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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PERUBAHAN KONSEPTUAL 

DENGAN PENDEKATAN KONFLIK KOGNITIF 

TERHADAP PENGUASAAN KONSEP DAN SELF 

REGULATION  KELAS X PADA MATA 

PELAJARAN BIOLOGI 

 

Oleh 

RENI NUR ROHMAH 

 

 Penelitian dilaksanakan di SMA N 1 Pagelaran TA 

2020/2021, masalah yang terjadi di SMA N 1 Pagelaran rendahnya 

penguasaan konsep dan SR peserta didik, yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh model perubahan konseptual dengan pendekatan 

konflik kognitif terhadap penguasaan konsep dan SR Biologi. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode 

Quasy Eksperimen. Menggunakan desain Posstest Only Control 

Design, dimana terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol, kedua kelompok kelas tersebut akan diberikan 

posttest diakhir pembelajaran. Populasi penelitian ini peserta didik 

kelas X yaitu kelas X MIPA 1 dan kelas X MIPA 2 yang berjumlah 58 

peserta didik, kelas X MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan s X 

MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel penelitian 

ini  dengan acak kelas atau Cluster random sampling.Hasil penelitian 

yang telah dilakukan terdapat perbedaan nilai rata-rata pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

terdapat perbedaan perolehan hasil analisis data,dimana kelas 

eksperimen diperoleh hasil nilai penguasaan konsep dengan rata-rata 

71,14, sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-ratanya 65,52. 

Sedangkan perolehan nilai angket pada kelas eksperimen rata-ratanya 

73,29, pada kelas control nilai rata-rata diperoleh 65,91.Maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model perubahan konseptual 

dengan pendekatan konflik kognitif terhadap penguasaan konsep dan 

self regulation kelas x pada mata pelajaran biologi. 

 

 

Kata kunci: Perubahan Konseptual, Pendekatan Konflik Kognitif, 

Penguasaan Konsep, Self Regulation 
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MOTTO 

 

                                

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-

orang yang sabar. QS. Al-Baqarah: 153”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung, 2006). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Biologi menjadi bagian dari ilmu IPA yang menyediakan 

berbagai pengalaman belajar untuk memahami sebuah proses sains. 

Proses belajarnya kebanyakan tentang konsep-konsep yang abstrak 

atau tak terindera oleh mata.
1
 Konsep-konsep yang terdapat dalam 

ilmu biologi ini saling berhubungan,
2
 oleh karena itu penguasaan 

konsep dalam pembelajaran biologi sangat penting dimiliki oleh 

peserta didik.
3
 Konsep adalah sekumpulan atau seperangkat sifat yang 

dihubungkan oleh aturan-aturan tertentu dan konsep merupakan 

bayangan mental, ide dan proses. Konsep juga adalah pembentukan 

mental dalam mengelompokkan kata-kata dengan penjelasan tertentu 

yang dapat diterima secara umum. Sedangkan, penguasaan konsep 

adalah pemahaman dengan menggunakan konsep, kaidah, dan prinsip. 

Penguasaan konsep sebagai kemampuan peserta didik dalam 

memahami makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari.
4
  

Penguasaan konsep mengikuti ranah kognitif pada taksonomi 

bloom revisi yaitu ranah kognitif C1 (Mengetahui), C2 (Memahami), 

C3 (Mengaplikasikan), C4 (Menganalisis), C5 (Mengevaluasi), dan 

C6 (Mencipta).
5
 Peserta didik yang telah menguasai konsep adalah 

                                                           
1Wahid Hasyim, Hadi Suwono, And Herawati Susilo, ‗Three-Tier Test To 

Identify Students Misconceptions Of Human Reproduction System‘, Jurnal 

Pendidikan Sains, 6.2 (2018), 48–54. 
2Yusi Ardiyanti And Marsah Rahmawati Utami, ‗Identifikasi Miskonsepsi 

Peserta Didik Pada Materi Sistem Reproduksi‘, Biosfer : Jurnal Biologi Dan 

Pendidikan Biologi, 2018. 
3 Bambang S.A., Akbar Handoko, And Indri Andriyani, ‗Pengaruh Metode 

Quantum Learning Terhadap Minat Belajar Siswa Dan Penguasaan Konsep Biologi 

Kelas Viii Smp Negeri 11 Bandar Lampung‘, Biosfer : Jurnal Biologi Dan 

Pendidikan Biologi, 8.2 (2017), 01–14. 
4Penguasaan Konsep (Concept Mastery),Diakses Pada 19 Agustus 2020, 

20:57 Wib. 
5 Syahrini Yulianci, Gunawan, And Aris Doyan, ‗Model Inkuiri Terbimbing 

Berbantuan Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Fisika 

Peserta Didik‘, Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi, 3.2 (2017), 146–54. 
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peserta didik yang dapat memberikan tanggapan terhadap 

pertanyaan/rangsangan yang bervariasi pada kelompok yang sama. 

Penguasaan konsep dicirikan dengan peserta didik dapat 

mendefenisikan konsep, mengidentifikasi dan memberikan contoh 

serta bukan contoh dari konsep sehingga dengan kemampuan ini bisa 

membawa suatu konsep dalam bentuk lain yang tidak sama dengan 

dalam buku teks. Dengan penguasaanya seseorang peserta didik 

mampu mengenali prosedur atau proses menghitung yang benar dan 

tidak benar serta mampu menyatakan dan menfasirkan gagasan untuk 

memberikan alasan induktif dan deduktif sederhana baik secara lisan, 

tertulis, atau mendemonstrasikannya.
6
  

Penguasaan konsep materi pembelajaran merupakan hal yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 

Dengan penguasaan materi yang memadai dan kaya pembendaharaan 

tentang materi yang diajarkan, maka guru dapat mengajar dengan 

lebih baik dan mudah dipahami oleh peserta didik.
7
 Peserta didik yang 

mempunyai penguasaan konsep yang baik membuat mereka 

mempunyai kecakapan kognitif yang lebih tinggi.
8
 Penguasaan konsep 

yang baik pun semestinya mempermudah peserta didik dalam 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan 

oleh sekolah.
9
  

Selain mengembangkan penguasaan konsep, dalam pembelajaran 

biologi guru juga perlu melatihkan self regulation peserta didik. Self 

regulation dibutuhkan peserta didik dalam kegiatan belajar agar 

mereka memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan 

dirinya sendiri, menyesuaikan dan mengendalikan diri, terutama 

                                                           
6 Wa Ode Lidya Arisanti, Wahyu Sopandi, And Ari Widodo, ‗Analisis 

Penguasaan Konsep Dan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Sd Melalui Project 

Based Learning‘, Edu Humaniora: Jurnal Pendidikan Dasar, 8.1 (2016), 82–95. 
7Wati Oviana, ‗Analisis Penguasaan Konsep Ipa Mahasiswa Pgmi Dan 

Kesulitan Mempelajarinya‘, Jurnal Pendidikan, 2.1 (2013), H. 3. 
8 Agus Ramdani And Et.Al, ‗Kemampuan Berpikir Kritis Dan Penguasaan 

Konsep Dasar Ipa Peserta Didik‘, Jurnal Penelitian Pendidikan Ipa, 6.1 (2020), 119–

24. 
9 Dani Ramdani Badruzzaman And Et.Al, ‗Upaya Meningkatkan Penguasaan 

Konsep Gerak Lurus Melalui Penerapan Model Pembelajaran Levels Of Inquiry Pada 

Siswa Kelas X Ipa 2 Di Sma Negeri 2 Bandung‘, Wahana Pendidikan Fisika, 4.2 

(2019), 187–93. 
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dalam menghadapi tugas yang sulit.
10

 Self regulation atau regulasi diri 

merupakan strategi yang dapat dilakukan secara sadar ataupun tidak 

sadar. Self regulation merupakan kemampuan peserta didik untuk 

mengatur strategi dan mengendalikan diri dalam belajar agar dapat 

menciptakan kondisi yang efektif dalam belajar guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.
 11

 Self regulation peserta didik dapat diamati 

sejauhmana partisipasi aktif merka dalam mengarahkan proses-proses 

metakognitif, motivasi dan perilakunya disaat mereka melakukan 

aktivitas. Peserta didik yang berprestasi tinggi lebih sering 

mempunyai self regulation yang baik daripada peserta didik yang 

berprestasi rendah.
12

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika 

peserta didik mampu mengembangkan self regulation maka 

pencapaian tujuan serta prestasi yang telah ditetapkan dan diinginkan 

dapat tercapai dengan baik.  

Adapun firman Allah SWT yang di dalamnya menjelaskan 

betapa pentingnya memiliki sebuah pengaturan didalam diri, yaitu 

sebagai berikut: 

                                       

           

Artinya: ―Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

                                                           
10 Ade Chita Putri Harahap And Samsyul Rifai Harahap, ‗Covid 19: Self 

Regulated Learning Mahasiswa‘, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 10.1 (2020), 36–

43. 
11Hamzah B Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: 

Bumiaksara, 2016). H. 217. 
12 M Yasdar And Muliyadi, ‗Penerapan Teknik Regulasi Diri (Self 

Regulation) Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa Program Studi 

Bimbingan Konseling Stkip Muhammadiyah Enrekang‘, Edumaspul: Jurnal 

Pendidikan, 2.2 (2018), 50–60. 
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kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.QS Al-Hasyr:18‖
13

 

Qur,an Surat Al-Hasyr:18 diatas dapat memperjelas bahwa, 

dalam melakukan sebuah tindakan harus direncanakan dengan baik 

didalam diri manusia selama hidup di muka bumi. Manusia harus 

dapat mempertimbangkan apa yang akan dilakukan bisa menjadi bekal 

di akhirat nanti, dalama artian kita sebagai khalifah di bumi harus 

membuat perencanaan yang akan dicapai supaya hidup lebih terarah 

dengan perencanaan yang sudah dibuat. 

