara dikotomi menjadi rumusan 

bagan struktur materi berupa bagan dikotomi konsep
77

 berdasarkan konsep-konsep 

kunci yang telah dibuat sebelumnya bersamaan dengan dosen pembimbing. Bagan 

dikotomi konsep acuan yang akan digunakan dalam menganalisis miskonsepsi siswa 

telah divalidasi oleh Ibu Nukhbatul Bidayati Haka M.Pd dan Bapak Supriyadi M.Pd. 

Bagan dikotomi konsep sebelum divalidasi adalah bagan dikotomi konsep yang tidak 

disertai contoh gambar kemudian pada validasi yang kedua adalah bagan dikotomi 

konsep yang berupa puzzle yaitu bagan dikotomi konsep yang terpotong bagian-

bagian konsepnya kemudian siswa diminta untuk melengkapi konsep-konsep yang 

hilang. Bagan dikotomi konsep ini yang akan diujikan kepada siswa yang telah 

terpilih menjadi sampel. Adapun bagan dikotomi konsep acuan yang telah divalidasi 

adalah sebagai berikut. 
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Bagan 1 

Bagan dikotomi konsep acuan 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOSINTESIS 

Ditinjau dari bahan dan hasil Ditinjau dari proses dan 

tempat terjadinya 

Reaksi terang Reaksi gelap 

Bersifat  

liquid (cair) 

Bersifat gas 

(uap) 

H2O (air) CO2 

(karbondioksida) 

Bersifat 

solid (padat) 

Memerlukan 

cahaya sebagai 

sumber energi 

 Bersifat gas 

(uap) 

C6H12O6 

(glukosa) 
O2 (oksigen) 

Tidak memerlukan 

cahaya matahari sebagai 

sumber energi 

Terjadi pada 

kloroplas di 

membran tilakoid 

Terjadi pada 

kloroplas di 

stroma 

Bahan Hasil 

Berasal dari 

tanah 

Berasal dari 

udara 

Diberikan pada 

tumbuhan 

Dilepaskan ke 

udara 

Terjadi proses 

transport elektron 
Terjadi proses 

siklus calvin 
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Rubrik penilaian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 7 

Rubrik Penilaian Bagan Dikotomi Konsep 

Kategori Skor Jumlah Kategori 
Jumlah 

 

Hierarky 

 
3 7 21 

Persamaan konsep 

  
3 3 9 

Perbedaan konsep 

 
3 6 18 

Konsep utama konsep  

 
3 1 3 

Klasifikasi konsep  

 
3 4 12 

Contoh (gambar) 

 
3 6 18 

Penulisan arti istilah (miring) 

 
3 8 24 

Jumlah 
37 

 
105 

 Sumber : Manajemen alam pendidikan nilai oleh Suroso Adi Yudianto 

 

Perhitungan persentase skor penilaian bagan dikotomi konsep siswa sebagai berikut : 
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N =  x 100% 

Adapun untuk mengetahui  interpretasi bagan dikotomi konsep siswa dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini :
78

 

Tabel 9 

Interpretasi Respon Siswa 

 

Tingkat penguasaan Nilai huruf Predikat 

86 - 100 % A Sangat Baik 

76 - 85% B Baik 

60 - 75% C Cukup 

55 - 59% D Kurang 

≤54 % TL Kurang Sekali 

 
2. Angket miskonsepsi 

Angket adalah suatu alat pengumpulan informasi dengan cara menyampaikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis.
79

 Adapun angket yang 

digunakan yaitu angket skala likert. Angket skala likert adalah skala yang dapat 

dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan yang berisikan 

tentang butir-butir pertanyaan tentang pilihan-pilihan berjenjang. Angket skala likert 

digunakan untuk mengukur penyebab miskonsepsi siswa yang berupa pernyataan 

positif sampai pernyataan negatif. 
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Angket miskonsepsi telah divalidasi oleh Ibu Nukhbatul Bidayati Haka M.Pd 

dan Bapak Supriyadi M.Pd. Angket ini diberikan kepada siswa kelas VIII yang telah 

terpilih menjadi sampel di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Siswa diminta memilih 

salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapatnya. Angket ini dibuat 

berdasarkan indikator miskonsepsi siswa. Adapun kisi-kisi dalam menyusun angket 

miskonsepsi adalah sebagai berikut.
80

 

Tabel 8 

Kisi-kisi angket miskonsepsi 

 
No Indikator No. Pernyataan 

Positif 
No. Pernyataan 

Negatif 
1 Prakonsepsi 1 6 
2 Pemikiran asosiatif siswa 4 12 
3 Pemikiran humanistik 7 15 
4 Reasoning yang tidak lengkap/salah 2 8 
5 Intuisi yang salah  9 3 
6 Tahap perkembangan kognitif siswa  13 10 
7 Kemampuan siswa  5 16 
8 Minat belajar siswa 14 11 

           

       Dalam angket respon siswa terhadap proses pembelajaran dianalisis dengan cara 

menghitung presentase jawaban siswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
81

 

% respon siswa  =    x 100% 

 

 

 

                                                           
80

 Paul Suparno, Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidikan Fisika, (Jakarta : 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

        Gambaran Umum Daerah Penelitian SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

          Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Pembelajaran 

yang diterapkan masih menggunakan pendekatan teacher centered. Pembelajaran IPA 

pada SMP Negeri 26 Bandar Lampung masih jarang melakukan praktikum. Media 

pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah dengan 

menggunakan media cetak yaitu buku IPA dengan judul ―IPA UNTUK KELAS VIII‖ 

penerbit Erlangga. 

1.  Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada materi fotosintesis yang diawali dengan 

memperkenalkan bagan dikotomi konsep kepada siswa dimulai dari pengertian, 

bentuk bagan dikotomi konsep dan cara penulisan. Penulisan pada bagan dikotomi 

konsep yang harus diperhatikan adalah pada konsep utama, klasifikasi konsep dan arti 

istilah. Konsep utama harus ditulis dengan huruf kapital dan diberi kotak. Klasifikasi 

konsep harus diberi kotak sedangkan arti istilah harus ditulis miring. Pelaksanaan 

penelitian dilanjutkan dengan membagikan instrumen berupa bagan dikotomi konsep 

yang dibuat berupa puzzle yaitu dihilangkan beberapa bagian konsepnya. Penelitian 

ini dilakukan selama tiga hari untuk delapan kali pengamatan yang akan ditunjukkan 

pada tabel  berikut ini : 
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Tabel 1 

Pelaksanaan Penelitian 

 

Hari / tanggal Kelas Jam ke- 

Selasa 

1 November 2016 

H 1-2 (pagi) 

C 3-4 (siang) 

B 5-6 (siang) 

Rabu  

2 November 2016 

D 3-4 (pagi) 

G 5-6 (pagi) 

F 7-8 (pagi) 

A 5-6 (siang) 

Kamis 

3 November 2016 

 

E 3-4 (pagi) 

 
a. Data Hasil Penelitian Bagan Dikotomi Konsep 

        Setelah mengadakan penelitian pada seluruh sampel yang berjumlah 48 siswa, 

kemudian menghitung kriteria skor penilaian bagan dikotomi konsep. Kriteria skor 

penilaian bagan dikotomi konsep ditunjukkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 2 

Kriteria Skor Penilaian Bagan Dikotomi Konsep Siswa 

Kemampuan Kognitif Tinggi 

 

No. 
Tingkat penguasaan Predikat Jumlah siswa 

Persentase (%) 

1 86 - 100 % Sangat Baik 12 75% 

2 76 - 85% Baik 2 12,5% 

3 60 - 75% Cukup 2 12,5% 

4 55 - 59% Kurang - - 

5 ≤54 % Kurang Sekali - - 

Sumber : Ngalim Purwanto. Evaluasi Pengajaran 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kriteria skor penilaian bagan dikotomi konsep 

siswa dibagi menjadi 5 kriteria, yaitu kriteria sangat baik yang memiliki persentase 

sebesar 86% sampai 100%, kriteria baik memiliki persentase sebesar 76% sampai 
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85%, kriteria cukup memiliki persentase sebesar 60% sampai 75%, kriteria  kurang 

memiliki persentase sebesar 55% sampai 59% sedangkan kriteria kurang sekali 

memiliki persentase dibawah atau sama dengan 54%. Data hasil bagan dikotomi 

konsep pada kelas kemampuan kognitif tinggi diperoleh dua belas siswa atau 75% 

siswa termasuk pada kriteria ‗sangat baik‘, dua siswa atau 12,5% siswa termasuk 

pada kriteria ‗baik‘ dan dua siswa atau 12,5% siswa termasuk pada kriteria ‗cukup‘. 

Siswa berkemampuan kognitif tinggi tidak ada yang termasuk kriteria ‗kurang‘ dan 

‗kurang sekali‘. 

Tabel 3 

Kriteria Skor Penilaian Bagan Dikotomi Konsep Siswa 

Kemampuan Kognitif Sedang 

 

No. 
Tingkat Penguasaan Predikat Jumlah siswa 

Persentase (%) 

1 86 - 100 % Sangat Baik 3 18,75% 

2 76 - 85% Baik 8 50% 

3 60 - 75% Cukup 5 31,25% 

4 55 - 59% Kurang - - 

5 ≤54 % Kurang Sekali - - 

Sumber : Ngalim Purwant.  Evaluasi Pengajaran 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kriteria skor penilaian bagan dikotomi konsep 

siswa dibagi menjadi 5 kriteria, yaitu kriteria sangat baik yang memiliki persentase 

sebesar 86% sampai 100%, kriteria baik memiliki persentase sebesar 76% sampai 

85%, kriteria cukup memiliki persentase sebesar 60% sampai 75%, kriteria  kurang 

memiliki persentase sebesar 55% sampai 59% sedangkan kriteria kurang sekali 

memiliki persentase dibawah atau sama dengan 54%. Data hasil bagan dikotomi 

konsep pada kelas kemampuan kognitif sedang diperoleh tiga siswa atau 18,75% 
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siswa termasuk pada kriteria ‗sangat baik‘, delapan siswa atau 50% siswa termasuk 

pada kriteria ‗baik‘ dan lima siswa atau 31,25% siswa termasuk pada kriteria ‗cukup‘. 

Siswa berkemampuan kognitif sedang tidak ada yang termasuk kriteria ‗kurang‘ dan 

‗kurang sekali‘. 

Tabel 4 

Kriteria Skor Penilaian Bagan Dikotomi Konsep Siswa 

Kemampuan Kognitif Rendah 

 

No. 
Tingkat Penguasaan Predikat Jumlah siswa 

Persentase (%) 

1 86 - 100 % Sangat Baik - - 

2 76 - 85% Baik 2 12,5% 

3 60 - 75% Cukup 8 50% 

4 55 - 59% Kurang 3 18,75% 

5 ≤54 % Kurang Sekali 3 18,75% 

Sumber : Ngalim Purwanto. Evaluasi Pengajaran 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kriteria skor penilaian bagan dikotomi konsep 

siswa dibagi menjadi 5 kriteria, yaitu kriteria sangat baik yang memiliki persentase 

sebesar 86% sampai 100%, kriteria baik memiliki persentase sebesar 76% sampai 

85%, kriteria cukup memiliki persentase sebesar 60% sampai 75%, kriteria  kurang 

memiliki persentase sebesar 55% sampai 59% sedangkan kriteria kurang sekali 

memiliki persentase dibawah atau sama dengan 54%. Data hasil bagan dikotomi 

konsep pada kelas kemampuan kognitif rendah diperoleh dua siswa atau 12,5% siswa 

termasuk pada kriteria ‗baik‘, delapan siswa atau 50% siswa termasuk pada kriteria 

‗cukup‘, tiga siswa atau 18,75% siswa termasuk pada kriteria ‗kurang‘ dan tiga siswa 

termasuk pada kriteria ‗kurang sekali‘.   
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2. Contoh Bagan Dikotomi Konsep Berdasarkan Kemampuan Kognitif  

 

 
 

Gambar 2 

Bagan dikotomi konsep siswa kemampuan kognitif sedang  
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Gambar 3 

Bagan dikotomi konsep siswa kemampuan kognitif rendah 
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Bagan dikotomi konsep siswa materi fotosintesis pada gambar 1 diatas 

menunjukkan bahwa siswa mengalami miskonsepsi pada bagian hierarky dan 

perbedaan konsep. Hierarky dikatakan miskonsepsi karena pada konsep tentang 

bahan dasar fotosintesis siswa membuat pernyataan dari umum ke khusus namun 

tidak tepat dimana siswa menjawab pada bahan dasar fotosintesis H2O berasal dari 

tumbuhan sedangkan pada konsep ilmiah H2O berasal dari dalam tanah. Perbedaan 

konsep juga dapat dikatakan miskonsepsi karena salah satu bahan dasar fotosintesis 

yaitu H2O seharusnya berasal dari tanah namun siswa menjawab berasal dari 

tumbuhan sedangkan untuk indikator lainnya seperti perbedaan konsep, konsep 

utama, klasifikasi konsep, contoh dan cara penulisan siswa paham terhadap konsep-

konsep nya. 

Bagan dikotomi konsep pada materi fotosintesis yang ditunjukkan pada gambar 

2 diatas menunjukkan bahwa siswa mengalami miskonsepsi pada bagian hierarky, 

persamaan konsep, perbedaan konsep dan klasifikasi konsep. Hierarky dan perbedaan 

konsep mengalami miskonsepsi karena pada bahan dasar fotosintesis adalah H2O dan 

O2 sedangkan pada konsep ilmiah bahan dasar miskonsepsi adalah H2O dan CO2. 

