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ABSTRAK 

 

Miskonsepsi merupakan salah satu permasalahan yang selalu 

dihadapi baik oleh guru dan peserta didik. Miskonsepsi menyebabkan 

peserta didik mengalami konsepsi yang salah sehingga pemahaman 

konsepnya menjadi rendah. Miskonsepsi dapat diindentifikasi dengan 

beberapa cara. Identifikasi miskonsepsi yang dimiliki oleh peserta 

didik dapat dilakukan dengan metode Certainty of Response Index 

(CRI), metode two tier multiple choice, metode three tier multiple 

choice, metode four tier multiple choice dan menggunakan metode 

peta konsep. Evaluasi pembelajaran yang tepat digunakan untuk 

mengukur miskonsepsi adalah evaluasi formatif dengan bentuk 

evaluasi yaitu tes objektif dan non-objektif. Penyebab miskonsepsi 

diantaranya adalah pra konsepsi awal peserta didik, profesionalitas 

guru, metode mengajar guru, buku pelajaran, dan konteks hidup 

peserta didik. Miskonsepsi yang dimiliki oleh peserta didik dapat 

direduksi dengan menggunakan strategi dan model pembelajaran yang 

dapat melakukan perubahan konseptual pada peserta didik. Model 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran 

conceptual change, ECIRR, POGIL, CORE dan concept attainment. 

Sedangkan strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mereduksi miskonsepsi peserta didik adalah strategi konflik kognitif 

dan strategi PDEODE.  

Kata Kunci: Miskonsepsi, Evaluasi Miskonsepsi 
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MOTTO 

 

                                 

                 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti 

agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu 

kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Q.S. Al-Hujaraat: 

6)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya 

(Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Munculnya Miskonsepsi  

Tantangan pembelajaran pada abad ke 21 fokus pada proses 

pengkonstruksian pengetahuan. Pada hal ini belajar adalah proses 

penemuan, konsep dibangun melalui asimilasi dan akomodasi. 

Pengetahuan tidak sekadar ditransformasikan tetapi juga 

diinterprestasikan untuk mengasilkan ilmu baru.
1
 Konsep dalam suatu 

mata pelajaran merupakan sesuatu yang diterima dalam pikiran atau 

suatu gagasan yang umum dan asbstrak. Konsep adalah gagasan, 

obyek, atau fenomena yang membantu kita untuk memahami dunia di 

sekitar kita.
2
 Konsep seseorang banyak dibentuk oleh pengalaman. 

Konsepsi dalam benak peserta didik diterima dalam 3 bentuk, yaitu 

tidak paham konsep, paham konsep dan miskonsepsi.
3
 Peserta didik 

yang tidak memahami konsep artinya mereka tidak dapat menjelaskan 

konsep pada suatu materi dengan benar dan jelas. Sedangkan peserta 

didik yang disebut sebagai paham konsep adalah mereka yang mampu 

menjelaskan suatu konsep dengan benar, logis dan jelas serta sesuai 

dengan kaidah ilmu yang telah ditetapkan. Sedangkan peserta didik 

yang mengalami miskonsepsi adalah peserta didik yang dapat 

menjelaskan konsep tetapi jawabannya tidak logis dan tidak sesuai 

dengan kaidah ilmu yang ditetapkan.
4
  

Miskonsepsi adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan 

konsep yang disampaikan oleh ahli. Miskonsepsi terjadi karena 

adanya struktur kognitif pada peserta didik yang berubah yang 

mempengaruhi pengalaman peserta didik terhadaap konsep-konsep 

                                                             
1 Yuyu Yuliati, ―Miskonsepsi Siswa Pada Pembelajaran Ipa Serta 

Remediasanya,‖ Jurnal Bio Educatio 2, No. 2 (2017): 50–58. 
2 Soeharto Et Al., ―A Review Of Students‘ Common Misconceptions In 