Namun kenyataan ini tidak sesuai dengan kondisi peserta didik di 

sekolah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan 

bahwa rendahnya pemahaman konsep karena peserta didik tidak 

terlibat aktif dalam pembelajaran.
14

 Penelitian sebelumnya juga 

mengungkapkan bahwa peserta didik selama proses pembelajaran 

mereka bermain game atau melakukan kegatan yang tidak berkaitan 

dengan pelajaran, hal ini menunjukkan bahwa self regulation masih 

rendah
15

. Sedangkan berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh 

peneliti pada kelas X MIPA di SMAN 1 Pagelaran,  dilihat dari proses 

pembelajaran yang berlangsung menunjukkan bahwa pendidik masih 

berperan aktif atau pembelajaran bersifat teacher center, pendidik 

lebih banyak melakukan aktivitas dalam proses pembelajaran 

dibandingkan dengan peserta didiknya. Peserta didik hanya sebatas 

mendengarkan penjelasan, menghafal, mencatat sehingga penguasaan 

konsep yang mereka peroleh belum maksimal. 

Penguasaan konsep peserta didik yang diperoleh belum 

maksimal atau bisa dikatakan rendah pada pelajaran biologi di kelas X 

SMA N 1 Pagelaran Tahun Ajaran 2019/2020, hal ini dilihat oleh 

peneliti dengan memberikan soal yang berjumlah 20 tes multiple 

choice pada saat pra penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

                                                           
13Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung, 2006). 

H. 548. 
14Alex Harijanto Nata Amalia Sudarmo, Albertus Djoko Lesmono, ‗Analisis 

Kemampuan Berargumentasi Ilmiah Peserta Didik Pada Konsep Termodinamika‘, 

Jurnal Pembelajaran Fisika, 7.2 (2018), H. 196. 
15 Desi Saputri And Asmidir Ilyas, ‗The Relationship Of Self Regulation With 

Academic Procrastination Of Students‘, Jurnal Neo Konseling, 2.2 (2020), 1–7. 
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peguasaan konsep peserta didik.  Adapun data hasil pra penelitian 

pada kelas X MIPA di SMAN 1 Pagelaran sebagai berikut. 

 

Tabel 1.1 

Hasil Pra Penelitian Penguasaan Konsep Pada Mata Pelajaran 

Biologi Kelas X IPA Semester Genap SMA N 1 Pagelaran 

TP.2019/2020 

Kelas 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Penguasaan konsep 

Tinggi Sedang Rendah 

X MIPA 

1 

30 5 15,2% 10 28,6% 15 42,9% 

X MIPA 

2 

31 5 15,2% 10 28,6% 16 45,7% 

X MIPA 

3 

30 9 25,7% 10 28,6% 11 32,4% 

X MIPA 

4 

29 10 34,5% 7 24,1% 12 41,4% 

Jumlah 120 29 23% 37 27% 54 41% 

Sumber: Dokumen Pra Penelitian Tes Penguasaan Konsep 

Data pada tabel di atas menjelaskan bahwa lebih dari 40% 

peserta didik mempunyai penguasaan konsep yang rendah.  Hal ini 

dikarenakan peserta didik tidak ikut terlibat aktif dalam pembelajaran 

yang dilakukan. Sedangkan untuk hasil angket self regulation pada  

biologi, berikut ini adalah data hasil observasi  self regulation peserta 

didik.  
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Tabel 1.2 

Hasil Data Self Regulation Peserta Didik Kelas X MIPA Di 

SMA N 1 Pagelaran  

No 

Indikator 

Self 

Regulation 

Kelas X MIPA 

 

Rata-

Rata 

 

Kriteria 

1 2 3 4 

30 

orang 

31 

orang 

30 

orang 

29 

ora

ng 

1 Menyadari 

pemikiran 

sendiri 

47,7% 49% 48,1% 48,7

% 

48,4% Sangat 

Kurang 

2 Membuat 

rencaana 

secara efektif 

47,4% 48,8% 47,4% 47,7

% 

47,8% Sangat 

Kurang 

3 Menyadari 

dan 

menggunakan 

sumber-

sumber 

informasi 

yang 

diperlukan 

46,8% 49,5% 46,5% 46,7

% 

47,4% Sangat 

Kurang 

4 Sensitif 

terhadap 

umpan balik 

46,5% 49,4% 46,5% 46,3

% 

47,1% Sangat 

Kurang 

Rata-Rata 47,1 

% 

49,2% 47,1% 47,4

% 

47,7% Sangat 

Kurang 

Sumber: Dokumen Penelitian Melalui Pra Penelitian Angket Self 

Regulation (Selasa, 03 Maret 2020) 

Berdasarkan data hasil Angket Self Regulation diperoleh hasil 

presentase dengan kriteria yang masih sangat kurang pada masing-

masing indikator self fegulation yang diobservasi dengan presentase 

keseluruhan <50%.  Guru menjelaskan bahwa sudah memberikan 

tugas rumah berupa resume pada materi yang akan dipelajari dan 
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harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Namun, peserta didik cenderung mengabaikan tugas tersebut, mereka 

mengumpulkan tugas melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan. 

Hal inilah yang mencerminkan bahwa self regulation peserta didik 

masih rendah. 

Guna tercapainya penguasaan konsep dan self regulation peserta 

didik perlu dilakukan proses pembelajaran yang efektif serta efisien.
16

 

Pembelajaran efektif ini dapat membantu peserta didik untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir yang diharapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ingin dikuasai. Pembelajaran efektif terjadi 

ketika adanya kesempatan yang luas untuk peserta didik belajar 

sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Pembelajaran efektif mampu 

mengembangkan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh peserta 

didik karena adanya kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan cara belajarnya sendiri.  

Tercapainya pembelajaran yang efektif bergantung pada 

bagaimana guru mendesain proses pembelajaran, baik dari aspek 

model pembelajaran ataupun dengan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan.
17

 Sehingga dalam hal ini guru mengambil bagian yang 

besar terhadap keberhasilan peserta didik dalam belajar. Kriteria guru 

dalam memilih dan memadupadankan model pembelajaran serta 

pendekatan pembelajaraan sangat menentukan cara belajar peserta 

didik. Sehingga untuk mewujudkan ketercapaian penguasaan konsep 

dan self regulation yang diharapkan, guru harus memilih model dan 

pendekatan pembelajaran yang tepat. Penelitian sebelumnya 

mengungkapkan bahwa salah satu faktor penentu tujuan pembelajaran 

adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru.
18

  

                                                           
16 M. Yustiqvar, S. Hadisaputra, And Gunawan, ‗Analisis Penguasaan Konsep 

Siswa Yang Belajar Kimia Menggunakan Multimedia Interaktif Berbasis Green 

Chemistry‘, J. Pijar Mipa, 14.3 (2019), 135–40. 
17 Kurnia Eka Pangesti, Dwi Yulianti, And Sugianto, ‗Bahan Ajar Berbasis 

Stem (Science, Technology, Engineering, And Mathematics) Untuk Meningkatkan 

Penguasaan Konsep Siswa Sma‘, Unnes Physics Education Journal, 6.3 (2017), 53–

59. 
18 Innes Dwi Astuti And Lia Yulisma, ‗Model Project Based Learning (Pjbl) 

Terintegrasi Stem Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan Aktivitas Belajar 

Siswa‘, Quagga : Jurnal Pendidikan Biologi, 11.2 (2019), 93–99. 
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Model pembelajaran yang memungkinkan dapat meningkatkan 

penguasaan konsep pada peserta didik yaitu model perubahan 

konseptual, dimana model pembelajaran ini mendasarkan diri pada 

paham kontruktivisme, yang sesungguhnya merupakan pembelajaran 

yang berbasis keterampilan berfikir. Pembelajaran perubahan 

konseptual dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat berpartisipasi 

aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya.
19

 Penggunaan model 

perubahan konseptual dalam proses pembelajaran merupakan salah 

satu bentuk upaya untuk menanamkan konsep suatu mata pelajaran 

secara lebih mendalam agar dapat bermanfaat bagi kehidupaannya, 

karena model ini menuntut pendidik agar lebih banyak berperan 

sebagai pengarah pembentukan konsep ilmiah. Penerapan model 

perubahan konseptual ini memungkinkan proses pembelajaran akan 

lebih berarti dan menyenangkan bagi peserta didik karena mereka 

dapat menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya 

telah mereka peroleh untuk membentuk pengetahuan baru serta 

membangun penguasaan konsep pada diri mereka. Perubahan tersebut 

memerlukan berbagai proses pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik untuk mengembangkan konsep-konsep dan 

memformulasikan cara berfikir yang sudah ada.
20

 Perubahan 

konseptual lahir dari interaksi diantara pengalaman dan konsepsi 

terkini dalam proses problem solving atau pada aktivitas kognitif yang 

komplek. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara peristiwa-peristiwa 

yang pernah dialami dengan ekspetasi intelektual pesertadidik, 

sehingga akan terjadi konflik kognitif. Sehingga perlu adanya sebuah 

pendekatan pembelajaran sebagai pendukung agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Sedangkan untuk pendekatan pembelajaran, salah satunya yaitu 

dapat menggunakan pendekatan konflik kognitif. Pendekatan konflik 

                                                           
19Sutriopebriyanti, Dwi, Hairunnisyahsahidu, ‗Efektifitas Model Pembelajaran 

Perubahan Konseptual Untuk Mengatasi Miskonsepsi Fisika Pada Siswa Kelas X 

Sman 1 Praya Barat Tahun Pelajaran 2012/2013‘, Jurnal Kependidikan Fisika Dan 

Teknologi, 1.1 (2015), 150 <Https://Doi.Org/10.33394/J-Lkf.V2i1.296>. 
20Hudha, Muhammad Nur, Lia Yuliati,And Sutopo ‗Perubahan Konseptual 

Fisika Dengan Authentic Problem Melalui Integrative Learning Pada Topik Gerak 

Lurus Pada Sma Surya Buana Malang‘, Jurnal Inspirasi Pendidikan, 6.1 (2016), 733–