Persamaan konsep siswa juga mengalami miskonsepsi karena siswa menjawab bahwa 

C6H12O6 dan CO2 merupakan sama-sama hasil dari fotosintesis sedangkan pada 

konsep ilmiah yang sama-sama merupakan hasil fotosintesis adalah C6H12O6 dan O2, 

hal ini membuat siswa juga mengalami miskonsepsi pada indikator klasifikasi konsep 

sedangkan konsep utama, contoh dan penulisan arti istilah siswa memahami akan 

konsep-konsepnya. 
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Bagan dikotomi konsep pada materi fotosintesis yang ditunjukkan pada gambar 

3 diatas menunjukkan bahwa siswa mengalami miskonsepsi pada indikator hierarky, 

persamaan konsep, perbedaan konsep, klasifikasi konsep dan contoh konsep. 

Hierarky dan perbedaan konsep mengalami miskonsepsi karena siswa menjawab H2O 

berasal dari tumbuhan sedangkan pada konsep ilmiah H2O berasal dari dalam tanah 

dan pada proses reaksi gelap siswa menjawab bahwa reaksi gelap adalah reaksi yang 

membutuhkan bahan dari reaksi terang sedangkan pada konsep ilmiah reaksi gelap 

adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Persamaan konsep siswa 

juga mengalami miskonsepsi karena siswa menjawab bahwa reaksi terang terjadi 

pada organel tilakoid pada bagian daun dan reaksi gelap pada organel stroma pada 

bagian pohon sedangkan pada konsep ilmiah reaksi terang dan reaksi gelap sama-

sama terjadi pada organel kloroplas pada bagian tilakoid untuk reaksi terang dan 

bagian stroma untuk reaksi gelap. Untuk indikator lainnya siswa memahami terhadap 

konsep-konsepnya. Pada indikator contoh siswa tidak memberikan gambar sebagai 

bentuk contoh dari konsep-konsepnya, hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak 

memahami akan contoh setiap konsepnya. 
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3. Keseluruhan Skor Bagan Dikotomi Konsep Dengan Acuan Rubrik 

Tabel 5 

Keseluruhan Skor Bagan Dikotomi Konsep Dengan Acuan Rubrik 

Indikator 

 

Kemam-

puan 

Kognitif 

Kriteria Skor 

Jum-

lah 

Siswa 

(%) 

Acuan Rubrik 

Hierarky 

Tinggi 

Paham konsep Skor 3 56,25% Skor 3 : 

Jika siswa dapat 

memaparkan konsep dari 

umum ke khusus 

 

Skor 2 : 

Jika siswa memaparkan 

konsep dari umum ke 

khusus namun tidak tepat  

 

Skor 1 : 

Jika siswa memaparkan 

konsep dari khusus ke 

umum 

 

Miskonsepsi Skor 2 43,75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Sedang 

Paham konsep Skor 3 43,75% 

Miskonsepsi Skor 2 56,25% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Rendah 

Paham konsep Skor 3 25% 

Miskonsepsi Skor 2 75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Persamaan 

konsep 

Tinggi 

Paham konsep Skor 3 81,25% 
Skor 3 : 

Jika siswa membuat 

persamaan antar konsep 

yang ditunjukkan oleh garis 

penyatu  

 

Skor 2: 

Jika siswa membuat 

persamaan antar konsep 

yang ditunjukkan oleh garis 

penyatu namun tidak tepat  

 

Skor 1: 

Jika siswa tidak  membuat 

persamaan antar konsep 

yang ditunjukkan oleh garis 

penyatu  

Miskonsepsi Skor 2 18,75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Sedang 

Paham konsep Skor 3 56,25% 

Miskonsepsi Skor 2 43,75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Rendah 

Paham konsep Skor 3 31,25% 

Miskonsepsi Skor 2 68,75% 

 

 

 

Tidak paham 

konsep 

 

 

 

Skor 1 - 
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Indikator 

 

Kemam-

puan 

Kognitif 

Kriteria Skor 

Jum-

lah 

Siswa 

(%) 

Acuan Rubrik 

Perbedaan 

konsep 

Tinggi 

Paham konsep Skor 3 43,75% Skor 3 : 

Jika siswa membuat 

perbedaan antar konsep 

yang ditunjukkan oleh garis 

pemisah  

 

Skor 2 : 

Jika siswa membuat 

perbedaan antar konsep 

yang ditunjukkan oleh garis 

pemisah namun tidak tepat 

 

Skor 1 : 

Jika siswa tidak mampu 

membuat perbedaan antar 

konsep yang ditunjuk- kan 

garis pemisah 

Miskonsepsi Skor 2 56,25% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Sedang 

Paham konsep Skor 3 18,75% 

Miskonsepsi Skor 2 81,25% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Rendah 

Paham konsep Skor 3 6,25% 

Miskonsepsi Skor 2 75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 18,75% 

Konsep 

utama 

Tinggi 

Paham konsep Skor 3 100% 
Skor 3 : 

Jika siswa membuat konsep 

utama yang ditulis dengan 

huruf tebal dan ditulis di 

dalam kotak 

   

Skor 2 : 

Jika siswa membuat konsep 

utama namun tidak tepat 

dan ditulis dengan huruf 

tebal serta ditulis di dalam 

kotak   

 

Skor 1 : 

Jika siswa membuat konsep 

utama namun tidak tepat 

atau tidak membuat konsep 

utama yang ditulis dengan 

huruf tebal dan di dalam 

kotak   

Miskonsepsi Skor 2 - 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Sedang 

Paham konsep Skor 3 100% 

Miskonsepsi Skor 2 - 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Rendah 

Paham konsep Skor 3 93,75% 

Miskonsepsi Skor 2 6,25% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Indikator 

 

Kemam-

puan 

Kognitif 

Kriteria Skor 

Jum-

lah 

Siswa 

(%) 

Acuan Rubrik 

Klasifikasi 

konsep 

Tinggi 

Paham konsep Skor 3 93,75% Skor 3 : 

Jika siswa membuat 

pengelompokkan konsep-

konsep yang ditulis dengan 

huruf tebal dan diberi kotak 

   

Skor 2 : 

Jika siswa membuat 

pengelompokkan konsep-

konsep namun tidak tepat 

dan ditulis dengan huruf 

tebal serta tidak ditulis di 

dalam kotak   

 

Skor 1 : 

Jika siswa membuat 

pengelompokkan konsep-

konsep namun tidak tepat 

atau tidak membuat penge-

lompokkan konsep-konsep 

yang ditulis dengan huruf 

tebal dan ditulis di dalam 

kotak   

Miskonsepsi Skor 2 6,25% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Sedang 

Paham konsep Skor 3 56,25% 

Miskonsepsi Skor 2 43,75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Rendah 

Paham konsep Skor 3 6,25% 

Miskonsepsi Skor 2 68,75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 25% 

Contoh 

Tinggi 

Paham konsep Skor 3 81,25% Skor 3 : 

Jika siswa membuat contoh 

dalam bentuk gambar di 

setiap konsepnya 

 

Skor 2 : 

Jika siswa membuat contoh 

dalam bentuk gambar di 

setiap konsepnya namun 

tidak tepat 

 

Skor 1 : 

Jika siswa tidak membuat 

contoh dalam bentuk 

gambar di setiap konsepnya 

Miskonsepsi Skor 2 18,75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Sedang 

Paham konsep Skor 3 56,25% 

Miskonsepsi Skor 2 43,75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Rendah 

Paham konsep Skor 3 31,25% 

Miskonsepsi Skor 2 68,75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 
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Indikator 

 

Kemam-

puan 

Kognitif 

Kriteria Skor 

Jum-

lah 

Siswa 

(%) 

Acuan Rubrik 

Penulisan 

arti istilah 

Tinggi 

Paham konsep Skor 3 81,25% Skor 3 : 

Jika siswa menuliskan ―arti 

istilah‖ dengan huruf miring 

 

Skor 2 : 

Jika siswa menuliskan ―arti 

istilah‖ namun tidak tepat 

dan ditulis miring 

 

Skor 1 : 

Jika siswa menuliskan ―arti 

istilah‖namun tidak tepat 

atau tidak menuliskan 

dengan huruf miring 

Miskonsepsi Skor 2 18,75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

Sedang 

Paham konsep Skor 3 68,75% 

Miskonsepsi Skor 2 25% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 6,25% 

Rendah 

Paham konsep Skor 3 31,25% 

Miskonsepsi Skor 2 68,75% 

Tidak paham 

konsep 

Skor 1 - 

 

Indikator hierarky ada tujuh tingkatan konsep yang harus terpapar pada bagan 

dikotomi konsep materi fotosintesis. Siswa dikatakan paham konsep adalah jika siswa 

dapat memaparkan konsep dari umum ke khusus tentang materi fotosintesis 

sedangkan siswa dikatakan mengalami miskonsepsi jika siswa memaparkan konsep 

dari umum ke khusus namun tidak tepat atau tidak sesuai dengan konsep ilmiah dan 

siswa dikatakan tidak paham konsep adalah jika siswa memaparkan konsep dari 

khusus ke umum. Siswa yang memiliki kemampuan kognitif tinggi yang paham 

konsep adalah sebesar 56,25% dan yang mengalami miskonsepsi sebesar 43,75% 

sedangkan siswa yang memiliki kemampuan kognitif sedang yang paham konsep 

adalah sebesar 43,75% dan yang mengalami miskonsepsi sebesar 56,25% lain halnya 

dengan siswa yang memiliki kemampuan kognitif rendah yang paham konsep adalah 

sebesar 25% dan yang mengalami miskonsepsi adalah 75%. Pada indikator hierarky 
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tidak ada siswa yang termasuk pada kriteria tidak paham konsep baik siswa 

berkemampuan kognitif tinggi, berkemampuan kognitif sedang maupun 

berkemampuan kognitif rendah. 

Indikator persamaan konsep ada tiga persamaan konsep yang harus terpapar 

pada bagan dikotomi konsep materi fotosintesis. Siswa dikatakan paham konsep 

adalah jika siswa membuat persamaan antar konsep yang ditunjukkan oleh garis 

penyatu sedangkan siswa dikatakan mengalami miskonsepsi adalah jika siswa 

membuat persamaan antar konsep yang ditunjukkan oleh garis penyatu namun tidak 

tepat dan siswa dikatakan tidak paham konsep adalah jika siswa tidak  membuat 

persamaan antar konsep yang ditunjukkan oleh garis penyatu. Siswa yang memiliki 

kemampuan kognitif tinggi yang paham konsep adalah sebesar 81,25% dan yang 

mengalami miskonsepsi sebesar 18,75% sedangkan siswa yang memiliki kemampuan 

kognitif sedang yang paham konsep adalah sebesar 56,25% dan yang mengalami 

miskonsepsi sebesar 43,75% lain halnya dengan siswa yang memiliki kemampuan 

kognitif rendah yang paham konsep adalah sebesar 31,25% dan yang mengalami 

miskonsepsi adalah 68,75%. Pada indikator persamaan konsep tidak ada siswa yang 

termasuk pada kriteria tidak paham konsep baik siswa berkemampuan kognitif tinggi, 

berkemampuan kognitif sedang maupun berkemampuan kognitif rendah. 

Indikator perbedaan konsep ada enam perbedaan konsep yang harus terpapar 

pada bagan dikotomi konsep materi fotosintesis. Siswa dikatakan paham konsep 

adalah jika siswa membuat perbedaan antar konsep yang ditunjukkan oleh garis 

pemisah sedangkan siswa dikatakan mengalami miskonsepsi adalah jika siswa 
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membuat perbedaan antar konsep yang ditunjukkan oleh garis pemisah namun tidak 

tepat dan siswa dikatakan tidak paham konsep adalah jika siswa tidak mampu 

membuat perbedaan antar konsep yang ditunjukkan garis pemisah. Siswa yang 

memiliki kemampuan kognitif tinggi yang paham konsep adalah sebesar 43,75% dan 

yang mengalami miskonsepsi sebesar 56,25% sedangkan siswa yang memiliki 

kemampuan kognitif sedang yang paham konsep adalah sebesar 18,75% dan yang 

mengalami miskonsepsi sebesar 81,25% lain halnya dengan siswa yang memiliki 

kemampuan kognitif rendah yang paham konsep adalah sebesar 6,25% kemudian 

yang mengalami miskonsepsi adalah 75% dan yang tidak paham konsep sebesar 

18,75%. Pada indikator perbedaan konsep tidak ada siswa yang termasuk pada 

kriteria tidak paham konsep baik siswa berkemampuan kognitif tinggi dan 

berkemampuan kognitif sedang. 

Indikator konsep utama ada satu konsep utama yang harus terpapar pada bagan 

dikotomi konsep materi fotosintesis. Siswa dikatakan paham konsep adalah jika siswa 

membuat konsep utama yang ditulis dengan huruf tebal dan ditulis di dalam kotak 

sedangkan siswa dikatakan mengalami miskonsepsi adalah jika siswa membuat 

konsep utama namun tidak tepat yang ditulis dengan huruf tebal dan ditulis di dalam 

kotak dan siswa dikatakan tidak paham konsep adalah jika siswa tidak membuat 

konsep utama yang ditulis dengan huruf tebal dan di dalam kotak. Siswa yang 

memiliki kemampuan kognitif tinggi yang paham konsep adalah sebesar 100% dan 

tidak ada siswa yang mengalami miskonsepsi maupun tidak paham konsep sedangkan 

siswa yang memiliki kemampuan kognitif sedang yang paham konsep adalah sebesar 
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100% lain halnya dengan siswa yang memiliki kemampuan kognitif rendah yang 

paham konsep adalah sebesar 93,75% dan yang mengalami miskonsepsi sebesar 

6,25%. Pada indikator konsep utama tidak ada siswa yang termasuk pada kriteria 

tidak paham konsep baik siswa berkemampuan kognitif tinggi, berkemampuan 

kognitif sedang maupun berkemampuan kognitif rendah. 