43 <Https:/Ejournal.Unikama.Ac.Id/Index.Php>. 
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kognitif merupakan suatu pendekatan pembelaajran yang menyajikan 

sesuatu yang kontradiksi kepada peserta didik guna mencapai 

keseimbangan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi.
21

 Konflik kognitif 

merupakan rangsangan awal untuk memperoleh keseimbangan baru, 

dimana keseimbangan baru lebih tinggi kedudukannya daripada 

keseimbangan sebelumnya. Peserta didik mengidentifikasi bahwa ada 

dua jenis konflik yang terkait dengan berbagai bentuk ekuilibrasi 

dalam teori Piaget; yaitu konflik antara dua struktur kognitif yang 

berbeda terkait dengan fenomena yang sama.
22

  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan konflik 

kognitif dapat memperbaiki kemampuan berpikir kritis peserta didik. 
23

 Pendekatan konflik kognitif dapat lebih baik meningkatkan 

pemahaman konsep peserta didik dibandingkan pembelajaran biasa 

dengan hasil uji n-gain yaitu 0,40. 
24

 Konflik kognitif juga dapat 

mengurangi kesalahan konsep peserta didik pada suatu konsep 

tertentu. Pendekatan ini dapat mereduksi miskonsepsi yang dimiliki 

oleh peserta didik dengan hasil uji t yaitu thitung<ttabel dan 

0,000<0,05. 
25

  

Sehingga berdasarkan karateristik model perubahan konseptual 

dan pendekatan kognitif, serta masih rendahnya penguasaan konsep 

dan self regulation yang kurang baik, maka peneliti melakukan 

penelitian yaitu ―Pengaruh Model Perubahan Konseptual Dengan 

Pendekatan Konflik Kognitif Terhadap Penguasaan Konsep Dan Self 

Regulation Kelas X Pada Mata Pelajaran Biologi‖. Urgensi penelitian 

                                                           
21 Zul Hidayatullah And Et.Al, ‗Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis 

Gelombang Mekanik Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Konflik Kognitif‘, 

Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi, 4.2 (2018), 151–58. 
22 Ibrahim, Gunawan, And Kosim, ‗Validitas Perangkat Pembelajaran Fisika 

Berbasis Model Discovery Dengan Pendekatan Konflik Kognitif‘, J. Pijar Mipa, 15.3 

(2020), 214–18. 
23 P.A. Lestari, Gunawan, And Kosim, ‗Model Pembelajaran Discovery 

Dengan Pendekatan Konflik Kognitif Berorientasi Pada Kemampuan Berpikir Kritis 

Peserta Didik.‘, Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi, 5.1 (2019), 118–23. 
24 Jaka Wijaya Kusuma And Sarah Caesarani, ‗Penerapan Pendekatan Konflik 

Kognitif Terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa Di Smp Negeri 7 Kota 

Serang‘, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, 4.1 (2019), 20–27. 
25 Ita Parwati, Muh Makhrus, And I. Wayan Ganada, ‗Pengaruh Pendekatan 

Konflik Kognitif Terhadap Penurunan Miskonsepsi Peserta Didik Pada Materi Usaha 

Dan Energi‘, Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi, 5.2 (2019), 278–88. 
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ini dilakukan dengan mencermati bahwa belum adanya inovasi model 

pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

di SMA N 1 Pagelaran dalam mengembangkan dan meningkatkan 

penguasaan konsep dan self regulation peserta didik. Serta karateristik 

model perubahan konseptual dengan pendekatan konflik kognitif yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merekonstruksi 

konsep yang telah mereka miliki dengan konsep baru yang diberikan 

setelah adanya konflik kognitif diharapkan dapat membantu peserta 

didik untuk lebih menguasai konsep-konsep yang sebelumnya masih 

belum tepat. Penguasaan konsep dan self regulation peserta didik yang 

tidak dibiasakan di sekolah akan mengakibatkan rendahnya prestasi 

belajar peserta didik dan tidak tercapainya tujuan instruksional 

pendidikan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah pada penelitian iniyaitu: 

1. Kurangnya model pembelajaran yang bervariasi yang 

digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. 

2. Rendahnya penguasaan konsep pada mata pelajaran 

biologi. 

3. Kemampuan  self regulation  pada peserta didik yang 

masih sangat kurang. 

4. Belum pernah diterapkan model perubahan konseptual 

dengan pendekatan konflik kognitif dalam proses 

pembelajaran. 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah dalam 

penelitiannya antara lain: 

1. Penelitian ini fokus pada model perubahan konseptual 

dengan pendekatan konflik kognitif. 

2. Penguasaan konsep yang digunakan untuk mengukur 

dalam penelitian ini berdasarkan framework Taksonomi 

Bloom Revisi, tingkatan dimensi kognitif meliputi: 
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mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), 

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta 

(C6).Penelitianya menggunakan empat ranah mulai dari 

C1, C2, C3, dan C4. Hal ini sesuai dengan penerapan 

kata kerjao perasional pada SK dan KD yang berlaku 

pada materi keanekaragaman kelas X. 

3. Tolak ukur self regulation yang berdasarkan dari 

indikator yang telah dikemukakan Robert J. Marzano, 

dkk meliputi: Menyadari pemikirannya sendiri, membuat 

rencana dengan efektif, menyadari dan menggunakan 

sumber-sumber informasi yang diperlukan, sensitive 

terhadap umpan balik, dan mengevaluasi keefektifan 

tindakan sendiri.Penelitianya menggunakan empa 

tindikator self regulation, yaitu menyadari pemikirannya 

sendiri, merencanakan dengan efektif, menyadari dan 

menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan, 

dan sensitive terhadap umpan balik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

batasan masalah, maka rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran 

perubahan konseptual dengan pendekatan konflik 

kognitif terhadap penguasaan konsep peserta didik kelas 

X pada mata pelajaran biologi? 

2. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran 

perubahan konseptual dengan pendekatan konflik 

kognitif terhadap self regulation peserta didik kelas X 

pada mata pelajaran biologi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

perubahan konseptual dengan pendekatan konflik 
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kognitif terhadap penguasaan konsep peserta didik kelas 

X pada mata pelajaran biologi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

perubahan konseptual dengan pendekatan konflik 

kognitif terhadap self regulation peserta didik kelas X 

pada mata pelajaran biologi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pada penelitian ini, antara lain yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian  ini dapat dijadikan sebagai contoh untuk 

penelitian berikutnya bahwa akan berakibat positif jika dalam 

proses pembelajaran memberikan variasi dalam penyampaian 

materi, sehingga tidak terlalu pasif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Untuk mempermudah peserta  didik dalam proses 

pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan 

keaktifan peserta didik.. 

b. Bagi Pendidik 

Untuk bahan pertimbangan oleh pendidik agar 

menggunakan model pembelajaran perubahan konseptual 

dengan pendekatan konflik kognitif untuk proses 

pembelajaran dan dengan memvariasi menggunakan 

metode-metode yang lainnya sehingga peserta didik akan 

lebih tertarik dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pembelajaran biologi dalam upaya meningkatkan kualitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman untuk penelitian atau 

penulis mengenai pengaruh model  perubahan konseptual 

dengan pendekatan konflik kognitif terhadap penguasaan 

konsep dan Self  regulation biologi peserta didik. 

 



13 

e. Bagi Peneliti Lain 

Untuk bahan referensi tentang model perubahan 

konseptual dengan pendekatan konflik kognitif yang 

diterapkan dalam pembelajaran biologi. 

 

G.  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup guna penelitian menjadi 

lebih terarah, ruang lingkup pada penelitian yaitu: 

1. Objek Penelitian 

Objek  dalam penelitian ini adalah pengaruh model 

perubahan konseptual dengan pendekatan konflik kognitif 

terhadap penguasaan konsep dan self regulation biologi peserta 

didik kelas X SMAN 1 Pagelaran. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X 

MIPA SMAN 1 Pagelaran Tahun ajaran 2020/2021 

3. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Pagelaran 

tepatnya di Jalan Raya Pagelaran No. 001, Kecamatan 

Pagelaran, Gumuk Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun 

ajaran 2020/2021 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Perubahan Konseptual 

1. Pengertian Model Perubahan Konseptual 

Model pembelajaran adalah suatu strategi dan metode 

pada saat dilakukan aktivitas pembelajaran berlangsung dan 

berfungsi untuk panduan bagi pendidik pada saat proses 

pembelajaran. Model perubahan konseptual sendiri merupakan 

suatu pembelajaran yang mengakibatkan perubahan konsep 

seseorang untuk menambah pengetahuan  baru dengan 

pengetahuan yang sudah dimilikinya. Model ini berlandaskan 

pada paradigm kontruktivisme, dimana dapat membantu 

pesertadidik untuk menjembatani kesenjangan antara 

pengetahuan tentang fenomena sehari-hari dan konsep-konsep 

yang benar secarasains.  

Konseptual berasal dari kata dasar yaitu konsep. Kata 

konsep bermakna abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang 

mempermudah manusia dalam berkomunikasi dan berfikir. 

Konsep sendiri merupakan bagian dasar dalam pembelajaran 

yang harus dipahami oleh peserta didik.
26

 Model pembelajaran 

perubahan konseptua lberkaitan dengan pengetahuan filosofis 

yang dimana pengetahuan ini dipengaruhi dengan pengetahuan 

yang sudah ada. Model tersebut merupakan model pembelajaran 

yang dapat member fasilitas bagi peserta didik supaya terjadi 

proses perubahan konsepsi. Model perubahan konseptual 

diartikan sebagai model pembelajaran yang memungkinkan 

dapat mengubah suatu konsepsi peserta didik yang ada yaitu 

cara berfikir, ide, dan keyakinan sehingga dalam belajar tidak 

hanya untuk mengumpulkan fakta-fakta baru maupun 

                                                           
26Krana Lan Paga, ‗Pengembangan Bahan Ajar BerbasisTeori  Konseptual 

Untuk Materi  Suhu Dan Kalor SLTA‘,Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018 <https:/repository.unsri.ac.id/>. 
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keterampilan baru akan tetapi mengubah konsepsi yang sudah 

ada.
27

 

 

Model perubahan konseptual memandang proses belajar 

sebagai hal yang diskontinu dalam penyusunan ide-ide hingga 

memperoleh konsep yang baru. Model pembelajaran perubahan 

konseptual yang mendasarkan diri pada faham kontruktivisme, 

sesungguhnya adalah pembelajaran yang berbasis keterampilan 

berfikir. Pembelajaran perubahan konsepual memfasilitasi 

peserta didik agar dapat berpartisipasi aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya, karena perubahan konsptual 

terjadi jika peserta didik aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya. Dalam proses kontruksi pengetahuan, peserta 

didik menguji dan mereview ide-idenya berdasarkan 

pengetahuan awal yang telah dimiliki, menerapkannya situasi 

yang baru, dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke 

struktur kognitif yang dimiliki. 

Kontruktivisme dan perubahan konseptual memberikan 

penjelasan bahwa setiap orang dapat membentuk pengertian 

yang berbeda dengan pengertian ilmiah. Model perubahan 

konseptual ini sangat membantu karena mendorong pendidik 

agar menciptakan suasana dan keadaan untuk memungkinkan 

perubahan yang kuat pada peserta didik sehingga pemahaman 

mereka lebih sesuai dengan pemahaman ilmuan.
28

 

Perubahan konseptual lahir dari interaksi diantara 

pengalaman dan konsepsi terkini dalam pross problem solving 

atau pada aktivitas kognitif yang kompleks. Ketika terdapat 

ketidaksesuaian antara peristiwa-pristiwa yang pernah dialami 

                                                           
27TIA DWI ANGGRA YANI, ‗Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis 

Perubahan Konseptual Pada Materi Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit‘, 1, 2018, 

1–13. 
28Pebriyanti Dwi, Hairunnisyah Sahidu, and Satrio ‗Efektifitas Model 

Pembelajaran Perubahan Konseptual Untuk Mengatasi Miskonsepsi Fisika Pada 

Siswa Kelas X SMAN 1 Praya Barat Tahun Pelajaran 2012/2013‘, Jurnal Pendidikan 

Fisika Dan Teknologi, 1.1 (2015), 93.<https:jurnalfkip.unram.ac.id/index.php> 
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dengan ekspetasi intelektual peserta didik, maka akan terjadi 

konflik kognitif. Oleh karena itu, seorang pendidik harus dapat 

meyakinkan peserta didik bahwa konsepsi terkininya tidak 

konsisten dengan standar-standar domain, sehingga peserta 

didik akan yakin bahwa dia membutuhkan perubahan 

konseptual.
29

 

Perubahan Koseptual merupakan perubahan konsepsi 

tentang suatu konsep dari sebelum dan setelah mengikuti 

pembelajaran. Perubahan konseptual bisa dilakukan melalui 

proses berfikir dan mengubah pemikiran. Perubahan tersebut 

memerlukan berbagai proses pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan konsep-

konsep baru dan memformulasikan cara berfikir yang sudah 

ada.
30

 

2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Perubahan 

Konseptual 

a. Konfrontasi miskonsepsi terkait masalah-masalah 

tersebut. 

b. Konfrontasi sangkalan berikut strategi-strategi 

demonstrasi. Analogi, atau contoh-contoh 

tandingan. 

c. Konfrontasi pembuktian konsep dan prinsip secara 

ilmiah. 

d. Konfrontasimateri dan contoh-contohkontekstual. 

e. Konfrontasi pertanyaan-pertanyaan untuk 

memperluas pemahaman dan penerapan  

pengetahuan secara bermakna.
31 

 

                                                           
29MuhMakhrus, Wahono Widodo, and RudianaAgustini, ‗Efektifitas Model 

Pembelajaran CCM-CCA Untuk Memfasilitasi Perubahan Konsep Gaya Pada 

Mahasiswa‘, Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi, 4.2 (2018), 253 

<https://doi.org/10.29303/jpft.v4i2.810>. 
30Hudha, Muhammad Nur, Lia Yuliati. h. 734. 
31Pebriyanti, Dwi, HairunnisyahSahidu. 
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Menurut Davis model perubahan konseptual memiliki 

empat tahap pembelajaran yaitu: 

a. Mengungkapkan konsepsi peserta didik yang 

bertujuan untuk membantu pendidik untuk 

mengetahui konsepsi peserta didik serta membantu 

peseta didik dalam mengenali dan memperjelas ide-

ide serta pemahaman yang yang dimiliki. 

b.  Membahasa dan mengevaluasi konsepsi peserta didik 

yang bertujuan supaya peserta didikmengklarifikasi 

dan merevisi konsepsi yangdi,iliki. 

c. Menciptakan konflik konseptual terhadap  

konsepsipeserta didik yang memiliki tujuan agar 

peserta didik lebih dapat terbuka lagipada perubahan 

konsepsi berikutnya. 

d. Mendorong dan membantu restrukturisasi konsptual 

peserta didik yang bertujuan untuk membantu peserta 

didik mampu merefleksi pengetahuannya dan dapat 

melihat perbedaan antara konsepsinya dengan konsep 

ilmiah sehingga dapat terjadi perubahan atas konsepsi 

peserta didik menjadi konsepsi yang ilmiah.
32

 

Model pembelajaran perubahan konseptual akanmembuat 

peserta didik lebih memahami konsep secara mendalam agar 

dapat bermanfaat bagi kehidupannya.
33

 

 

B. Pendekatan Konflik Kognitif 

1. Pengertian Pendekatan Konflik Kognitif 

Konflik kognitif memiliki dua kata yaitu konflik dan 

kognitif. Konflik berarti percekcokan, pertentangan 

perselisihan. Sedangkan kognitif merupakan pengetahuan.Jadi, 

secara sederhaana konflik kognitif adalah pertentangan 

pengetahuan yang terjadi didalam pikiran peserta didik. Konflik 

                                                           
32YANI. 
33PebriyantiDwi, HairunnisyahSahidu. h. 93-94. 
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kognitif terjadi ketika keseimbangan mental peserta didik 

terganggu oleh pegalaman yang disebut sebagai anomali, yang 

tidak sesuai dengan pemahaman mereka saat ini. Pendekatan 

konflik kognitif akan membuat peserta didik terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran, sehingga diakhir pembelajaran 

diharapkan peserta didik dapat menguasai konsep dengan baik, 

sehingga mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Pendekatan koflik kognitif akan menghubungkan peserta 

didik dalam pembelajaran aktif. Tantangan yang diberikan akan 

disajikan pada permulaan pada saat proses pembelajaran yaitu 

dengan memita peserta didik untuk membuat sebuah penalaran 

atas prediksi dan estimasi untuk menjelaskan strategi yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan serta peserta 

didik akan diminta untuk mendukung pandangan mereka ke 

dalam sebuah pernyataan tertulis dan gambar.
34

 

Pendekatan ini fokus untuk memunculkan kebingungan 

pada benak peserta didik sehingga peserta didik menjadi ragu 

atas konsepsi yang mereka miliki.
35

 Pendekatan konflik kognitif 

berpengaruh terhadap penguasaan konsep peserta didik, karena 

peserta didik dapat dihadapkan pada situasi yang bertentangan 

dengan konsepnya dan kemudian di arahkan pada percobaan 

atau demonstrasi untuk membuktikan kebenaran konsep 

tersebut sehingga penguasaan konsep dapat meningkat.
36

 

 

                                                           
34Zul Hidayatullah, Muh Makhrus, and I Wayan Gunada, ‗Pengaruh 

Pendekatan Konflik Kognitif Terhadap Hasil Belajar Gelombang Mekanik Peserta 

Didik MAN 2 Mataram Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan‘, Jurnal Ilmiah Profesi 

Pendidikan, 3.2 (2018), 171–75 <https:/jurnal.fkip.unram.ac.id/index.php>. 
35kosim, p. ayu suci lestari, and gunawan, ‗Model Pembelajaran Discovery 

Dengan Pendekatan Konflik Kogniif Berorientasi Pada Kemampuan Berpikir Kritis 

Peserta Didik‘, Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi, 5.1 (2019), 118–23 

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. 
36Gunawan Larasafitri, Martina Nur, Sutrio, ‗Pengaruh Pendekatan Konflik 

Kognitif Terhadap Penguasaan Konsep Fisika Peserta Didik‘, Jurnal Pendidikan 

Fisika Dan Teknologi, 4.1 (2018), 66–71 <https:/jurnal.fkip.unram.ac.id/index.php>. 
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2. Pembelajaran Konflik Kognitif 

Pembelajaran konflik kognitif adalah sebuah keadaan 

dimana peserta didik merasa adanya ketidakcocokan antara 

struktur kognitif mereka dengan keadaan lingkungan 

sekitarnya.
37

 Pendekatan konflik kognitif ini dapat merangsang 

peserta didik untuk mengungkapkan berbagai gagasan yang 

dimiliki oleh peserta didik.
38

 Dikemukakan oleh Baser bahwa 

secara statistic mengenai pemberian pendekatan konflik kognitif 

dapat menunjukkan hasil yang lebih memuaskan dibandingkan 

dengan pemberian metode konvensional.
39

 Pembelajaran 

konflik kognitif dikembangkan dari pandangan Piaget tentang 

teori kontruktivisme. Fase-fase dalam pembelajaran ini 

didasarkan pada proses restukturisasi ide kontruktivisme. 