Indikator klasifikasi konsep ada empat konsep yang harus terpapar pada bagan 

dikotomi konsep materi fotosintesis. Siswa dikatakan paham konsep adalah jika siswa 

membuat pengelompokkan konsep-konsep yang ditulis dengan huruf tebal dan diberi 

kotak sedangkan siswa dikatakan mengalami miskonsepsi adalah jika siswa membuat 

pengelompokkan konsep-konsep namun tidak ditulis dengan huruf tebal dan tidak 

ditulis di dalam kotak dan siswa dikatakan tidak paham konsep adalah jika siswa 

tidak membuat pengelompokkan konsep-konsep yang ditulis dengan huruf tebal dan 

ditulis di dalam kotak. Siswa yang memiliki kemampuan kognitif tinggi yang paham 

konsep adalah sebesar 93,75% dan siswa yang mengalami miskonsepsi sebesar 

6,25% sedangkan siswa yang memiliki kemampuan kognitif sedang yang paham 

konsep adalah sebesar 56,25% dan yang mengalami miskonsepsi sebesar 43,75% lain 

halnya dengan siswa yang memiliki kemampuan kognitif rendah yang paham konsep 

adalah sebesar 6,25%  kemudian yang mengalami miskonsepsi sebesar 68,75% dan 

siswa yang tidak paham konsep adalah 25%. Pada indikator klasifikasi konsep tidak 

ada siswa yang termasuk pada kriteria tidak paham konsep baik siswa berkemampuan 

kognitif tinggi dan berkemampuan kognitif sedang. 
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Indikator contoh ada enam gambar contoh yang harus terpapar pada bagan 

dikotomi konsep materi fotosintesis. Siswa dikatakan paham konsep adalah jika siswa 

membuat contoh dalam bentuk gambar di setiap konsepnya sedangkan siswa 

dikatakan mengalami miskonsepsi adalah jika siswa membuat contoh dalam bentuk 

gambar di setiap konsepnya namun tidak tepat dan siswa dikatakan tidak paham 

konsep adalah jika siswa tidak membuat contoh dalam bentuk gambar di setiap 

konsepnya. Siswa yang memiliki kemampuan kognitif tinggi yang paham konsep 

adalah sebesar 81,25% dan siswa yang mengalami miskonsepsi sebesar 18,75% 

sedangkan siswa yang memiliki kemampuan kognitif sedang yang paham konsep 

adalah sebesar 56,25% kemudian yang mengalami miskonsepsi sebesar 43,75% lain 

halnya dengan siswa yang memiliki kemampuan kognitif rendah yang paham konsep 

adalah sebesar 31,25% dan yang mengalami miskonsepsi sebesar 68,75%. Pada 

indikator contoh tidak ada siswa yang termasuk pada kriteria tidak paham konsep 

baik siswa berkemampuan kognitif tinggi, berkemampuan kognitif sedang maupun 

berkemampuan kognitif rendah. 

Indikator penulisan arti istilah ada delapan istilah yang harus terpapar pada 

bagan dikotomi konsep materi fotosintesis. Siswa dikatakan paham konsep adalah 

jika siswa menuliskan ―arti istilah‖ dengan huruf miring sedangkan siswa yang 

dikatakan miskonsepsi adalah jika siswa menuliskan ―arti istilah‖ namun tidak ditulis 

miring dan siswa dikatakan tidak paham konsep adalah jika siswa tidak menuliskan 

―arti istilah‖ dengan huruf miring. Siswa yang memiliki kemampuan kognitif tinggi 

yang paham konsep adalah sebesar 81,25% dan siswa yang mengalami miskonsepsi 
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sebesar 18,75% sedangkan siswa yang memiliki kemampuan kognitif sedang yang 

paham konsep adalah sebesar 68,75% kemudian yang mengalami miskonsepsi 

sebesar 25% dan yang tidak paham konsep sebesar 6,25% lain halnya dengan siswa 

yang memiliki kemampuan kognitif rendah yang paham konsep adalah sebesar 

31,25%  dan yang mengalami miskonsepsi sebesar 68,75%. Pada indikator penulisan 

arti istilah tidak ada siswa yang termasuk pada kriteria tidak paham konsep pada 

siswa berkemampuan kognitif tinggi, dan berkemampuan kognitif rendah. 

Adapun grafik perbandingan berdasarkan kemampuan kognitif siswa adalah 

sebagai berikut.  

 

 

Grafik 1 

 Siswa Paham Konsep Berdasarkan Kemampuan Kognitif 
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Grafik 2 

Siswa Miskonsepsi Berdasarkan Kemampuan Kognitif 

 

 

Grafik 3 

Siswa Tidak Paham Konsep Berdasarkan Kemampuan Kognitif 
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4. Rata-Rata Bagan Dikotomi Konsep Berdasarkan Kemampuan Kognitif 

Tabel 6 

Rata-Rata Bagan Dikotomi Konsep Siswa Kemampuan Kognitif Tinggi 

 

Indikator 

Persentase (%) 

Paham Konsep Miskonsepsi 
Tidak Paham 

Konsep 

Hierarky 56,25% 43,75% 0% 

Persamaan Konsep 81,25% 18,75% 0% 

Perbedaan Konsep 43,75% 56,25% 0% 

Konsep Utama 100% 0% 0% 

Klasifikasi Konsep 93,75% 6,25% 0% 

Contoh Konsep 81,25% 18,75% 0% 

Penulisan Arti Istilah 81,25% 18,75% 0% 

Rata-rata 76,8% 23,2% 0% 

 

Tabel 7 

Rata-Rata Bagan Dikotomi Konsep Siswa Kemampuan Kognitif Sedang 

 

Indikator 

Persentase 

Paham Konsep Miskonsepsi Tidak Paham 

Konsep 

Hierarky  43,75% 56,25% 0% 

Persamaan Konsep 56,25% 43,75% 0% 

Perbedaan Konsep 18,75% 81,25% 0% 

Konsep Utama 100% 0% 0% 

Klasifikasi Konsep 56,25% 43,75% 0% 

Contoh Konsep 56,25% 43,75% 0% 

Penulisan Arti Istilah 68,75% 25% 8% 

Rata-rata 57,1%% 41,9% 1% 
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Tabel 8 

Rata-Rata Bagan Dikotomi Konsep Siswa Kemampuan Kognitif Rendah 

 

Indikator 

Persentase 

Paham Konsep Miskonsepsi 
Tidak Paham 

Konsep 

Hierarky  25% 75% 0% 

Persamaan Konsep 31,25% 68,75% 0% 

Perbedaan Konsep 6,25% 93,75% 0% 

Konsep Utama 93,75% 6,25% 0% 

Klasifikasi Konsep 6,25% 68,75% 25% 

Contoh Konsep 25% 68,75% 6,25% 

Penulisan Arti Istilah 25% 56,25% 18,75% 

Rata-rata 30,4% 62,5% 7,1% 

    

Rata–rata hasil bagan dikotomi konsep siswa. Siswa berkemampuan kognitif 

tinggi untuk kriteria paham konsep memiliki rata-rata 76,8%, miskonsepsi memiliki 

rata-rata sebesar 23,2% dan tidak paham konsep sebesar 0% sedangkan siswa 

berkemampuan kognitif sedang untuk kriteria paham konsep memiliki rata-rata 

57,1%, miskonsepsi memiliki rata-rata sebesar 41,9% dan tidak paham konsep 

sebesar 1% dan siswa berkemampuan kognitif rendah untuk kriteria paham konsep 

memiliki rata-rata 30,4%, miskonsepsi memiliki rata-rata sebesar 62,5% dan tidak 

paham konsep sebesar 7,1%. Adapun rata-rata bagan dikotomi konsep siswa dalam 

bentuk grafik adalah sebagai berikut. 
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Grafik 4 

Hasil Rata-Rata Bagan Dikotomi Konsep 
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kognitif siswa, kemampuan siswa, dan minat belajar siswa. Pada setiap indikator 

terdapat dua pernyataan dimana satu pernyataan berupa pernyataan positif dan satu 
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pernyataan negatif. Pengukuran angket tersebut menggunakan skala linkert dengan 

dua alternatif jawaban yaitu YA dan TIDAK. Berikut data hasil angket miskonsepsi 

siswa pada materi fotosintesis yang telah disebar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

26 Bandar Lampung. 

Tabel 9 

Data Angket Penyebab Miskonsepsi Siswa Berdasarkan Kemampuan Kognitif  

 

No 

Kemam

puan 

Kognitif 

Indikator  
No. 

Item 

Pernyataan 

Positif 
No. 

Item 

Pernyataan 

Negatif 

YA TIDAK YA TIDAK 

1.  

T 

I 

N 

G 

G 

I 

Pra-Konsepsi 

 
1 100% 0% 6 37,5% 62,5% 

2.  
Pemikiran 

Assosiatif 
4 18,75% 81,25% 12 56,25% 43,75% 

3.  
Pemikiran 

Humanistik 
7 75% 25% 15 68,75% 31,25% 

4.  
Reasoning Yang 

Tidak Lengkap 
2 37,5% 62,5% 8 56,25% 43,75% 

5.  
Intuisi  

yang Salah 
9 31,25% 68,75% 3 43,75% 56,25% 

6.  

Tahap 

Perkembangan 

Kognitif 
13 75% 25% 10 43,75% 56,25% 

7.  
Kemampuan 

Siswa 
5 68,75% 31,25% 16 25% 75% 

8.  
Minat Belajar 

 
14 93,75% 6,25% 11 25% 75% 

9.  

S 

E 

D 

A 

N 

G 

Pra-Konsepsi 

 
1 100% 0% 6 43,75% 56,25% 

10.  
Pemikiran 

Assosiatif 
4 12,5% 87,5% 12 68,75% 31,25% 

11.  
Pemikiran 

Humanistik 
7 37,5% 62,5% 15 43,75% 56,25% 

12.  
Reasoning Yang 

Tidak Lengkap 
2 18,75% 81,25% 8 75% 25% 

13.  
Intuisi Yang 

Salah 

 
9 25% 75% 3 62,5% 37,5% 
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No 

Kemam-

puan 

Kognitif 

Indikator  
No. 

Item 

Pernyataan 

Positif 

No. 

Item 

Pernyataan 

Negatif 

YA TIDAK  YA TIDAK 

14.  
 Tahap 

Perkembangan 

Kognitif 
13 62,5% 37,5% 10 43,75% 56,25% 

15.  
Kemampuan 

Siswa 
5 62,5% 37,5% 16 31,25% 68,75% 

16.  
Minat Belajar 

14 87,5% 12,5% 11 75% 25% 

17.  

R 

E 

N 

D 

A 

H 

Pra-Konsepsi 
1 100% 0% 6 43,75% 56,25% 

18.  
Pemikiran 

Assosiatif 
4 6,25% 93,75% 12 75% 25% 

19.  
Pemikiran 

Humanistik 
7 56,25% 43,75% 15 68,75% 31,25% 

20.  
Reasoning Yang 

Tidak Lengkap 
2 18,75% 81,25% 8 75% 25% 

21.  
Intuisi Yang 

Salah 
9 43,75% 56,25% 3 68,75% 31,25% 

22.  
Tahap 

Perkembangan 

Kognitif 
13 75% 25% 10 31,25% 68,75% 

23.  
Kemampuan 

Siswa 
5 56,25% 43,75% 16 62,5% 37,5% 

24.  
Minat Belajar 

14 75% 25% 11 81,25% 18,75% 

 

Berdasarkan data penelitian pada tabel diatas diketahui bahwa penyebab 

miskonsepsi yang berasal dari siswa ada delapan sebab, yaitu : 1). Prakonsepsi, 2). 

Pemikiran Assosiatif, 3). Pemikiran Humanistik, 4). Reasoning yang tidak lengkap, 

5). Intuisi yang Salah, 6). Tahap Perkembangan Kognitif, 7). Kemampuan Siswa, 8). 

Minat Belajar. Miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan kognitif tinggi 

disebabkan oleh indikator reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah dan 
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pemikiran assosiatif siswa. Indikator reasoning yang tidak lengkap dimana 

pernyataan positif memiliki persentase sebesar 37,5% dan pernyataan negatif sebesar 

56,25%, indikator intuisi yang salah dimana pernyataan positif memiliki persentase 

sebesar 31,25% dan pernyataan negatif sebesar 43,75% sedangkan indikator 

pemikiran assosiatif dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 18,75% 

dan pernyataan negatif sebesar 56,25%. 

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan kognitif sedang disebabkan 

oleh indikator reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, pemikiran assosiatif 

siswa dan pemikiran humanistik. Indikator reasoning yang tidak lengkap dimana 

pernyataan positif memiliki persentase sebesar 18,75% dan pernyataan negatif 

sebesar 75%, indikator intuisi yang salah dimana pernyataan positif memiliki 

persentase sebesar 25% dan pernyataan negatif sebesar 62,5%, indikator pemikiran 

assosiatif dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 12,5% dan 

pernyataan negatif sebesar 68,75% sedangkan pemikiran humanistik dimana 

pernyataan positif memiliki persentase sebesar 37,5% dan pernyataan negatif sebesar 

43,75%. 