Seseorang secara aktif dapat melakukan reorganisasi 

pengetahuan yang telah tersimpan dalam struktur kognitif 

melalui proses asimilasi dan akomodasi, ini sesuai dengan 

menurut Suparno bahwa
40

, 

Pendekatan konflik kognitif dapat diartikan juga sebagai 

seperangkat kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik secara aktif untuk mengkomunikasikan dua atau lebih 

rangsangan berupa sesuatu yang berlawanan atau berbeda 

kepada peserta didik, agar terjadi proses internal yang intensif 

dalam rangka mencapai keseimbangan ilmu pengetahuan yang 

lebih tinggi, dengan melakukan reorganisasi pengetahuan yang 

telah tersimpan dalam struktur kognitifnya dan adaptasi berupa 

                                                           
37  Pengaruh Strategi Konflik Kognitif Terhadap Penguasaan Konsep Pada 

Materi Fluida Siswa SMAN 3 Mataram Tahun ajaran 2016 2017 (accessed jun 02 

2018 ). h. 32.   
38Suastra W, I Eka Putra, I. W, Sadia, and I. W, ‗Pengaruh Model 

Pembelajaran Perubahan Konseptual Terhadap Pemahaman Konsep Siswa Ditinjau 

Dari Gaya Kognitif‘, E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha, 4 (2014), 1–12 <https://ejournal.pasca.undiksha.ac.id/index.php>. 
39M Baser, ‗Fostering Conceptual Change By Cognitif Conflict Based 

Intruction On Students` Understanding Of Heat and Temperature Concepts‘, E-

Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2.2 (2006), 96–114. 
40Suparno Paul, Metodologi Pembelajaran Fisika Kontruktivistik Dan 

Menyenangkan (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007). 



21 

proses asimilasi dan akomodasi.Asimialsi ialah suatu proses 

kognitif dimana seseorang mengintegrasikan presepsi, konsep 

maupun pengalaman yang baru kedalam skema yang sudah ada. 

Asimilasi dapat dipandang sebagai suatu proses kognitif yang 

menempatkan dan mengklasifikasika kejadian atau rangsangan 

yang baru kedalam skema yang sudah ada. Akomodasi sendiri 

yaitu proses kegiatan ketika seseorang menghadapi rangsangan 

atau pengalaman baru. Seseorang tidak dapat mengasimilasikan 

pengalaman yang baru itu dengan skema yang telah dia punya. 

3. Konsep Pembelajaran Konflik Kognitif 

Pembelajaran yang dapat mengklarifikasi serta 

memodifikasi konsepsi peserta didik salah satunyaialahdengan 

menggunakan strategi konflik kognitif yang merupakan 

Implementasi paham kontruktivisme yang telah dikemukakan 

Osborne,
41

bahwa strategi konflik kognitif memiliki tiga pola 

umum yaitu: exposing alternative framework (mengugkapkan 

konsepsi awal), creating conceptual (menciptakan konflik 

konseptual), dan yang teraakhir encouraging cognitive 

accommodation (mengupayakan terjadinya akomodasi 

kognitif). 

a. Mengungkapkan Konsepsi Awal siswa 

Belajar konsep sains melibatkan akomodasi 

kognitif terhadap konsepsi awal siswa. Untuk mengetahui 

konsepsi awal peserta didik daapat dilakukan secara lisan 

maupuntulisan dengan mengaajukan beberapa pertanyaan 

mngenai gejala alam yang relevan dengan tujuan 

pembelajaran atau kompeteensi dasar yang akan dicapai. 

 

b. Menciptakan Konflik Konseptual. 

Menciptakan konflik konseptual dalam fikiran 

peserta didik merupakan fase yang menantang peserta 

                                                           
41 Osborne, J. Beyond Contruktivism In The Proceedings of the Third 

International Seminar on Misconception and Educational Strategies in Science and 

Mathematics Ittaca, N.Y, Misconception Trust . 1993, h. 13. 
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didik untuk menguji konsepsi awalnya apakah benar atau 

salah dengan konsepsi ilmuan pada fase ini pendidik 

daapat membimbing peserta didik mendemonstrasikan 

atau melakukan percobaan untuk menguji konsepsi 

awalnya. 

 

c. Mengupayakan Terjadinya Akomodasi Kognitif 

Akomodasi kognitif merupakan interprestasi dari 

hasi demonstrasi atau percobaan yang dilakukan peserta 

didik agar konsepsinya benar dan meyakinkan. Pada fase 

ini pendidik membimbing peserta didik dengan 

pertanyaan yang sifatnya inkuiri dengan mengajukan 

sebuah pertanyaan seperti: apa yang anda maksud, 

mengapa, dan bagaimana bisa terjadi. 

Menurut Setyowati bahwa pendektan konflik kognitif 

dapat membantu peserta didik agar lebih termotivasi dalam 

belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran konflik 

kognitif terbukti efektif tidak hanya pada hasil belajar kognitif 

peserta didik, tetapi dapat meningkatkan konsep peserta didik.
42

 

Proses konflik kognitif meliputi tiga tahapanyaitu: (a) 

pendahuluan (preliminary) yaitu dilakukan dengan penyajian 

koflik kognitif, (b)konflik (conflict) yaitu penciptaan konflik 

dengan berbantuan demonstrasi atau eksperimen yang 

melibatkan proses asimilasi dan akomodasi, (c)penyelesaian 

(resolution) yaitu kegiatan diskusi dan menyimpulkan hasil 

diskusi
43

, sedangkan menurut Lee et al. Menyatakan terdapat 

tiga fase dalamproses pembelajaran konflik kognitif, yaitu fase 

                                                           
42A Setyowati and B Subali, ‗Implementasi Pendekatan Konflik Kognitif 

Dalam Pembelajaran FisikaUntuk Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis  Siswa 

Smp Kelas Viii‘, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 7.2 (2011), 89–96 

<https://doi.org/10.15294/jpfi.v7i2.1078>. 
43 Maulana, Prasetyo. Pengaruh Pendekatan  Konflik Kognitif Dalam 

pembelajaran Fisika untuk Mengurangi Terjadinya Miskonsepsi Fisika. Skripsi 

UNNES 2009, h. 16. 
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permulaan (preliminary stage), fase konflik (conflict stage) dan 

fase penyelesaian (resolution stage). 

Pada fase permulaan pendidik dapat menggali konsepsi 

awal yang dimiliki dan menciptakan situasi anomaly, yaitu 

situasi yang bertentangan dengan pengetahuan awal peserta 

didik. Situasi anomaly dapat diciptakan melalui percobaan atau 

demonstrasi yang bertentangan dengan pengetahuan awal 

peserta didik sebelumnya yang ditanyakan dalam panggilan 

konsepsi awal. Dalam fase konflik guru mengamati respon 

peserta didik terhadap situasi anomali yag diberikan. Pengakuan 

terhadap situasi anomali dapat berupa ketertarikan ataupun 

kecemasan. Pada fase ini diharapkan peserta didik mengalami 

pertentangan dalam struktur kognitifnya atas apa yang mereka 

ketahui sebelumnya dan fakta apa yang mereka lihat melalui 

hasil demonstrasi atau percobaan. Dalam fase ini, pendidik juga 

meminta peserta didik untuk mendiskusikan hasil percobaan 

dengan teman sebaya mereka dan mendiskusikannya dengan 

pendidik didepan kelas. Sedangkan pada fase penyelesaian, 

dengan bimbingan pendidik, peserta didik akan menyelesaikan 

konflik kognitif dalam struktur kognitifnya untuk mendapatkan 

kesimpulan yang sesuai dengan konsep ilmiah. Fase-fase yang 

ada ini didasarkan pada restukturisasi ide dalam teori 

kontruktivisme. Dalam Baser
44

 ketiga fase pembelajaran ini 

dijabarkan dalam langkah-langkah pembelajaran berikut ini: 

a. Peserta didik di atur kedalam kelompok (masing-masing 

peserta didik diberi sebuah lembar prediksi untuk 

mengetahui konsepsi awal mereka terhadap situasi 

anomaly yang diperlihatkan). 

b. Guru mendemonstrasikan suatu situasi anomali untuk 

mengaktifkan peserta didik. 

c. Jika percobaan dimungkinkan, peserta didik melakukan 

percobaan dan menghasilkan hasil yang bertentangan 

                                                           
44 Baser, J. Doing Action Research: A Guide For School Support Staff. 

London: Paul Chapman Publishing. 2006, h.33. 
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dengan mereka dan menetapkan peserta didik dalam 

konflik kognitif. 

d. Para peserta didik diminta untuk hasil percobaan dan ide-

ide mereka sebelumnya dengan temna sebaya mereka. 

Hal ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan 

teman sebaya mereka untuk saling bertukar ide-ide 

mereka dari percobaan. 

e. Jika percobaan tidak mungkin, pendidik meminta peserta 

didik untuk membahas situasi anomali yang sebelumnya 

telah didemonstrasikan oleh pendidik dengan teman 

sebaaya mereka. 

f. Kemudian pendidik mengumpulkan ide-ide yeng berbeda 

tentang situasi di papan tulis dan kemudian 

mendiskussikannya bersama merekan di depan kelas. 

g. Akhirnya ide-ide yang benar ditentukan dan dijelaskan 

secara rinci. Jika memungkinkan, pendidik menggunakan 

analogi untuk menjelaskan fenomena.  

 

C. Penguasaan Konsep 

1. Pengertian Konsep 

Konsep merupakan salah satu pengetahuan yang harus 

dimiliki peserta didik karena konsep adalah dasar dalam 

merumuskan prinsip-prinsip. Konsep yaitu suatu ide yang 

diterima oleh fikiran, mewakili hubungan-hubungan yang 

memiliki atribut sama. Hal ini sesuai dengan pendapat dahar 

yang menyatakan bahwa konsep adalah sesuatu yang diterima 

fikiran atau suatu ide yang diperoleh dari pengalaman atau hasil 

fikiran.
45

 Konsep, prinsip dan struktur pengetahuan (termasuk 

taksonomi dan hierarki) dan pemecahan masalah merupakan 

hasil belajar ranah kognitif.
46

 

                                                           
45R.W Dahar, Teori-TeoriBelajar (Jakarta: Erlangga, 1996). h. 79. 
46Nuryani Y Rustaman, Strategi BelajarMengajarBiologi (Bandung: UPI, 

2003). h. 201. 
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Konsep merupakan fikiran seseorang atau sekelompok 

orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga menjadi produk 

pengetahuan yang meliputi prinsip-prinsip, hukum dan teori. 

Konsep didapat dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui 

generasi, dan berfikir abstrak. Konsep dapat mengalami 

perubahan disesuaikan dengan fakta atau pengetahuan baru, 

sedangkan penggunaan konsep menjelaskan atau 

meramalkan.
47

Sedangkanmenurut pendapat lain yang 

dikemukakan oleh Gagne dan Dahar yaitu berpendapat bahwa 

konsep merupakan suatuide abstrak yang memungkinkan kita 

mengelompokkan benda atau simbol atau peristiwa tertentu 

dalam contoh atau bukan dari ide abstrak itu.
48

 Sedangkan 

menurut Hamalik, konsep yaitusuatu kelas atau kategori stimuli 

atau objek yang memiliki ciri-ciri umum.
49

 

2. Pengertian Penguasaan Konsep 

Penguasaan konsep adalah keamampuan yang berupa 

penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana tidak hanya 

sekedar mengetahui (mengingat sejumlah konsep), tetapi 

pesertadidikmampu mengungkapkan kembali dalam bentuk 

yang lebih mudah dipahami yang dapat memberikan 

interprestasi dan mampu mengaplikasikannya serta mengaitkan 

dengan berbagai fenomena kehidupan sehari-hari.
50

 

Penguasaan konsep yang dimiliki peserta didik dapat 

berlangsung dengan adanya tahapan-tahapan. Kemampuan 

peserta didik dapat menentukan keberhasilan penguasaan 

konsep peserta didik, setiap peserta didik emiliki kemampuan 

yang berbeda-beda dalam proses penguasaan suatu konsep, 

banyak factor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satu 

                                                           
47SyaifulSagala, Konsep Dan MaknaPembelajaran (Bandung: Alfabeta, 

2013). h. 71. 
48Dahar. h. 81. 
49OemarHamalik, PerencanaanPengajaranBerdasarkanPendekatanSistem 

(jakarta: BumiAksara, 2010). H. 126. 
50Dahar. h. 80. 
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faktornya adalah keadaan awal peserta didik. Winkel 

menggambarkan bahwa: ―keadaan awal yaitu keadaan yang 

terdapat sebelum proses belajar dimulai‖.
51

 Penguasaan konsep 

diperoleh dari proses belajar, yang merupakan proses kognitif 

yang melibatkan tiga proses yang berlangsung hamper 

bersamaan, yaitu: memperoleh informasi yang baru, 

transformasi informasi, menguji relevansi ketetapan 

pengetahuan.
52

 

3. Indikator Penguasaan Konsep 

Penguasaan konsep menunjukkan tercapainya indikator 

belajar pada ranah kognitif. Adapun indikator penguasaan 

konsep menurut Taksonomi Bloom Revisidimana ranah 

kognitif meliputi enam tingkatan, yaitu: 

a. Tingkat Pengetahuan (Knowledge) 

Pada level ini menuntut peserta didik mampu 

mengingat (recall) informasi yang telah diterima 

sebelumnya, seperti fakta, terminology, rumus 

pemecahan masalah, dan sebagainya. 

b. Tingkat Pemahaman (comprehension) 

 Kategori pemahaman ini dihubungkan dengan 

kemampan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi 

yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Dalam hal 

ini peserta didik diharapkan menerjemahkan, atau 

menyebutkan kembali yang telah didengar atau dilihat 

dengan menggunakan kalimat sendiri. 

c. Tingkat Penerapan (application) 

Penerapan merupakan kemampuan untuk 

menggunakan/ menerapkan informasi yang telah 

dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahlan 

masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Tingkat analisis (analysis) 

                                                           
51Winkel W S, PsikologiPengajaran, Cetakanke 6(Jakarta: Media Abadi, 

2004). h. 151. 
52 Winkel W S. h. 91. 
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Analisis adalah kemampuan untuk 

mengidentifikasi, memisahkan dan membedakan 

komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, 

pendapat, asumsi, hipotesa atau kesimpulan, dan 

memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada 

atau tidaknya kontradiksi. Dalam hal ini peserta didik 

diharapkan daapat menunjukkan hubungan diantara suatu 

konsep.  

e. Tingkat Evaluasi (evaluation) 

Tingkat evaluasi memberikan penilaian 

berdasarkan kriteria dann standar yang sudah ada. 

Kriteria yang biasa digunakan adalah kualitas, efesiensi 

dan konsistensi.  

f. Tingkat Mencipta (create) 

Mencipta disini diartikan sebagai kemampuan 

meletakkan unsure-unsur secara bersama-sama 

membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan 

peserta didik untuk menghasilkan suatu produk baru 

dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi 

bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya.
53

 

Penguasaan konsep yang diketahui memiliki banyak 

dimensi, mulai dari dimensi pengetahuan dan dimensi ranah 

kognitif. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan dimensi 

ranah kognitif menurut Taksonomi Bloom Revisi yang terdiri 

dari enam ranah atau juga disebut dengan  tingkatan, tingkatan 

dimensi kognitif meliputi C1 (tingkat pengetahuan/ knowledge), 

C2 (tingkat pemahaman/comprehesion), C3 (tingkat 

penerapan/application), C4 (tingkat analisis/analysis), C5 

(tingkat evaluasi/evaluation), dan C6 (tingkat mencipta/create), 

tatapi peneliti hanya akan menggunakan empat ranah mulai dari 

C1, C2, C3, dan C4. Hal ini sesuai dengan penerapan kata kerja 

operasional pada SK dan KD yang berlaku pada materi 

keanekaragaman kelas X 

                                                           
53Dimyati dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006). h. 26-27. 
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D. Self  Regulation 

1. Pengertian Self Regulation 

Self adalah salah satu aspek sekaligus inti kepribadian 

seseorang yang di dalamnya meliputi segala kepercayaan, sikap, 

perasaan dan cita-cita. Self, merupakan kontrol diri dari setiap 

tindakan dengan mengikuti prinsip kenyataan atau rasional, 

untuk membedakan antara hal-hal yang terdapat dalam batin 

seseorang dengan hal-hal yang terdapat dalam dunia luar.
54

 

Unsur self terdiri dari tiga hal, yaitu perceived self (bagaimana 

seseorang atau orang lain melihat tentag dirinya),real self 

(bagaimana kenyataan tentang dirinya), dan ideal self (apa yang 

dicita-citakan tentang dirinya). Menurut Carl Rogers self berasal 

dari kata dasar diri, pembahasan mengenai kemandirian tidak 

dapat dilepaskan dari pembahasan perkembangan diri itu 

sendiri, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. 

Self Regulation dapat diukur dengan cara bagaimana 

orang mengontrol dan mengarahkan tindakan mereka dengan 

baik. Setiap orang memiliki banyak informasi tentang dirinya 

sendiri, termasuk karakteristik diri sendiri dan keinginan serta 

memiliki sebuah konsep masa depannya sendiri. Mereka 

merumuskan tujuan dan mengejarnya serta menggunakan 

keahlian sosial dan regulasi sendiri. Banyak dari regulasi diri ini 

berlangsung ecara otomatis tanpa disadari atau pemikiran yang 

mendalam.
55

 

Self Regulation merupakan cara memantau perilaku diri 

sendiri, dengan cara mengendalikan kondisi stimulus agar dapat 

memodifikasi perilaku yang tidak diinginkan dan ketika 

seseorang menerapkan regulasi diri dalam belajar, maka akan 

dapat mengatur pikiran dan tingkah lakunya untuk mencapai 

tujuan akademis belajar yang lebih baik.
56

 Pengaturan diri sama 

                                                           
54Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010). h. 635. 
55Letitia Anne Peplau David O. Sears Shelley E. Taylor, 

PsikologiSosialEdisiKedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). h. 133. 
56Yuli Asmi Rozali, ‗HubunganSelf RegulationDengan Self Determination 

(Studi Pada MahasiswaAktif Semester Genap 2013/2014, Ipk< 2,75, 
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pentingnya dengan penyesuaian diri dan pemeliharaan stabilitas 

mental, kemampuan untuk mengatur diri dan mengarahkan diri. 

Jika kemampuan diri bisa diciptakan dengan baik maka akan 

dapat mencegah individu dari keadaan malasuai dan 

penyimpangan kepribadian serta dapat mengarahkan 

kepribadian diri yang normal dalam mencapai pengendalian diri 

dan realisasi diri. Kemampuan pengaturan diri bisa 

mengimplikasikan potensi dan kemampuan kea rah realisasi 

diri. Proses penyesuaian diri dan pencapaian hasilnya sangat 

erat dengan perkembangan kepribadian.
57

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian self regulation adalah pengaturan diri yang 

dimana supaya bisa memanajemen waktu, meningkatkan 

keterampilan, metakognisis dan mengontrol diri agar dapat 

mecapai hasil belajar yang maksimal. 

2. Indikator Self Regulation 

Robert J. Marzano mengemukakan, bahwa kebiasaan 

berpikir terdiri dari tiga bagian yang saling berhubungan dan 

melengkapi dan akan menjadi satu, yaitu berpikir kritis (critical 

thinking), berpikir kreatif (creative thinking), dan pengaturan 

diri (self regulatin). Seseorang yangtelah memiliki kebiasaan 

berpikir yang seimbang maka akan memiliki perasaan tenang 

dan rasa percaya diri yang tinggi dan akan membentuk suatu 

kepribadian yang baik.  