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan kognitif rendah disebabkan 

oleh indikator reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, pemikiran assosiatif 

siswa, pemikiran humanistik, kemampuan siswa dan minat belajar. Indikator 

reasoning yang tidak lengkap dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 

18,75% dan pernyataan negatif sebesar 75%, indikator intuisi yang salah dimana 

pernyataan positif memiliki persentase sebesar 43,75% dan pernyataan negatif 
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sebesar 68,75%, indikator pemikiran assosiatif dimana pernyataan positif memiliki 

persentase sebesar 6,25% dan pernyataan negatif sebesar 75%, indikator pemikiran 

humanistik dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 56,25% dan 

pernyataan negatif sebesar 68,75%, indikator kemampuan siswa dimana pernyataan 

positif memiliki persentase sebesar 56,25% dan pernyataan negatif sebesar 62,5% 

sedangkan minat belajar siswa dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 

75% dan pernyataan negatif sebesar 81,25% 

Adapun penyebab miskonsepsi yang terjadi berdasarkan kemampuan kognitif 

siswa pada materi fotosintesis kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

Tabel 10 

Sebab Miskonsepsi yang terjadi Dari Hasil Angket Pada Materi Fotosintesis 

Kemam-

puan 

Kognitif 
Indikator 

No

. 
Pernyataan 

Persen-

tase 

(%) 

TINGGI 

Pemikiran 

Assosiatif 

4. Positif 
Saya Memahami Istilah-Istilah 

Dalam Materi Fotosintesis  
18,75% 

12. Negatif 

Saya Merasa Kesulitan Terhadap 

Istilah-Istilah Dalam Materi 

Fotosintesis 

56,25% 

Reasoning  

Yang Tidak 

Lengkap 

2. Positif 

Saya Dapat Menjelaskan Secara 

Lengkap Tentang Materi 

Fotosintesis 

37,5% 

8. Negatif 

Saya Tidak Dapat Menjelaskan 

Jika Guru Meminta Menjelaskan 

Tentang Materi Fotosintesis 

Secara Lengkap 

56,25% 

Intuisi Yang 

Salah 

9. Positif 
Saya Sangat Memahami Materi 

Fotosintesis 
31,25% 

3. Negatif 
Saya Merasa Bingung Terhadap 

Materi Fotosintesis 
4,75% 
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Kemam-

puan 

Kognitif 

Indikator No Pernyataan 
Persen-

tase 

(%) 

SEDANG 

Pemikiran 

Assosiatif 

4. Positif 
Saya Memahami Istilah-Istilah 

Dalam Materi Fotosintesis  
12,5% 

12. Negatif 

Saya Merasa Kesulitan Terhadap 

Istilah-Istilah Dalam Materi 

Fotosintesis 

68,75% 

Pemikiran 

Humanistik 

7. Positif 
Saya Dapat Menjelaskan 

Perbedaan Reaksi Terang Dan 

Reaksi Gelap 

37,5% 

15. Negatif 
Saya Merasa Kesulitan Tentang 

Pengertian Reaksi Gelap 

 

43,75% 

Reasoning  

Yang Tidak 

Lengkap 

2. Positif 

Saya Dapat Menjelaskan Secara 

Lengkap Tentang Materi 

Fotosintesis 

18,75% 

8. Negatif 

Saya Tidak Dapat Menjelaskan 

Jika Guru Meminta Menjelaskan 

Tentang Materi Fotosintesis 

Secara Lengkap 

75% 

Intuisi Yang 

Salah 

9. Positif 
Saya Sangat Memahami Materi 

Fotosintesis 
25% 

3. Negatif 
Saya Merasa Bingung Terhadap 

Materi Fotosintesis 
62,5% 

RENDAH 

Pemikiran 

Assosiatif 

4. Positif 
Saya Memahami Istilah-Istilah 

Dalam Materi Fotosintesis  
6,25% 

12. Negatif 

Saya Merasa Kesulitan Terhadap 

Istilah-Istilah Dalam Materi 

Fotosintesis 

75% 

Pemikiran 

Humanistik 

7. Positif 
Saya Dapat Menjelaskan 

Perbedaan Reaksi Terang Dan 

Reaksi Gelap 

56,25% 

15. Negatif 
Saya Merasa Kesulitan Tentang 

Pengertian Reaksi Gelap 

 

68,75% 

Reasoning  

Yang Tidak 

Lengkap 

2. Positif 

Saya Dapat Menjelaskan Secara 

Lengkap Tentang Materi 

Fotosintesis 

18,75% 
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Kemam-

puan 

Kognitif 

Indikator No Pernyataan 
Persen-

tase 

(%) 

 

 8. Negatif 

Saya Tidak Dapat Menjelaskan 

Jika Guru Meminta Menjelaskan 

Tentang Materi Fotosintesis 

Secara Lengkap 

75% 

Intuisi Yang 

Salah 

9. Positif 
Saya Sangat Memahami Materi 

Fotosintesis 
43,75% 

3. Negatif 
Saya Merasa Bingung Terhadap 

Materi Fotosintesis 
68,75% 

Kemampuan 

Siswa 

5. Positif 
Saya Selalu Mengerjakan Tugas 

Tentang Fotosintesis Sendiri 
56,25% 

16. Negatif 
Saya Selalu Bertanya Dengan 

Teman Dalam Mengerjakan 

Tugas Tentang Fotosintesis 

62,5% 

Minat Belajar 

14. Positif 
Saya Selalu Memperhatikan Saat 

Pelajaran IPA Khususnya Materi 

Fotosintesis 

75% 

11. Negatif 
Belajar Materi Fotosintesis 

Sangat Membosankan 
81,25% 

 

Berdasarkan data penelitian pada tabel diatas diketahui bahwa penyebab 

miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan kognitif tinggi disebabkan oleh 

indikator reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah dan pemikiran assosiatif 

siswa. Pernyataan angket No.2 mengenai indikator reasoning yang tidak lengkap 

dimana pernyataan positif yaitu saya dapat menjelaskan secara lengkap tentang 

materi fotosintesis memiliki persentase sebesar 37,5% dan pernyataan angket negatif 

No.8 yaitu saya tidak dapat menjelaskan jika guru meminta menjelaskan tentang 

materi fotosintesis secara lengkap sebesar 56,25%.  

Pernyataan angket No.9 mengenai indikator intuisi yang salah dimana pernyataan 

positif yaitu saya sangat memahami materi fotosintesis memiliki persentase sebesar 
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31,25% dan pernyataan angket negatif No.3 yaitu saya merasa bingung terhadap 

materi fotosintesis sebesar 43,75%  sedangkan pernyataan angket No.4 mengenai 

indikator pemikiran assosiatif dimana pernyataan positif yaitu saya memahami 

istilah-istilah dalam materi fotosintesis memiliki persentase sebesar 18,75% dan 

pernyataan angket negatif No. 12 yaitu saya merasa kesulitan terhadap istilah-istilah 

dalam materi fotosintesis sebesar 56,25%. 

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan kognitif sedang disebabkan 

oleh indikator reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, pemikiran assosiatif 

siswa dan pemikiran humanistik. Pernyataan angket No.2 mengenai indikator 

reasoning yang tidak lengkap dimana pernyataan positif yaitu saya dapat menjelaskan 

secara lengkap tentang materi fotosintesis memiliki persentase sebesar 18,75% dan 

pernyataan angket negatif No.8 yaitu saya tidak dapat menjelaskan jika guru meminta 

menjelaskan tentang materi fotosintesis secara lengkap sebesar 75%.  

Pernyataan angket No.9 mengenai indikator intuisi yang salah dimana pernyataan 

positif yaitu saya sangat memahami materi fotosintesis memiliki persentase sebesar 

25% dan pernyataan angket negatif No.3 yaitu saya merasa bingung terhadap materi 

fotosintesis sebesar 62,5%. Pernyataan angket No.4 mengenai indikator pemikiran 

assosiatif dimana pernyataan positif yaitu saya memahami istilah-istilah dalam materi 

fotosintesis memiliki persentase sebesar 12,5% dan pernyataan angket negatif No.12 

yaitu saya merasa kesulitan terhadap istilah-istilah dalam materi fotosintesis sebesar 

68,75% sedangkan pernyataan angket No.7 mengenai pemikiran humanistik dimana 

pernyataan positif yaitu saya dapat menjelaskan perbedaan reaksi terang dan reaksi 
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gelap memiliki persentase sebesar 37,5% dan pernyataan angket negatif No.15 yaitu 

saya merasa kesulitan tentang pengertian reaksi gelap sebesar 43,75%. 

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan kognitif rendah disebabkan 

oleh indikator reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, pemikiran assosiatif 

siswa, pemikiran humanistik, kemampuan siswa dan minat belajar. Pernyataan angket 

No.2 mengenai indikator reasoning yang tidak lengkap dimana pernyataan positif 

yaitu saya dapat menjelaskan secara lengkap tentang materi fotosintesis memiliki 

persentase sebesar 18,75% dan pernyataan angket negatif No.8 yaitu saya tidak dapat 

menjelaskan jika guru meminta menjelaskan tentang materi fotosintesis secara 

lengkap sebesar 75%.  

Pernyataan angket No.9 mengenai indikator intuisi yang salah dimana pernyataan 

positif yaitu saya sangat memahami materi fotosintesis memiliki persentase sebesar 

43,75% dan pernyataan angket negatif No.3 yaitu saya merasa bingung terhadap 

materi fotosintesis sebesar 68,75%. Pernyataan angket No.4 mengenai indikator 

pemikiran assosiatif dimana pernyataan positif yaitu saya memahami istilah-istilah 

dalam materi fotosintesis memiliki persentase sebesar 6,25% dan pernyataan angket 

negatif No.12 yaitu saya merasa kesulitan terhadap istilah-istilah dalam materi 

fotosintesis sebesar 75%. Pernyataan angket No.7 mengenai pemikiran humanistik 

dimana pernyataan positif yaitu saya dapat menjelaskan perbedaan reaksi terang dan 

reaksi gelap memiliki persentase sebesar 56,25% dan pernyataan angket negatif 

No.15 yaitu saya merasa kesulitan tentang pengertian reaksi gelap sebesar 68,75%. 
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Pernyataan angket No.5 mengenai  indikator kemampuan siswa dimana 

pernyataan positif  yaitu saya selalu mengerjakan tugas tentang fotosintesis sendiri 

memiliki persentase sebesar 56,25% dan pernyataan angket negatif No.16 yaitu saya 

selalu bertanya dengan teman dalam mengerjakan tugas tentang fotosintesis sebesar 

62,5% sedangkan pernyataan angket No.14 mengenai minat belajar siswa dimana 

pernyataan positif yaitu saya selalu memperhatikan saat pelajaran IPA khususnya 

materi fotosintesis memiliki persentase sebesar 75% dan pernyataan angket negatif 

No.11 yaitu belajar materi fotosintesis sangat membosankan sebesar 81,25% 

6. Grafik Hasil Penelitian Angket Miskonsepsi Berdasarkan Kemampuan 

Kognitif 
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B. Pembahasan 

Pembahasan terhadap hasil penelitian dilakukan berdasarkan analisis data-data 

dengan instrumen bagan dikotomi konsep dan dilengkapi dengan hasil angket 

penyebab miskonsepsi siswa. Bagan dikotomi konsep terbagi menjadi 5 kriteria yaitu 

kriteria sangat baik yang memiliki persentase sebesar 86% sampai 100%, kriteria baik 

memiliki persentase sebesar 76% sampai 85%, kriteria cukup memiliki persentase 

sebesar 60% sampai 75%, kriteria  kurang memiliki persentase sebesar 55% sampai 

59% sedangkan kriteria kurang sekali memiliki persentase dibawah atau sama dengan 

54%. Penelitian ini membagi sampel menjadi tiga kategori yaitu kategori siswa 

kemampuan kognitif tinggi dengan 16 siswa, kategori siswa kemampuan kognitif 

sedang dengan 16 siswa dan kategori siswa kemampuan kognitif rendah dengan 16 

siswa. Pembagian ini dilakukan dengan melihat hasil ulangan harian siswa pada 

materi sebelumnya yaitu materi pertumbuhan pada tanaman. 

Miskonsepsi siswa pada materi fotosintesis dianalisis dengan menggunakan 

bagan dikotomi konsep karena dengan bagan dikotomi konsep dapat terlihat 

kesalahan-kesalahan konsep siswa secara keseluruhan karena bagan dikotomi konsep 

didukung dengan pembelajaran bermakna sesuai dengan pernyataan Ausubel  bahwa 

dengan penstrukturan materi akan memudahkan melihat hubungan antara konsep satu 

dengan konsep yang lainnya
82

 senada dengan pendapat Bruner bahwa pembagian atau 

penstrukturan materi akan memberikan pengalaman dan penyajian materi secara 

optimal. Bagan dikotomi konsep mengacu pada rubrik bagan dikotomi konsep 

                                                           
82

 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Erlangga, 2011) 
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menurut Yudianto. Rubrik bagan dikotomi konsep terdapat tujuh indikator yaitu 

hierarky, persamaan konsep, perbedaan konsep, konsep utama, klasifikasi konsep, 

contoh dan penulisan arti istilah.
83

 

Hierarky adalah tingkatan konsep dari konsep besar menjadi konsep-konsep 

yang lebih kecil.
84

 Suatu konsep materi akan lebih mudah dipelajari jika disusun dari 

konsep umum ke khusus senada dengan pendapat Flavel yang menyatakan bahwa 

konsep memiliki keinklusifan dan menurut pendapat Ausubel yang menyatakan 

bahwa suatu konsep akan mudah dipelajari jika konsep disajikan dari hal-hal yang 

bersifat umum ke hal-hal yang bersifak khusus.
85

 Siswa dikatakan paham konsep jika 

siswa dapat memaparkan konsep dari umum ke khusus sedangkan siswa dikatakan 

miskonsepsi jika siswa memaparkan konsep dari umum ke khusus namun tidak tepat 

dan siswa dikatakan tidak paham konsep jika siswa memaparkan konsep dari khusus 

ke umum.  

Persamaan konsep adalah pernyataan atribut konsep yang terdapat pada garis 

penyatu yang menghubungkan setiap konsep dalam suatu bagan.
86

 Siswa dikatakan 

paham konsep jika siswa membuat persamaan antar konsep yang ditunjukkan oleh 

garis penyatu sedangkan siswa dikatakan miskonsepsi jika siswa membuat persamaan 

antar konsep yang ditunjukkan oleh garis penyatu namun tidak tepat dan siswa 

dikatakan tidak paham konsep jika siswa tidak  membuat persamaan antar konsep 

                                                           
83
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yang ditunjukkan oleh garis penyatu. Kesalahpahaman konsep pada indikator 

persamaan konsep adalah pada konsep ilmiah H2O dan CO2 sama-sama merupakan 

bahan dasar fotosintesis sedangkan C6H12O6 dan O2 sama-sama merupakan hasil dari 

proses fotosintesis namun siswa menjawab H2O dan O2 sama-sama merupakan bahan 

dasar fotosintesis, H2O dan C6H12O6 sama-sama merupakan bahan dasar fotosintesis, 

C6H12O6 dan CO2 sama-sama merupakan hasil dari fotosintesis sedangkan kemudian  

siswa menjawab reaksi terang dan reaksi gelap sama-sama terjadi pada organel 

tilakoid dan stroma, reaksi terang dan reaksi gelap sama-sama terjadi pada organel 

daun/pohon, reaksi terang dan reaksi gelap sama-sama terjadi pada organel 

daun/pohon sedangkan pada konsep ilmiah reaksi terang dan reaksi gelap sama-sama 

terjadi pada organel kloroplas. 

Perbedaan konsep adalah pernyataan atribut konsep yang terdapat pada garis 

pemisah yang menghubungkan setiap  konsep  di dalam suatu bagan.
87

 Siswa 

dikatakan paham konsep jika siswa membuat perbedaan antar konsep yang 

ditunjukkan oleh garis pemisah. Siswa dikatakan miskonsepsi jika siswa membuat 

perbedaan antar konsep yang ditunjukkan oleh garis pemisah namun tidak tepat dan 

siswa dikatakan tidak paham konsep jika siswa tidak mampu membuat perbedaan 

antar konsep yang ditunjukkan oleh garis pemisah. Kesalahpahaman konsep pada 

indikator perbedaan konsep adalah pada konsep ilmiah H2O bersifat liquid/cair dan 

berasal dari dalam tanah namun siswa menjawab H2O bersifat liquid/padat dan 

berasal dari dalam tanah, H2O bersifat solid/cair dan berasal dari dalam tanah, H2O 
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bersifat liquid/cair dan berasal dari air kemudian pada konsep ilmiah C6H12O6 bersifat 

solid/padat dan diberikan pada tumbuhan namun siswa menjawab C6H12O6 bersifat 

solid/ cair dan diberikan pada tumbuhan C6H12O6 bersifat liquid/padat dan diberikan 

pada tumbuhan. 

Pada konsep ilmiah O2 bersifat gas/uap dan dilepaskan ke udara namun siswa 

menjawab O2 bersifat gas/uap dan dilepaskan ke tumbuhan kemudian pada konsep 

ilmiah Reaksi terang memerlukan cahaya sebagai sumber energi dan terjadi pada 

membran tilakoid yang dinamakan transpor elektron namun siswa menjawab Reaksi 

terang memerlukan cahaya sebagai sumber energi dan terjadi pada stroma yang 

dinamakan siklus calvin, reaksi terang memerlukan cahaya sebagai sumber energi dan 

terjadi pada klorofil yang dinamakan transpor elektron, reaksi terang memerlukan 

cahaya sebagai sumber energi dan terjadi pada pohon yang dinamakan transpor 

elektron. Pada konsep ilmiah reaksi gelap  tidak memerlukan cahaya matahari sebagai 

sumber energi dan terjadi pada stroma yang dinamakan siklus calvin namun siswa 

menjawab reaksi gelap  memerlukan bahan hasil reaksi terang sebagai sumber energi 

dan terjadi pada stroma yang dinamakan siklus calvin, reaksi gelap  tidak 

memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi dan terjadi pada stroma yang 

dinamakan transpor elektron, reaksi gelap  tidak memerlukan cahaya matahari 

sebagai sumber energi dan terjadi pada klorofil yang dinamakan siklus calvin. 
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Konsep utama adalah pernyataan yang terdapat pada garis yang 

menghubungkan konsep-konsep pada bagian teratas.
88

 Siswa dikatakan paham 

konsep jika siswa membuat konsep utama yang ditulis dengan huruf tebal dan ditulis 

di dalam kotak sedangkan siswa dikatakan miskonsepsi jika siswa membuat konsep 

utama namun tidak tepat dan ditulis dengan huruf tebal serta ditulis di dalam kotak. 

Siswa dikatakan tidak paham konsep jika siswa membuat konsep utama namun tidak 

tepat atau tidak membuat konsep utama yang ditulis dengan huruf tebal dan di dalam 

kotak. Kesalahpahaman konsep pada indikator konsep utama adalah pada konsep 

ilmiah proses keseluruhan pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan 

cahaya matahari dinamakan fotosintesis namun siswa menjawab proses pertumbuhan.  

Klasifikasi konsep adalah pengelompokan konsep-konsep oleh garis-garis 

dalam bagan yang didasarkan kepada adanya persamaan dan perbedaan atribut atau 

ciri dari setiap konsep yang terlibat.
89

 Siswa paham konsep jika siswa membuat 

pengelompokkan konsep-konsep yang ditulis dengan huruf tebal dan diberi kotak 

sedangkan siswa dikatakan miskonsepsi jika siswa membuat pengelompokkan 

konsep-konsep namun tidak tepat dan ditulis dengan huruf tebal serta tidak ditulis di 

dalam kotak dan siswa dikatakan tidak paham konsep jika siswa membuat 

pengelompokkan konsep-konsep namun tidak tepat atau tidak membuat 

pengelompokkan konsep-konsep yang ditulis dengan huruf tebal dan ditulis di dalam 

kotak. Kesalahpahaman konsep pada indikator klasifikasi konsep adalah pada konsep 
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ilmiah bahan fotosintesis adalah H2O dan CO2 sedangkan hasil fotosintesis adalah 

C6H12O6 dan O2 namun siswa menjawab bahan fotosintesis adalah H2O dan  O2 

sedangkan hasil fotosintesis adalah C6H12O6 dan CO2 serta bahan fotosintesis adalah 

H2O dan  C6H12O6 sedangkan hasil fotosintesis adalah O2 dan CO2. 

Contoh adalah suatu gambaran yang berguna untuk memperjelas objek tertentu. 

Contoh dapat berupa gambar karena menurut Gagne (1977) gambar-gambar dalam 

bagan membuat kondisi dan situasi belajar secara konkrit yang akan mendorong 

terjadinya pembentukan konsep secara mudah bagi siswa. Siswa dikatakan paham 

konsep jika siswa membuat contoh dalam bentuk gambar di setiap konsepnya. Siswa 

dikatakan miskonsepsi jika siswa membuat contoh dalam bentuk gambar di setiap 

konsepnya namun tidak tepat dan siswa dikatakan tidak paham konsep jika siswa 

tidak membuat contoh dalam bentuk gambar di setiap konsepnya. Kesalahpahaman 

konsep pada indikator contoh konsep adalah siswa menggambar stroma dengan 

gambar lain seperti kloroplas, daun bahkan pohon. 

Penulisan arti istilah dalam bagan dikotomi konsep ditulis dengan huruf miring 

sehingga memudahkan untuk mengenalinya.
90

 Siswa dikatakan paham konsep jika 

siswa menuliskan ―arti istilah‖ dengan huruf miring sedangkan siswa dikatakan 

miskonsepsi jika siswa menuliskan ―arti istilah‖ namun tidak tepat dan ditulis miring 

dan siswa dikatakan tidak paham konsep jika siswa menuliskan ―arti istilah‖namun 

tidak tepat atau tidak menuliskan dengan huruf miring. Kesalahpahaman konsep pada 

indikator penulisan arti istilah adalah pada konsep ilmiah liquid memiliki arti cair 
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namun siswa menjawab padat. Solid memiliki arti padat namun siswa menjawab cair. 

Gas memiliki arti uap namun siswa menjawab tetap gas. CO2 memiliki arti 

karbondioksida namun siswa menjawab oksigen dan glukosa. O2 memiliki arti 

oksigen namun siswa menjawab karbondioksida. 

Penskoran untuk setiap indikator adalah skor 3 untuk kriteria paham konsep. 

Skor 2 untuk kriteria miskonsepsi dan skor 1 untuk kriteria tidak paham konsep. 

Penskoran ini dibuat dengan menggunakan skala likert. Analisis miskonsepsi siswa 

pada materi fotosintesis diperkuat dengan menggunakan angket. Angket yang 

digunakan adalah angket skala likert. Angket skala likert adalah skala yang dapat 

dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan yang berisikan 

tentang butir-butir pertanyaan tentang pilihan-pilihan berjenjang. Angket skala likert 

digunakan untuk mengukur penyebab miskonsepsi siswa yang berupa pernyataan 

positif sampai pernyataan negatif. Siswa diminta memilih salah satu alternatif 

jawaban yang sesuai dengan pendapatnya. Angket ini dibuat dengan enam belas 

pernyataan berdasarkan indikator penyebab miskonsepsi siswa menurut Suparno 

yaitu prakonsepsi, pemikiran assosiatif siswa, pemikiran humanistik, reasoning yang 

tidak lengkap atau salah, intuisi yang salah, tahap perkembangan kognitif siswa, 

kemampuan siswa, dan minat belajar siswa.
91
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1. Analisis Miskonsepsi Siswa Kemampuan Kognitif Tinggi Pada Materi 

Fotosintesis Di SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

Data hasil bagan dikotomi konsep pada kelas kemampuan kognitif tinggi 

diperoleh dua belas siswa atau 75% siswa termasuk pada kriteria ‗sangat baik‘, dua 

siswa atau 12,5% siswa termasuk pada kriteria ‗baik‘ dan dua siswa atau 12,5% siswa 

termasuk pada kriteria cukup. Siswa berkemampuan kognitif tinggi tidak ada yang 

termasuk kriteria ‗kurang‘ dan ‗kurang sekali‘. 

Pada siswa berkemampuan kognitif tinggi kriteria paham konsep banyak terjadi 

pada indikator konsep utama yaitu sebesar 100% dilanjutkan dengan indikator 

klasifikasi konsep yaitu sebesar 93,75%, indikator persamaan konsep sebesar 

81,25%, indikator contoh sebesar 81,25%, indikator penulisan arti istilah sebesar 

81,25%, indikator hierarky sebesar 56,25% dan indikator perbedaan konsep sebesar 

43,75%. Pada siswa berkemampuan kognitif tinggi kriteria miskonsepsi banyak 

terjadi pada indikator perbedaan konsep yaitu sebesar 56,25% dilanjutkan dengan 

indikator hierarky yaitu 43,75%, indikator persamaan konsep yaitu sebesar 18,75%, 

indikator contoh yaitu sebesar 17%, indikator penulisan arti istilah yaitu sebesar 

18,75%, indikator klasifikasi konsep yaitu sebesar 6,25% sedangkan siswa tidak 

mengalami miskonsepsi pada indikator konsep utama. Pada siswa berkemampuan 

kognitif tinggi tidak ditemukan siswa yang termasuk dalam kriteria tidak paham 

konsep. 

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan kognitif tinggi disebabkan 

oleh indikator reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah dan pemikiran 
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assosiatif siswa. Indikator reasoning yang tidak lengkap dimana pernyataan positif 

memiliki persentase sebesar 37,5% dan pernyataan negatif sebesar 56,25%, indikator 

intuisi yang salah dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 31,25% dan 

pernyataan negatif sebesar 43,75% sedangkan indikator pemikiran assosiatif dimana 

pernyataan positif memiliki persentase sebesar 18,75% dan pernyataan negatif 

sebesar 56,25%. 

2. Analisis Miskonsepsi Siswa Kemampuan Kognitif Sedang Pada Materi 

Fotosintesis Di SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

Data hasil bagan dikotomi konsep pada kelas kemampuan kognitif sedang 

diperoleh 3 siswa atau 18,75% siswa termasuk pada kriteria ‗sangat baik‘, 8 siswa 

atau 50% siswa termasuk pada kriteria ‗baik‘ dan 5 siswa atau 31,25% siswa 

termasuk pada kriteria ‗cukup‘. 