Robert J. Marzano menyatakan, bahwa self regulation 

memiliki beberapa indikator yaitu: 

a. Menyadari pmikirannya sendiri (kesadaran) 

b. Merencanakan dengan efektif (planning) 

                                                                                                                              
FakultasPsikologi, Universitas X, Jakarta)‘, JurnalPsikologi, 12.2 (2014), 

62.<https;/jurnal.eaunggul.ac.id> 
57Muhammad Asrori dan Muhammad Ali, 

PsikologiRemajaPerkembanganPesertaDidik (jakarta: BumiAksara, 2009). . 183. 
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c. Menyadari dan mengguakan sumber-sumber informasi 

yang diperlukan (sumber daya) 

d. Sensitif terhadap umpan balik 

e. Mengevaluasi keefektifan tindakan sendiri (evaluasi).
58

 

 

E. Kajian Materi 

Pada penelitian ini, materi yang akan digunakan adalah materi 

keanekaragaman hayati, merupakan salah satu materi yag diajarkan di 

kelas X SMA N 1 Pagelaran pada semester ganjil. Peserta didik akan 

lebih mudah memahami jika dalam proses pembelajaran pendidik 

menggunakan model pembelajaran perubahan konseptual. Dalam 

Pembelajaran perubahan konseptual memfasilitasi peserta didik agar 

dapat berpartisipasi aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya, 

karena perubahan konseptual terjadi jika peserta didik aktif 

berinteraksi dengan lingkungannya. Pada model pembelajaran ini 

peserta didik dituntut untuk aktif serta dapat menguasai materi 

pembelajaran secara tuntas agar hasil yang diperoleh peserta didik 

dapat bermanfaat dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dari 

eksperimen yang akan disajikan pendidik akan meningkatkan 

penguasaan konsep dan self regulation pada peserta didik. Proses 

pembelajaran di SMA N 1 Pagelaran telah menggunakan kurikulum 

2013. Adapun tinjauan kurikulum adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tinjauan Kurikulum 2013 Materi Keanekaragaman Hayati 

Kompetensi Inti (KI) 
Kompetensi 

Dasar (KD) 
Indikator Materi 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya 

3. Memahami, 

menerapkan, meganalisis 

1.3 Peka dan 

peduli 

terhadap 

permasalaha

n lingkungan 

hidup, 

1. 

Mendeskri

psikan 

pengertian 

keanekarag

aman 

1. 

Pengertian 

keanekarag

aman 

hayati 

                                                           
58 Robert. Assesing Student Outcomes: Perfomance Assessment Using The 

Dimensions Of Learning Model, (Virgina: Asciation For Supervition Curriculum 

Development, 1994), h. 23.  
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pengetahuan factual, 

konseptual,procedural 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan 

teknologi,seni,budaya 

dan humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan,kebangsaan.

kenegaraan dan 

peradaban terkait 

fenomena dan kejadian 

serta menerapkan 

pengetahuan procedural 

dalam bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

menjaga dan 

menyayangi 

lingkungan 

sebagai 

manifestasi 

pengalaman 

ajaran agama 

yang 

dianutnya. 

3.2 

Menganalisis 

berbagai 

tingkat 

keanekaraga

man hayati 

(gen,jenis 

dan 

ekosistem) di 

Indonesia 

beserta 

ancaman dan 

pelestarianny

a  

hayati 

2. 

Mengklasif

ikasikan 

berbgai 

tingkat 

keanekarag

aman 

hayati 

Indonesia 

dan 

memberika

n contoh 

3. 

Mengidenti

fikasi usaha 

upaya 

menjaga 

pelestarian 

kanekaraga

man hayati 

4. 

mengamati 

atau 

mendiskusi

kan 

pemanfaata

n 

keanekarag

aman 

hayati di 

Indonesia. 

2. 

Perbedaan 

tingkat 

keanekarag

aman 

hayati 

3. 

Keunikan 

hutan hujan 

tropis di 

Indonesia 

4. 

Pemanfaata

n 

keanekarag

aman 

hayati 

indonesiam 

5. Upaya 

pelestarian 

keanekarag

ama hayati 

Indonesia 

Sumber: SilabusKurikulum 2013  Kelas X SMA N 1 Pagelaran 

Materi keanekaragaman hayati dipilih sebagai wadah penelitian 

karena materi ini akan sulit dipahami jika hanya mengandalkan 

penjelasan dari guru yang hanya bersifat sebagai fasilitator. materi ini 



32 

cukup sulit karena materi keanekaragaman hayati membahas cukup 

banyak konsep dan banyak hafalan, yang tentu saja akan membagi 

konsentrasi pikiran mereka ketika mengerjakan soal ulangan, sehingga 

akan mempengaruhi hasil akhir peserta didik pada materi tersebut. 

Dari ulasan tersebut tentu saja permasalahan pada materi 

keanekaragaman hayati harus diselesaikan dan dicarikan jalan keluar 

yang tepat agar kemampuan peserta didik dapat terukur, baik itu 

kemampuan psikomotorik maupun kognitif serta agar tujuan pendidik 

untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik tercapai dengan 

baik. Dengan demikian diharapkan dengan menggunakan model 

perubahan konseptual dengan perpaduan pendekatan konflik 

kognitifdapatmeningkatkanpenguasaankonseppesertadidik. Adapun 

uraianmaterikeanekaragamanhayati, yaitu: 

Tabel 2.2 

Ringkasan Materi Keanekaragaman Hayati 

Kajian Materi Penjelasan 

Pengertian 

keanekaragam

an   

hayati 

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah 

kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik 

tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang 

dikandungnya, maupun ekosistem suatu daerah. 

Untuk meyakinkan suatu bukti kekuasaanNya akan 

keanekaragaman hayati Allah SWT berfirman 

dalam QS Al-An‘am ayat 99: 
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Artinya: ―Dan Dialah yang menurunkan air hujan 

dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu 

segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami 

keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang 

menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang 

menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang 

korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, 

dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan 

pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 

serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya 

berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 

beriman.‖ (QS Al-An‘am:99)
59

 

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al An‘am 

ayat 99 bahwa Allah SWT telah menurunkan air 

hujan dan menumbuhkan bermacam-macam jenis 

tumbuhan yang beraneka warna, rasa, bau dan 

keistimewaannya. Dan kita sebagai umatNya dapat 

melihat bahwa adanya tanda-tanda kekuasaan 

Allah. 

Perbedaan 

tingkat 

keaneka 

ragaman 

hayati 

 

Biodiversitas dapat terjadi di berbagai tingkatan 

kehidupan, mulai dari organism tingkat rendah dan 

organism tingkat tinggi. Secara garis besar 

bidiversitas dibagi menjadi tiga tingkata, yaitu: 

1. Keanekaragaman Gen 

Keanekaragaman gen menyebabkan variasi 

antar individu sejenis. Contoh: Kelapa 

(Kelapa gading, kelapa hijau dan 

sebagainya. 

                                                           
59RI. 
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2. Keanekaragaman Jenis  

Keanekaragaman pada tingkat jenis, 

merupakan perbedaan yang ditemukan 

antar jenis yang mudah diamati karena 

perbedaan yang snagat mencolok. Contoh 

pada perbedaan morfologi,anatomi dan 

fisiologinya. Contohnya kelapa, pinang dan 

aren yang asih dalam satu family. 

3. Keanekaragaman Ekosistem 

Adanya sesies yang memiliki kemampuan 

adaptasi yang berbeda terhadap 

lingkungannya sehingga akan membentuk 

ekosistem yang berbeda. Komponen 

keanekaragaman ekosistem: 

a. Biotik, bagian-bagian dalam ekosistem 

yang merupakan mahluk-mahluk hidup 

misalnya tumbuhan dan bebrbagai 

jenis mahluk hidup. 

b. Abiotik, merupakan bagian dalam 

ekosistem yang tidak hidup misalnya 

iklim, air, tanah, udara. Contoh: 

ekosistem pantai, ekosistem sawah, 

ekosistem laut dan sebagainya.
60

 

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-

An‘am:141 

             

                   

                    

                                                           
60Cambell N.A Et.al, Biologi, Edisi Kedelapan (Jilid 3) (Jakarta: Erlangga, 

2008). h. 67. 
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Artinya:‖Dan Dialah yang menjadikan kebun-

kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, 

pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-

macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa 

(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 

makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam 

itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di 

hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan 

kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang 

yang berlebih-lebihan.‖ (QS Al-An‘am:141)
61

 

Berdasarkan firman Allah didalam surat Al An‘am 

ayat 141, menjelaskan bahwa telah menciptakan 

berbagai macam mahluk hidup dengan bermacam-

macam bentuk, rasa dan warnanya dan memiliki 

fungsinya masing- masing. Dan Allah SWT 

memerintahkan kita selaku umat-NYA untuk selalu 

bersyukur dengan apa yang kita miliki dan menjaga 

yang ada di bumi ini. 

Keunikan 

hutan hujan  

tropis di   

Indonesia 

Hutan hujan tropis merupakan bagian dari 

keanekaragaman ekosistem dunia yang merupakan 

rumah bagi keanekaragaman spesise flora dan 

fauna yang paing kaya di dunia. Indonesia memiliki 

tutupan hujan topis terluas ketiga di dunia, setelah 

brazil dan congo, akan tetapi Indonesia lebih 

memiliki keuinikan ekosistem karena kondisi 

                                                           
61Departemen Agama RI. h. 116. 
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kotanya sebagai negara kepulauan. Indonesia 

terletak diantara benua Asia dan Australia semakin 

membuat lengkap keanekaragaman hayati 

didalamnya. 

Indonesia merupakan satu-satunya negara negara 

tropis di wilayah di Asia Tenggara yang memiliki 

tutupan salju. Indonesia terletak diantara Samudera 

Hindia dan Samudera Pasifik. Hutan hujan di 

Indonesia menjadi rumah bagi ribuan jenis 

keanekaragaman spesies. Adapun manfaat hutan 

hujan tropis bagi kehidupan manusia, yaitu: 

1. Jasa ekosistem meliputi manfaat ekonomi, 

social budaya, dan ekologi. Jasa ekosistem 

ini memberikan nilai secara lamgsung 

maupun tidak langsung. 

2. Modal pembangunan bangsa sebagai 

penghasil berbagai produk seperti kayu, 

hasil hutan bukan kayu, buah, obat-obatan, 

maupun bahan pangan lainnya. 