Pada siswa berkemampuan kognitif sedang kriteria paham konsep banyak 

terjadi pada indikator konsep utama yaitu sebesar 100% dilanjutkan dengan indikator 

penulisan arti istilah yaitu sebesar 68,75%, indikator klasifikasi konsep yaitu sebesar 

56,25%, indikator persamaan konsep sebesar 56,25%, indikator contoh sebesar 

56,25%, indikator hierarky sebesar 43,75% dan indikator perbedaan konsep sebesar 

18,75%. Pada siswa berkemampuan kognitif sedang kriteria miskonsepsi banyak 

terjadi pada indikator perbedaan konsep yaitu sebesar 81,25% dilanjutkan dengan 

indikator hierarky yaitu 56,25%, indikator persamaan konsep yaitu sebesar 43,75%, 

indikator klasifikasi konsep yaitu sebesar 43,75%, indikator contoh yaitu sebesar 

43,75%, indikator penulisan arti istilah yaitu sebesar 25% sedangkan siswa tidak 
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mengalami miskonsepsi pada indikator konsep utama. Pada siswa berkemampuan 

kognitif sedang kriteria tidak paham konsep banyak terjadi pada indikator penulisan 

arti istilah yaitu sebesar 6,25%. 

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan kognitif sedang 

disebabkan oleh indikator reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, pemikiran 

assosiatif siswa dan pemikiran humanistik. Indikator reasoning yang tidak lengkap 

dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 18,75% dan pernyataan 

negatif sebesar 75%, indikator intuisi yang salah dimana pernyataan positif memiliki 

persentase sebesar 25% dan pernyataan negatif sebesar 62,5%, indikator pemikiran 

assosiatif dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 12,5% dan 

pernyataan negatif sebesar 68,75% sedangkan pemikiran humanistik dimana 

pernyataan positif memiliki persentase sebesar 37,5% dan pernyataan negatif sebesar 

43,75%. 

3. Analisa Miskonsepsi Siswa Kemampuan Kognitif Rendah Pada Materi 

Fotosintesis Di SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

          Data hasil bagan dikotomi konsep pada kelas kemampuan kognitif rendah 

diperoleh 2 siswa atau 12,5% siswa termasuk pada kriteria ‗baik‘, 8 siswa atau 50% 

siswa termasuk pada kriteria ‗cukup‘, 3 siswa atau 18,75% siswa termasuk pada 

kriteria ‗kurang‘ dan 3 siswa termasuk pada kriteria ‗kurang sekali‘. 

Pada siswa berkemampuan kognitif rendah kriteria paham konsep banyak 

terjadi pada indikator konsep utama yaitu sebesar 93,75% dilanjutkan dengan 

indikator penulisan arti istilah yaitu sebesar 43,75%, indikator persamaan konsep 

sebesar 31,25%, indikator contoh sebesar 25%, indikator hierarky sebesar 25%, 
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indikator perbedaan konsep sebesar 6,25%, dan indikator klasifikasi konsep yaitu 

sebesar 6,25%. Pada siswa berkemampuan kognitif rendah kriteria miskonsepsi 

banyak terjadi pada indikator hierarky yaitu sebesar 75% dilanjutkan dengan 

indikator perbedaan konsep yaitu 75%, indikator persamaan konsep yaitu sebesar 

68,75%, indikator klasifikasi konsep yaitu sebesar 68,75%, indikator contoh yaitu 

sebesar 68,75%, indikator penulisan arti istilah yaitu sebesar 68,75% dan indikator 

konsep utama sebesar 6,25%. Pada siswa berkemampuan kognitif rendah kriteria 

tidak paham konsep banyak terjadi pada indikator klasifikasi konsep yaitu sebesar 

25%, dilanjutkan dengan indikator perbedaan konsep yaitu sebesar 18,75% dan 

indikator contoh sebesar 6,25%. 

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan kognitif rendah disebabkan 

oleh indikator reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, pemikiran assosiatif 

siswa, pemikiran humanistik, kemampuan siswa dan minat belajar. Indikator 

reasoning yang tidak lengkap dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 

18,75% dan pernyataan negatif sebesar 75%, indikator intuisi yang salah dimana 

pernyataan positif memiliki persentase sebesar 43,75% dan pernyataan negatif 

sebesar 68,75%, indikator pemikiran assosiatif dimana pernyataan positif memiliki 

persentase sebesar 6,25% dan pernyataan negatif sebesar 75%, indikator pemikiran 

humanistik dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 56,25% dan 

pernyataan negatif sebesar 68,75%, indikator kemampuan siswa dimana pernyataan 

positif memiliki persentase sebesar 56,25% dan pernyataan negatif sebesar 62,5% 

sedangkan minat belajar siswa dimana pernyataan positif memiliki persentase sebesar 

75% dan pernyataan negatif sebesar 81,25%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Profil miskonsepsi yang terjadi pada siswa kelas VIII semester ganjil di SMP 

Negeri 26 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 dengan menggunakan 

bagan dikotomi konsep menunjukkan bahwa miskonsepsi siswa terjadi 

dipengaruhi oleh kemampuan kognitif siswa. Semakin tinggi kemampuan 

kognitifnya semakin rendah miskonsepsi yang terjadi. 

2. Hasil menunjukkan bahwa bagan dikotomi konsep siswa berkemampuan tinggi 

adalah sangat baik, bagan dikotomi konsep siswa berkemampuan sedang adalah 

adalah baik sedangkan bagan dikotomi konsep siswa berkemampuan rendah 

adalah cukup. Miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan  kognitif 

tinggi memiliki rata-rata sebesar 23,2%, miskonsepsi siswa berkemampuan  

kognitif sedang memiliki rata-rata sebesar 41,9% dan miskonsepsi siswa 

berkemampuan kognitif rendah memiliki rata-rata sebesar 62,5% . 

3. Penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa berkemampuan kognitif tinggi 

sebagian besar karena siswa cukup mengalami reasoning yang tidak lengkap dan 

memiliki intuisi yang kurang baik, penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa 

kelas sedang adalah siswa mengalami reasoning yang tidak lengkap dan memiliki 

intuisi yang sangat kurang baik serta memiliki kemampuan kognitif yang kurang 



99 
 

baik sedangkan penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa kelas rendah 

sebagian besar dikarenakan siswa memiliki kemampuan kognitif yang kurang 

baik, siswa memiliki pemikiran humanistik dan perasaan intuisi yang sangat 

kurang baik serta siswa mengalami reasoning yang tidak lengkap. 

 

B. SARAN 

 

1. Saran bagi guru, diharapkan lebih memperhatikan dalam memilih dan 

merancang strategi dalam menyampaikan konsep yang diajarkan agar siswa 

tidak mengembangkan konsepsi yang salah dan tidak mengemukakan konsep 

berdasarkan pendapatnya sendiri serta diharapkan juga guru dapat 

memberikan remediasi secepat mungkin ketika ditemukan miskonsepsi pada 

siswa. 

2. Saran bagi peneliti lain, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai bagan dikotomi konsep seperti penerapan dalam proses belajar 

mengajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa atau pemecahan masalah 
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1.1 Lampiran penentuan sampel kelas VIII A 

 

     Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan pada Bab III sampel diperoleh 

sebagai berikut : 

Dari hasil nilai ulangan harian sebelumnya pada materi pertumbuhan diperoleh nilai 

tertinggi 90 dan nilai terendah 40 dari banyaknya (n) = 31. Maka penentuan sampel 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Rentang Data (R  )= Nilai tertinggi – Nilai terendah 

         = 90 – 45 

         = 55 

Banyak Kelas Interval    = 1 + 3,3 log n 

         = 1 + 3,3 log 31 

                                      = 1 + 3,3 (1,49) 

       = 1 + 4,9 

         = 5,9 dibulatkan menjadi 6 

 

 

Panjang Kelas Interval   =  

 

         =   = 9,1 dibulatkan menjadi 9 
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Tabel 1 

Daftar distribusi frekuensi hasil nilai ulangan harian kelas VIII A 

Materi pertumbuhan 

 

Nilai Fi Xi Xi
2
 Fi.Xi Fi.Xi

2 

45 – 53 2 49 2401 98 4802 

54 – 62 2 58 3364 116 6728 

63 – 71 5 67 4489 335 22445 

72 – 80 10 76 5776 760 57760 

81 – 89 8 85 7225 680 57800 

90 – 98 4 94 8836 376 35344 

Jumlah 31 - - 2365 184879 

   

 

  Didapat : Fi       = 31 

 

         = 2365 

 

                 = 184879 

  Maka dapat dicari Mean  dan standar deviasi (SD) sebagai berikut : 

=  

     =  = 76,2 dibulatkan 76 

SD =  

      =  

      =  
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      =  

      =  

      = 12,5 dibulatkan 12 

Mean + Standar deviasi = 76 + 12 = 88 

Mean – Standar deviasi = 76 - 12 = 64 

Sehingga didapat pengelompokkan nilai untuk menentukan sampel pada kelas VIII A 

yang ditunjukkan dalam tabel 2 dibawah ini : 

Tabel 2 

Pengelompokkan kategori penentuan sampel 

 

Kriteria pengelompokkan Kriteria 

Nilai ≥ 88 Tinggi 

64 ≤ Nilai < 88 Sedang 

Nilai < 64 Rendah 
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1.2 Lampiran penentuan sampel kelas VIII B  

 

     Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan pada Bab III sampel diperoleh 

sebagai berikut : 

Dari hasil nilai ulangan harian sebelumnya pada materi pertumbuhan diperoleh nilai 

tertinggi 95 dan nilai terendah 50 dari banyaknya (n) = 30. Maka penentuan sampel 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Rentang Data (R  )= Nilai tertinggi – Nilai terendah 

         = 95 – 50 

         = 45 

Banyak Kelas Interval    = 1 + 3,3 log n 

         = 1 + 3,3 log 30 

                                      = 1 + 3,3 (1,47) 

       = 1 + 4,8 

         = 5,8 dibulatkan menjadi 6 

 

 

Panjang Kelas Interval   =  

 

         =   = 7,5 dibulatkan menjadi 8 
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Tabel 3 

Daftar distribusi frekuensi hasil nilai ulangan harian kelas VIII B 

Materi pertumbuhan 

 

Nilai Fi Xi Xi
2
 Fi.Xi Fi.Xi

2 

50 – 57 3 53,5 2862,25 160,5 8586,75 

58 – 65 9 61,5 3782,25 553,5 34040,25 

66 – 73 7 69,5 4830,25 486,5 33811,75 

74 – 81 8 77,5 6006,25 620 48050 

82 – 89 0 85,5 7310,25 0 0 

  90 – 97 3 93,5 8372,25 274,5 25116,75 

Jumlah 30 - - 2095 149605,5 

   

 

  Didapat : Fi       = 30 

 

         = 2095 

 

                 = 149605,5 

  Maka dapat dicari Mean  dan standar deviasi (SD) sebagai berikut : 

=  

     =  = 69,8 dibulatkan 70 

SD =  

      =  

      =  
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      =  

      =  

      = 10,5 dibulatkan 10 

Mean + Standar deviasi = 70 + 10 = 80 

Mean – Standar deviasi = 70 - 10 = 60 

Sehingga didapat pengelompokkan nilai untuk menentukan sampel pada kelas VIII B 

yang ditunjukkan dalam tabel 4 dibawah ini : 

Tabel 4 

Pengelompokkan kategori penentuan sampel 

 

Kriteria pengelompokkan Kriteria 

Nilai ≥ 80 Tinggi 

60 ≤ Nilai < 80 Sedang 

Nilai < 60 Rendah 
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1.3 Lampiran penentuan sampel kelas VIII C 

 

     Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan pada Bab III sampel diperoleh 

sebagai berikut : 

Dari hasil nilai ulangan harian sebelumnya pada materi pertumbuhan diperoleh nilai 

tertinggi 95 dan nilai terendah 50 dari banyaknya (n) = 30. Maka penentuan sampel 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Rentang Data (R  )= Nilai tertinggi – Nilai terendah 

         = 95 – 50 

         = 45 

Banyak Kelas Interval    = 1 + 3,3 log n 

         = 1 + 3,3 log 31 

                                      = 1 + 3,3 (1,49) 

       = 1 + 4,9 

         = 5,9 dibulatkan menjadi 6 

 

 

Panjang Kelas Interval   =  

 

         =   = 7,5 dibulatkan menjadi 8 
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Tabel 5 

Daftar distribusi frekuensi hasil nilai ulangan harian kelas VIII C 

Materi pertumbuhan 

 

Nilai Fi Xi Xi
2
 Fi.Xi Fi.Xi

2 

50 – 57 5 53,5 2862,25 267,5 14311,25 

58 – 65 8 61,5 3782,25 492 30258 

66 – 73 5 69,5 4830,25 347,5 24151,25 

74 – 81 7 77,5 6006,25 542,5 42043,75 

82 – 89 3 85,5 7310,25 256,5 21930,75 

  90 – 97 3 93,5 8372,25 280,5 25116,75 

Jumlah 31 - - 2186,5 157811,7 

   

 

  Didapat : Fi       = 31 

 

         = 2186,5 

 

                 = 157811,7 

  Maka dapat dicari Mean  dan standar deviasi (SD) sebagai berikut : 

=  

     =  = 70,5 dibulatkan 70 

SD =  

      =  
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      = –  

      =  

      =  

      = 10,7 dibulatkan 11 

Mean + Standar deviasi = 70 + 11 = 81 

Mean – Standar deviasi = 70 - 11 = 59 

Sehingga didapat pengelompokkan nilai untuk menentukan sampel pada kelas VIII C 

yang ditunjukkan dalam tabel 6 dibawah ini : 

Tabel 6 

Pengelompokkan kategori penentuan sampel 

 

Kriteria pengelompokkan Kriteria 

Nilai ≥ 81 Tinggi 

59 ≤ Nilai < 81 Sedang 

Nilai < 59 Rendah 
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1.4 Lampiran penentuan sampel kelas VIII D 

 

 

     Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan pada Bab III sampel diperoleh 

sebagai berikut : 

Dari hasil nilai ulangan harian sebelumnya pada materi pertumbuhan diperoleh nilai 

tertinggi 95 dan nilai terendah 40 dari banyaknya (n) = 31. Maka penentuan sampel 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Rentang Data (R  )= Nilai tertinggi – Nilai terendah 

         = 95 – 45 

         = 50 

Banyak Kelas Interval    = 1 + 3,3 log n 

         = 1 + 3,3 log 31 

                                      = 1 + 3,3 (1,49) 

       = 1 + 4,9 

         = 5,9 dibulatkan menjadi 6 

 

 

Panjang Kelas Interval   =  

 

         =   = 8.3 dibulatkan menjadi 9 
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Tabel 7 

Daftar distribusi frekuensi hasil nilai ulangan harian kelas VIII D 

Materi pertumbuhan 

 

Nilai Fi Xi Xi
2
 Fi.Xi Fi.Xi

2 

45 – 53 3 49 2401 147 7203 

54 – 62 4 58 3364 232 13456 

63 – 71 8 67 4489 536 35912 

72 – 80 10 76 5776 760 57760 

81 – 89 3 85 7225 255 21675 

90 – 98 3 94 8836 282 26508 

Jumlah 31 - - 2212 162514 

   

 

  Didapat : Fi       = 31 

 

         = 2212 

 

                 = 162514 

  Maka dapat dicari Mean  dan standar deviasi (SD) sebagai berikut : 

=  

     =  = 71,3 dibulatkan 71 

SD =  

      =  
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      = –  

      =  

      =  

      = 12,5 dibulatkan 12 

Mean + Standar deviasi = 71 + 12 = 83 

Mean – Standar deviasi = 71 - 12 = 59 

Sehingga didapat pengelompokkan nilai untuk menentukan sampel pada kelas VIII D 

yang ditunjukkan dalam tabel 8 dibawah ini : 

Tabel 8 

Pengelompokkan kategori penentuan sampel 

 

Kriteria pengelompokkan Kriteria 

Nilai ≥ 83 Tinggi 

59 ≤ Nilai < 83 Sedang 

Nilai < 59 Rendah 
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1.5 Lampiran penentuan sampel kelas VIII E  

 

     Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan pada Bab III sampel diperoleh 

sebagai berikut : 

Dari hasil nilai ulangan harian sebelumnya pada materi pertumbuhan diperoleh nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 50 dari banyaknya (n) = 31. Maka penentuan sampel 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Rentang Data (R  )= Nilai tertinggi – Nilai terendah 

         = 100 – 50 

         = 50 

Banyak Kelas Interval    = 1 + 3,3 log n 

         = 1 + 3,3 log 31 

                                      = 1 + 3,3 (1,49) 

       = 1 + belum 

         = 5,9 dibulatkan menjadi 6 

 

 

Panjang Kelas Interval   =  

 

         =   = 8,3 dibulatkan menjadi 9 
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Tabel 9 

Daftar distribusi frekuensi hasil nilai ulangan harian kelas VIII E 

Materi pertumbuhan 

 

Nilai Fi Xi Xi
2
 Fi.Xi Fi.Xi

2 

50 – 58 2 54 2916 108 5832 

59 – 67 1 63 3969 63 3969 

68 – 76 3 72 5184 216 15552 

77 – 85 13 81 6561 1053 85293 

86 – 94 8 90 8100 720 64800 

  95 – 100 4 97,5 9506,25 390 38025 

Jumlah 31 - - 2550 213471 

   

 

  Didapat : Fi       = 31 

 

         = 2550 

 

                 = 213471 

  Maka dapat dicari Mean  dan standar deviasi (SD) sebagai berikut : 

=  

     =  = 82,2 dibulatkan 82 

SD =  

      =  

      =  
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      =  

      =  

      = 11 dibulatkan 11 

Mean + Standar deviasi = 82 + 11 = 93 

Mean – Standar deviasi = 82 - 11 = 71 

Sehingga didapat pengelompokkan nilai untuk menentukan sampel pada kelas VIII E 

yang ditunjukkan dalam tabel 10 dibawah ini : 

Tabel 10 

Pengelompokkan kategori penentuan sampel 

 

Kriteria pengelompokkan Kriteria 

Nilai ≥ 93,5 Tinggi 

70,9 ≤ Nilai < 93,5 Sedang 

Nilai < 70,9 Rendah 
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1.6 Lampiran penentuan sampel kelas VIII F  

 

     Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan pada Bab III sampel diperoleh 

sebagai berikut : 

Dari hasil nilai ulangan harian sebelumnya pada materi pertumbuhan diperoleh nilai 

tertinggi 85 dan nilai terendah 40 dari banyaknya (n) = 31. Maka penentuan sampel 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Rentang Data (R  )= Nilai tertinggi – Nilai terendah 

         = 85 – 40 

         = 45 

Banyak Kelas Interval    = 1 + 3,3 log n 

         = 1 + 3,3 log 31 

                                      = 1 + 3,3 (1,49) 

       = 1 + belum 

         = 5,9 dibulatkan menjadi 6 

 

 

Panjang Kelas Interval   =  

 

         =   = 7,5 dibulatkan menjadi 8 
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Tabel 11 

Daftar distribusi frekuensi hasil nilai ulangan harian kelas VIII F 

Materi pertumbuhan 

 

Nilai Fi Xi Xi
2
 Fi.Xi Fi.Xi

2 

40 – 47 1 43,5 1892,25 43,5 1892,25 

48 – 55 2 51,5 2652,25 103 5304,5 

56 – 63 1 59,5 3540,25 59,5 3540,25 

64 – 71 2 67,5 4556,25 135 9112,5 

72 – 79 12 75,5 5700,25 906 68403 

  80 – 87 13 83,5 6972,25 1085,5 90639,25 

Jumlah 31 - - 2332,5 178891,75 

   

 

  Didapat : Fi       = 31 

 

         = 2332,5 

 

                 = 178891,75 

  Maka dapat dicari Mean  dan standar deviasi (SD) sebagai berikut : 

=  

     =  = 75,2 dibulatkan menjadi75 

SD =  

      =  

      =  
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      =  

      =  

      = 10,2 dibulatkan menjadi 10 

Mean + Standar deviasi = 75 + 10 = 85 

Mean – Standar deviasi = 75 - 10 = 65 

Sehingga didapat pengelompokkan nilai untuk menentukan sampel pada kelas VIII F 

yang ditunjukkan dalam tabel 12 dibawah ini : 

Tabel 12 

Pengelompokkan kategori penentuan sampel 

 

Kriteria pengelompokkan Kriteria 

Nilai ≥ 85 Tinggi 

65 ≤ Nilai < 85 Sedang 

Nilai < 65 Rendah 
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1.7 Lampiran penentuan sampel kelas VIII G  

 

     Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan pada Bab III sampel diperoleh 

sebagai berikut : 

Dari hasil nilai ulangan harian sebelumnya pada materi pertumbuhan diperoleh nilai 

tertinggi 95 dan nilai terendah 25 dari banyaknya (n) = 30. Maka penentuan sampel 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Rentang Data (R  )= Nilai tertinggi – Nilai terendah 

         = 95 – 25 

         = 70 

Banyak Kelas Interval    = 1 + 3,3 log n 

         = 1 + 3,3 log 30 

                                      = 1 + 3,3 (1,47) 

       = 1 + 4,85 

         = 5,85 dibulatkan menjadi 6 

 

 

Panjang Kelas Interval   =  

 

         =   = 11,6 dibulatkan menjadi 12 
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Tabel 13 

Daftar distribusi frekuensi hasil nilai ulangan harian kelas VIII G 

Materi pertumbuhan 

 

Nilai Fi Xi Xi
2
 Fi.Xi Fi.Xi

2 

 

25 – 36 

1 30,5 930,25 30,5 930,25 

37 – 48 3 42,5 1806,25 127,5 5418,75 

49 – 60 7 54,5 2970,25 381,5 20791,75 

61 – 72 0 66,5 4422,25 0 0 

73 – 84 12 78,5 6162,25 942 73947 

85 – 96 7 90,5 8190,25 633,5 57331,75 

Jumlah 30 - - 2115 158419,5 

   

 

  Didapat : Fi       = 30 

 

         = 2115 

 

                 = 158419,5 

  Maka dapat dicari Mean  dan standar deviasi (SD) sebagai berikut : 

=  

     =  = 70,5 dibulatkan menjadi 70 

SD =  

      =  
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      =  

      =  

      =  

      = 17,6 dibulatkan menjadi 18 

Mean + Standar deviasi = 70 + 18 = 88 

Mean – Standar deviasi = 70 - 18 = 52 

Sehingga didapat pengelompokkan nilai untuk menentukan sampel pada kelas VIII G 

yang ditunjukkan dalam tabel 14 dibawah ini : 

Tabel 14 

Pengelompokkan kategori penentuan sampel 

 

Kriteria pengelompokkan Kriteria 

Nilai ≥ 88 Tinggi 

52 ≤ Nilai < 88 Sedang 

Nilai < 52 Rendah 
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1.8 Lampiran penentuan sampel kelas VIII H 

 

     Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan pada Bab III sampel diperoleh 

sebagai berikut : 

Dari hasil nilai ulangan harian sebelumnya pada materi pertumbuhan diperoleh nilai 

tertinggi 95 dan nilai terrendah 45 dari banyaknya (n) = 29. Maka penentuan sampel 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Rentang Data (R  )= Nilai tertinggi – Nilai terendah 

         = 95 – 45 

         = 50 

Banyak Kelas Interval    = 1 + 3,3 log n 

         = 1 + 3,3 log 29 

                                      = 1 + 3,3 (1,46) 

       = 1 + 4,8 

         = 5,8 dibulatkan menjadi 6 

 

 

Panjang Kelas Interval   =  

 

         =   = 8,3 dibulatkan menjadi 9 
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Tabel 15 

Daftar distribusi frekuensi hasil nilai ulangan harian kelas VIII H 

Materi pertumbuhan 

 

Nilai Fi Xi Xi
2
 Fi.Xi Fi.Xi

2 

45 – 53 4 49 2401 196 9604 

54 – 62 2 58 3364 116 6728 

63 – 71 10 67 4489 670 44890 

72 – 80 3 76 5776 228 17328 

81 – 89 3 85 7225 255 21675 

90 – 98 7 94 8836 658 61852 

Jumlah 29 - - 2123 162077 

   

 

  Didapat : Fi       = 29 

 

         = 2123 

 

                 = 162077 

  Maka dapat dicari Mean  dan standar deviasi (SD) sebagai berikut : 

=  

     =  = 73,2  dibulatkan menjadi 73 

SD =  

      =  

      =  
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      =  

      =  

      = 15,1 dibulatkan menjadi 15 

Mean + Standar deviasi = 73 + 15 = 88 

Mean – Standar deviasi = 73 - 15 = 58 

Sehingga didapat pengelompokkan nilai untuk menentukan sampel pada kelas VIII H 

yang ditunjukkan dalam tabel 16 dibawah ini : 

Tabel 16 

Pengelompokkan kategori penentuan sampel 

 

Kriteria pengelompokkan Kriteria 

Nilai ≥ 88 Tinggi 

58 ≤ Nilai < 88 Sedang 

Nilai < 58 Rendah 
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1.9 Keseluruhan sampel  

 

Tabel 17 

Keseluruhan sampel kelas VIII A - VIII H 

 

No. 

 
Kelas Nama responden Kategori nilai 

1 VIII A Aprilia Putri Antika 

TINGGI 

2 VIII A Nur Fitriani 

3 VIII B Anissa Fitri Maharani 

4 VIII B Silvia Fitriani 

5 VIII C Mei Nisa 

6 VIII C Niki Rahmawati 

7 VIII D Meylani 

8 VIII D Gina Ghania Daravati 

9 VIII E Meylani   

10 VIII E Tasya Alfina 

11 VIII F Anggi Wahyuni 

12 VIII F Nabila Fauziah Aziz 

13 VIII G Indra Sayoga 

14 VIII G M. Fandi Riski Asmoro 

15 VIII H Dhania Aprilianti 

16 VIII H Dwi Astuti 

No. Kelas Nama responden 
Kriteria 

 

17 VIII A Deva Ramandha 

SEDANG 

18 VIII A Hengki Ternalo 

19 VIII B Putri Ramadhanti 

20 VIII B Meta Mutiara 

21 VIII C Fina Apriliyani 

22 VIII C Putri Enjeli 

23 VIII D M. Diaz Faturrahman 

24 VIII D Icha Antika Putri 

25 VIII E Dimas Prayoga 

26 VIII E Dwi Prastio 

27 VIII F Erland Vandyka. K 

28 VIII F Fadilla Zafira 

29 VIII G Anzoya Annisa. M 

30 VIII G Rafiansyah Dendy. P 

31 VIII H Syafitri Utami 

32 VIII H Virginia Sudarta 
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No. 
Kelas 

 
Nama Siswa Kategori nilai 

33 VIII A Andre Surya. P 

RENDAH 

34 VIII A Sabam Rizki Gultom 

35 VIII B Jaka Lesmana 

36 VIII B M. Idham Febriansyah 

37 VIII C Jeki Darma. S 

38 VIII C M. Afiq. S 

39 VIII D M. Irvan 

40 VIII D Rangga Trevin Dinata 

41 VIII E Rahmat Asrul Pandawa 

42 VIII E Shindy Aulia. C 

43 VIII F Nisa Aulia 

44 VIII F Yuni Miranda Sari 

45 VIII G Anggraeni  

46 VIII G Olivia  

47 VIII H Riswan Danu 

48 VIII H Suci Herpangesti 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

2.1 Bagan dikotomi konsep yang berupa puzzle 

2.2 Hubungan antar konsep pada bagan dikotomi 

konsep materi fotosintesis 

2.3 Rubrik penilaian bagan dikotomi konsep 

2.4 Angket miskonsepsi siswa 
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2.1 Bagan Dikotomi Konsep Materi Fotosintesis 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................... 