Ekosistem hutan memberikan jasa 

lingkungan yang penting sebagai pengatur 

iklim dan konservasi tanah dan air. 

Ekosistem hutan tropis ini juga berperan 

penting bagi penyimpan karbon, baik 

dalam level regional maupun global.
62

 

Pemanfaatan  

keanekaragam

an  hayati 

Indonesia 

Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat 

bagi kehidupan manusia. Adapun manfaat 

keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Produktif: nilai produk 

                                                           
62Ewusie J Y, Ekologi Tropika, Membicarakan Alam Tropika Afrika, Asia 

Pasifik, Dan Dunia Baru (Bandung: ITB, 1990). 
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keanekaragaman hayati yang diolah secara 

besar-besaran dan bersifat komersial.  

Contoh: Pabrik susu yang memerlukan sapi 

perah untuk sumber bahan baku. 

2. Mnfaat Konsumtif: Nilai produk 

keanekaragaman hayati yang langsung 

dikonsumsi. 

Contoh: Bahan papan, bahan pangan, dan 

obat-obatan. 

3. Manfaat Non-konsumtif: Srbagai plasma 

nutfah yang memberikan keindahan alam, 

manfaat ilmiahdan manfaat mental serta 

spiritual. 

Adapun manfaat paling penting dari 

keanekaragaman hayati yaitu sebagai penyeimbang 

ekosistem. Setiap mahluk hidup yang mendiami 

suatu ekosistem mempunyai perannya masing-

masing. Contoh keanekaragaman hayati sebagai 

penyeimbang ekosistem yaitu adanya ekosistem 

hutan hujan tropis yang dapat menurunkan 

karbondioksida dan berperan sebagai paru-paru 

dunia. Ekosistem hutan juga bermanfaat untuk 

menjaga iklim global agar tetap stabi,l yaitu dengan 

cara mempertahankan temperature dan kelembapan 

udara di bumi. 

Upaya 

pelestarian 

keanekaragam

an   

hayati 

Indonesia 

Menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati 

itu perlu dilakukan. Karena keanekaragaman hayati 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh 

ekosistem. Ekosistem memiliki peranan penting 

bagi kehidupan manusia, ekosistem yang baik akan 

memberikan banyak keuntungan bagi manusia. 

Sedangkan ekosistem yang rusak akan merugikan 
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manusia serta dapat merusak bumi. Di Indonesia 

ternyata sudah banyak usaha pelestarian alam yang 

dilakukan oleh perorangan maupun kelompok 

untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang 

ada di Indonesia. Salah satunya dengan metode in 

situ dan ex situ. 

1. In situ, upaya pelestarian keanekaragaman 

hayati yang langsung dilakukan dialam 

tempat flora dan fauna tersebut berada atau 

perlindugan dan pemeliharaan hewan 

sesuai dengan habitat aslinya. Metode in 

situ, memberikan perlindungan pada 

daerah yang dianggap memiliki ekossistem 

yang unik, dengan flora dan faunanya yang 

terancam punah. Metode in situ merupakan 

bentuk konservasi cagar alam yang 

langsung dilakukan di daerah tersebut. 

Adapun beberapa bentuk pelestarian hayati 

yang memakai metode in situ ini, yaitu 

suaka marga satwa, taman nasional, cagar 

alam dan hutan suaka alam. 

 

 

Gambar 2.1 

Pelestarian Cagar alam 

Sumber: 

https//www:google.com/search?q=cagar+alam

&safe+strict&client 
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2. Ex situ, melakukan perindungan dan 

pemeliharaan hewan dan tanaman diluar 

habitat aslinya, dengan tujuan melakukan 

konservasi, perlindungan, serta 

pengembangbiakan. Metode ex situ juga 

sebagai upaya konservasi dengan cara 

mengoleksi spesies langka, sehingga masa 

hidup mereka bisa sedikit lebih lama. Dlam 

metode ex situ terdapat beberapa cara, 

anatara lain kebun binatang, taman safari, 

dan taman hutan raya.
63

 

Sebagaimana firman Allah SWT QS Al-A‘raf ayat 

56: 

                   

                   

Artinya:‖Dan janganlah kamu membuat kerusakan 

di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya 

dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik.‖ (QS Al-A‘raaf:56) 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al 

A‘raaf ayat 56 bahwa Allah melarang manusia 

untuk berbuat kerusakan dibumi, termasuk 

didalamnya terhadap satwa langka. Hal ini 

menunjukkan bahwa kita selaku umatNya yang ada 

dibumi dapat melindungi serta melestarikan 

keanekaragaman hayati yang ada. 

                                                           
63Et.al. h. 168. 
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Gambar 2.2 

Pelestarian Kebun  Binatang 

Sumber: 

https//www:google.com/search?q=kebun+binat

ang&safe+strict&client 

 

F. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran merupakan suatu kondisi yang tercipta dari 

interaksi yang terjadi antara berbagai faktor maupun komponen yaitu 

pendidik, peserta didik, metode, media kurikulum sarana dan masih 

banyak komponen lainnya yang diperlukan pada proses 

pembelajaran.
64

 Oleh karenanya proses pembelejaran, terdapat 

perubahan ke arah yang lebih baik, meliputi keterampilan, 

peningkatan pengetahuan, dan pada sikap peserta didik sesudah 

pembelajaran berakhir.  

Saat ini masih banyak peserta didik yang masih mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep dari biologi karena kebanyakan 

pendidik masih menggunakan strategi yang monoton dalam proses 

pembelajaran. Pada dasarnya pembelajaran yang tepat untuk biologi 

adalah pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar 

secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses pembelajaran 

                                                           
64Dede Sumarna and NandangKosasih, Pembelajaran Quantum Dan 

OptimalisasiKecerdasan (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 22. 
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selama ini, untuk memaksa peserta didik untuk mengulang dan 

mempelajari kembali materi yang telah diajarkan. 

Pelajaran biologi merupakan pelajaran yang erat hubungannya 

dengan pelajaran IPA, permasalahan yang sering kali terjadi disekolah 

saat ini adalah rendahnya pengetahuan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, pendidik cenderung sungkan sehingga menyebabkan 

rendahnya penguasaan konsep pada suatu materi pembelajaran. Masih 

banyak peserta didik yang belum bisa mengerti teori yang 

disampaikan oleh pendidik. Hal ini disebabkan oleh pemilihan startegi 

pembelajaran oleh pendidik yang masih menggunakan model 

pendekatan Ekspositori, yang cenderung pembelajran berpusat pada 

pendidik, sehingga kemampuan peserta didik kurang terasah. Dalam 

proses pembelajaran biologi pendidik seharusnya memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

pengetahuannya dalam mengemukakan ide atau materi yang dibahas 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Model perubahan konseptual yaitu model pembelajaran yang 

mendasarkan diri pada faham kontruktivisme, dimana pembelajaran 

yang berbasis keterampilan berfikir. Pembelajaran perubahan 

konseptual memfasilitasi peserta didik agar dapat berpartisipasi aktif 

dalam mengkonstruksi pengetahuannya, karena perubahan konseptual 

terjadi jika peserta didik aktif berinteraksi dengan lingkungannya. 

Pada model pembelajaran ini peserta didik dituntut untuk aktif serta 

dapat menguasai materi pembelajaran secara tuntas agar hasil yang 

diperoleh peserta didik dapat bermanfaat dan pembelajaran menjadi 

bermakna.  

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teoritis yang 

telah dikemukakan diatas, maka dapat disusun kerangka berfikir guna 

memperoleh jawaban sementara atas permasalahan yang timbul. 

Dalam suatu proses pembelajaran, peserta didik dituntut untuk mampu 

memecahkan suatu masalah dengan kemampuan penguasaan konsep. 

Untuk mengembangkan kemampuan penguasaan konsep peserta 

didik, peneliti mencoba untuk menggunakan model pembelajaran 

perubahan konseptual dengan pendekatan konflik kognitif, diharapkan 

mampu memberikan pembelajaran yang maksimal, yaitu dengan 

tercapainya ketuntasan belajar peserta didik, tercapainya tujuan 

pembelajaran, dan tercapainya penguasaan konsep biologi serta self 

regulation peserta didik. 
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Gambar 2.3 

Bentuk Kerangka Berfikir 

Proses Pembelajaran Biologi 

Model Perubahan Konseptual Pendekatan Konflik Kognitif 

Sintaks: 

a) Mengungkapkan Konsepsi 

Peserta Didik 

b) Membahasa dan 

mengevaluasi Konsepsi 

peserta didik 

c) Menciptakan konflik 

kpnseptual terhadap 

konsepsi peserta didik 

d) Mendorong dan membantu 

restrukturisasi konseptual 

 

Sintaks: 

a) Pendahuluan (Penyajian 

konflik kognitif) 

b) Konflik 

c) Penyelesaian 

Penguasaan Konsep (Taksonomi 

Bloom) disesuaikan dengan KD 

pada materi yang dibahas 

a) C1 (Mengetahui) 

b) C2 (Memahami) 

c) C3 (Mengaplikasikan) 

d) C4 (Menganalisis) 

Self Regulation 

a) Menyadari pemikirannya 

sendiri 

b) Merencanakan dengan 

efektif 

c) Menyadari dan 

menggunakan sumber-

sumber informasi yang 

diperlukan  

d) Sensitif terhadap umpan 

balik 

e) Mengevaluasi 

keefektifan tindakan 

sendiri 
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah, 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

kalimat pertanyaan. Di katakana sementara karena jawaban yang 

diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
65

 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh model pembelajaran perubahan 

konseptual dengan pendekatan konflik kognitif terhadap 

penguasaan konsep peserta didik kelas X pada mata 

pelajaran biologi. 

2. Terdapat pengaruh model pembelajaran perubahan 

konseptual dengan pendekatan konflik kognitif terhadap 

Self Regulation peserta didik kelas X pada mata pelajaran 

biologi. 
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perubahan konseptual dengan pendekatan konflik kognitif 

terhadap penguasaan konsep dan self regulation peserta didik. 
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