Ditinjau dari bahan dan hasil Ditinjau dari proses dan 

tempat terjadinya 

Reaksi ........ Reaksi ......... 

Bersifat ....... 

(.............) 

Bersifat........ 

(...............) 

H2O (air) ................... 

(..................) 

Bersifat........

(............) 

Memerlukan 

cahaya sebagai 

sumber energi 

 Bersifat gas 

(uap) 

................  

(..............) 

.............. 

(...............) 

............................. 

.............................. 

Terjadi pada 

organel........ 

bagian.......... 

Terjadi pada 

organel...... 

bagian....... 

......... Hasil 

Berasal 

dari.............. 

Berasal dari 

udara 

Diberikan pada 

tumbuhan 

Dilepaskan 

................ 

Terjadi proses 

.................... 
Terjadi proses 

................. 
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2.2 Hubungan antar konsep pada bagan dikotomi konsep materi fotosintesis 

 

 

Indikator Acuan Konsep 

 

Hierarky 

 

7 Tingkatan dari umum ke khusus 

Persamaan 

konsep 

1. H2O dan CO2 merupakan bahan dasar fotosintesis 

2. C6H12O6 dan O2 merupakan hasil dari fotosintesis 

3. Reaksi terang dan reaksi gelap terjadi pada organel 

kloroplas 

Perbedaan konsep 

1. H2O bersifat cair dan berasal dari dalam tanah 

2. CO2 bersifat gas dan berasal dari udara 

3. C6H12O6 bersifat padat dan diberikan pada tumbuhan 

4. O2 bersifat gas dan dilepaskan ke udara 

5. Reaksi terang memerlukan cahaya sebagai sumber 

energi dan terjadi pada membran tilakoid yang 

dinamakan transpor elektron 

6. Reaksi gelap  tidak memerlukan cahaya matahari 

sebagai sumber energi dan terjadi pada stroma yang 

dinamakan siklus calvin 

Konsep utama 
FOTOSINTESIS. Ditulis di dalam kotak dengan huruf 

besar  

Klasifikasi konsep 

1. H2O  

2. CO2  

3. C6H12O6  

4. O2  
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Indikator Acuan Konsep 

Contoh (gambar) 

 

1.  

2.  

3.  

Penulisan arti 

istilah 

1. Liquid (cair) 

2. Solid (padat) 

3. Gas (uap) 

4. CO2 (karbondioksida) 

5. C6H12O6 (glukosa) 

6. O2 (oksigen) 
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2.3 Rubrik Penskoran Bagan Dikotomi Konsep Acuan 

 

 

Indikator 

 
Skor Acuan  

Hierarky 

Skor 3 
Jika siswa dapat memaparkan konsep dari 

umum ke khusus 

Skor 2 
Jika siswa memaparkan konsep dari umum 

ke khusus namun tidak tepat  

Skor 1 
Jika siswa memaparkan konsep dari khusus 

ke umum 

Persamaan konsep 

Skor 3 
Jika siswa membuat persamaan antar 

konsep yang ditunjukkan oleh garis penyatu  

Skor 2 

Jika siswa membuat persamaan antar 

konsep yang ditunjukkan oleh garis penyatu 

namun tidak tepat  

Skor 1 
Jika siswa tidak  membuat persamaan antar 

konsep yang ditunjukkan oleh garis penyatu  

Perbedaan konsep 

Skor 3 
Jika siswa membuat perbedaan antar konsep 

yang ditunjukkan oleh garis pemisah  

Skor 2 

Jika siswa membuat perbedaan antar konsep 

yang ditunjukkan oleh garis pemisah namun 

tidak tepat 

Skor 1 

Jika siswa tidak mampu membuat 

perbedaan antar konsep yang ditunjukkan 

oleh garis pemisah 

Konsep utama 

Skor 3 

Jika siswa membuat konsep utama yang 

ditulis dengan huruf tebal dan ditulis di 

dalam kotak   

Skor 2 

Jika siswa membuat konsep utama namun 

tidak ditulis dengan huruf tebal dan ditulis 

di dalam kotak   

Skor 1 

Jika siswa tidak membuat konsep utama 

yang ditulis dengan huruf tebal dan ditulis 

di dalam kotak   
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Indikator 

 
Skor Acuan  

Klasifikasi konsep 

Skor 3 

Jika siswa membuat pengelompokkan 

konsep-konsep yang ditulis dengan huruf 

tebal dan ditulis di dalam kotak   

Skor 2 

Jika siswa membuat pengelompokkan 

konsep-konsep namun tidak ditulis dengan 

huruf tebal dan tidak ditulis di dalam kotak   

Skor 1 

Jika siswa tidak membuat pengelompokkan 

konsep-konsep yang ditulis dengan huruf 

tebal dan ditulis di dalam kotak   

Contoh 

Skor 3 
Jika siswa membuat contoh dalam bentuk 

gambar di setiap konsepnya 

Skor 2 

Jika siswa membuat contoh dalam bentuk 

gambar di setiap konsepnya namun tidak 

tepat 

Skor 1 
Jika siswa tidak membuat contoh dalam 

bentuk gambar di setiap konsepnya 

Penulisan arti 

istilah 

Skor 3 
Jika siswa menuliskan ―arti istilah‖ dengan 

huruf miring 

Skor 2 
Jika siswa menuliskan ―arti istilah‖ namun 

tidak ditulis miring 

Skor 1 
Jika siswa tidak menuliskan ―arti istilah‖ 

dengan huruf miring 
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2.4  Angket miskonsepsi siswa 

ANGKET DETEKSI PENYEBAB MISKONSEPSI SISWA 
PADA MATERI FOTOSINTESIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pernyataan 
Jawaban 

Ya Tidak 

25.  Saya Pernah Mempelajari Materi Fotosintesis Sebelumnya 

 

  

26.  Saya Dapat Menjelaskan Secara Lengkap Tentang Materi 

Fotosintesis 

  

27.  Saya Merasa Bingung Terhadap Materi Fotosintesis 

 

  

28.  Saya Memahami Istilah-Istilah Dalam Materi Fotosintesis  

 

  

29.  Saya Selalu Mengerjakan Tugas Tentang Fotosintesis 

Sendiri 

  

30.  Pembahasan Materi Fotosintesis Yang Saya Pelajari 

Sebelumnya Berbeda 

  

NAMA :  

KELAS :  

PETUNJUK : Bacalah dengan cermat setiap pertanyaan di bawah ini, 

kemudian berikan jawaban dengan cara memberi ceklis (√) pada salah 

satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan tingkat keyakinan 

kamu. Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. 

 

 

YA TIDAK 
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No. Pernyataan 
Jawaban 

Ya Tidak 

31.  Saya Tidak Dapat Menjelaskan Jika Guru Meminta 

Menjelaskan Tentang Materi Fotosintesis Secara Lengkap 

  

32.  Saya Sangat Memahami Materi Fotosintesis 

 

  

33.  Saya Merasa Belum Siap Mempelajari Fotosintesis 

 

  

34.  Belajar Materi Fotosintesis Sangat Membosankan 

 

  

35.  Saya Merasa Kesulitan Terhadap Istilah-Istilah Dalam 

Materi Fotosintesis 

  

36.  Fotosintesis Adalah Materi Yang Mudah Jika Saya 

Mempelajari Dengan Sungguh-Sungguh 

  

37.  Saya Selalu Memperhatikan Saat Pelajaran IPA Khususnya 

Materi Fotosintesis 

  

38.  Saya Merasa Kesulitan Tentang Pengertian Reaksi Gelap 

 

  

39.  Saya Sselalu Bertanya Dengan Teman Dalam Mengerjakan 

Tugas Tentang Fotosintesis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGOLAHAN DATA 

 

3.1 Lampiran Skor Bagan Dikotomi Konsep Siswa Kemampuan 

Tinggi 

3.2 Lampiran Skor Bagan Dikotomi Konsep Siswa Kemampuan 

Sedang 

3.3 Lampiran Skor Bagan Dikotomi Konsep Siswa Kemampuan 

Rendah 
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3.1 Hasil Bagan Dikotomi Dikotomi Konsep Siswa Kemampuan Tinggi Pada 

Materi Fotosintesis  

Tabel 19 

Hasil Tes BDK Pada Sampel Kelas Tinggi 

 

No. 

 
Kelas Nama responden 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

1 VIII A Aprilia Putri Antika 91,4% Sangat Baik 

2 VIII A Nur Fitriani 94,2% Sangat Baik 

3 VIII B Anissa Fitri Maharani 84,7% Baik 

4 VIII B Silvia Fitriani  84,7% Baik 

5 VIII C Mei Nisa 91,4% Sangat Baik 

6 VIII C Niki Rahmawati 87,6% Sangat Baik 

7 VIII D Meylani 100% Sangat Baik 

8 VIII D Gina Ghania Daravati 100% Sangat Baik 

9 VIII E Meilani 87,6% Sangat Baik 

10 VIII E Tasya Alfina 86,6% Sangat Baik 

11 VIII F Anggi Wahyuni 100% Sangat Baik 

12 VIII F Nabila Fauziah Aziz 67,6% Cukup 

13 VIII G Indra Sayoga 94,2% Sangat Baik 

14 VIII G M. Fandi Riski Asmoro 87,6% Sangat Baik 

15 VIII H Dhania Aprilianti 100% Sangat Baik 

16 VIII H Dwi Astuti 84,7% Baik 

Rata – rata 90,14% Sangat Baik 
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3.2 Hasil Bagan Dikotomi Dikotomi Konsep Siswa Kemampuan Sedang Pada 

Materi Fotosintesis  

 

Tabel 20 

Hasil Tes BDK Pada Sampel Kelas Sedang 

 

No. 

 
Kelas Nama responden 

Persentase 

(%) 
Kriteria  

1. VIII A Deva Ramandha 66,6% Cukup 

2. VIII A Hengki Ternalo 83,8% Baik 

3. VIII B Putri Ramadhanti 75,2% Cukup 

4. VIII B Meta Mutiara 75,2% Cukup 

5. VIII C Fina Apriliyani 84,7% Baik 

6. VIII C Putri Enjeli 66,6% Cukup 

7. VIII D M.Diaz Faturrahman 87,6% Baik 

8. VIII D Icha Antika Putri 77,1% Baik 

9. VIII E Dimas Prayoga 79% Baik 

10. VIII E Dwi Prastio 77,1% Baik 

11. VIII F Erland Vandyka. K 92,3% Sangat Baik 

12. VIII F Fadilla Zafira 84,7% Baik 

13. VIII G Anzoya Annisa. M 75,2% Cukup 

14. VIII G Rafiansyah Dendy. P 87,6% Sangat Baik 

15. VIII H Syafitri Utami 96,1% Sangat Baik 

16. VIII H Virginia Sudarta 81,9% Baik 

Rata-rata 80,67% Baik 
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3.3 Hasil Bagan Dikotomi Dikotomi Konsep Siswa Kemampuan Sedang Pada 

Materi Fotosintesis  

Tabel 21 

Hasil Tes BDK Pada Sampel Kelas Rendah 

 

No. 

 
Kelas Nama responden 

Persentase 

(%) 
Kriteria  

1. VIII A Andre Surya. P 69,5% Cukup 

2. VIII A Sabam Rizki Gultom 66,6% Cukup 

3. VIII B Jaka Lesmana 61,9% Cukup 

4. VIII B M. Idham Febriansyah 50,4% Kurang Sekali 

5. VIII C Jeki Darma. S 67,6% Cukup 

6. VIII C M. Afiq. S 66,6% Cukup 

7. VIII D M. Irvan 61,9% Cukup 

8. VIII D Rangga Trevin Dinata 50,4% Kurang Sekali 

9. VIII E Rahmat Asrul Pandawa 66,6% Cukup 

10. VIII E Shindy Aulia. C 71,4% Cukup 

11. VIII F Anang  66,7% Cukup 

12. VIII F Yuni Miranda Sari 67,6% Cukup 

13. VIII G Anggraeni  56,1% Kurang 

14. VIII G Olivia  50,4% Kurang Sekali 

15. VIII H Riswan Danu 56,1% Kurang 

16. VIII H Suci Herpangesti 61,9% Cukup 

Rata – rata 63,23% Cukup 

 

 

 