Science And Their Diagnostic Assessment Tools,‖ Jurnal Pendidikan Ipa Indomesia 

8, No. 2 (2019): 247–66. 
3 Gaguk Resbiantoro And Aldila Wanda Nugraha, ―Miskonsepsi Mahasiswa 

Pada Konsep Dasar Gaya Dan Gerak Untuk Sekolah Dasar,‖ Jurnal Pendidikan Sains 

5, No. 2 (2017): 80–87. 
4 Widya Bratha Sheftyawan, Trapsilo Prihandono, And Albertus Djoko 

Lesmono, ―Identifikasi Miskonsepsi Siswa Menggunakan Four-Tier Diagnostic Test 

Pada Materi Optik Geometri,‖ Jurnal Pembelajaran Fisika 7, No. 2 (2018): 147–53. 
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ilmiah dan harus segera diatasi agar peserta didik dapat belajar sesuai 

dengan konsep ilmiah yang telah ditetapkan. Miskonsepsi dapat 

diperoleh dari pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari
5
, 

bahkan sebelum mereka mulai sekolah (pra konsepsi)6
 dan tetap ada 

bahkan setelah pembelajaran di sekolah.
7
 Miskonsepsi disebabkan 

oleh gagasan-gagasan yang muncul dari pikiran peserta didik yang 

bersifat pribadi. Gagasan ini cenderung kurang ilmiah, akan tetapi bila 

guru tidak berupaya untuk melihat gagasan yang dimiliki oleh peserta 

didik sebelum mengenalkan konsep yang berhubungan akan 

memungkinkan untuk terjadinya salah konsep.
8
 

Miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik dan tidak 

diperhatikan maka akan bertambahnya konsep yang tidak dipahami 

oleh peserta didik. Peserta didik juga kurang mampu menjawab soal-

soal yang diberikan dan akhirnya berdampak pada rendahnya hasil 

belajar. Hal ini menunjukkan bahwa miskonsepsi memberikan 

kontribusi negatif untuk kesuksesan peserta didik dalam pembelajaran 

di sekolah.
9
 Miskonsepsi biasanya berkembang sejalan dengan 

berjalannya proses pembelajaran. Jika peserta didik tidak menyadari 

terjadinya miskonsepsi, maka akan terjadi kebingungan dan proses 

pembentukan pengetahuan menjadi lebih lambat. Sebaliknya, apabila 

peserta didik menyadari miskonsepsi yang dialaminya, akan lebih 

mudah untuk mengubah dan memperbaiki konsepsinya. Peserta didik 

akan dapat memutuskan kesalahan atau kebenaran suatu konsep.  

                                                             
5 Ilavarasi Kalimuthu, ―Improving Understanding And Reducing Secondary 

School Students‘ Misconceptions About Cell Division Using Animation-Based 
Instruction,‖ International Journal Of Science And Mathematics Education, 2017, 

283–306. 
6 Maison, Neneng Letari, And Anjas Widaningtyas, ―Identifikasi Miskonsepsi 

Siswa Pada Materi Usaha Dan Energi,‖ Jurnal Penelitian Pendidikan Ipa 6, No. 1 
(2020): 32–49. 

7 Riandy Pratama, Dyah Rini Indriyanti, And Budi Naini Mindyarto, 

―Development Of A Diagnostic Test For Student Misconception Detection Of 

Coordination System Material Using Four - Tier Multiple Choice,‖ Journal Of 
Innovative Science Education 10, No. 3 (2021): 251–228. 

8 Nurul Mukhlisa, ―Miskonsepsi Pada Peserta Didik,‖ Speed: Journal Of 

Special Edition 4, No. 2 (2021): 66–77. 
9 Kusumawati M.U, ―Identifikasi Kesulitan Belajar Materi Struktur Dan 

Fungsi Jaringan Tumbuhan Pada Siswa Sma Negeri 3 Klaten Kelas Xi Tahun Ajaran 

2015/2016,‖ Jurnal Pendidikan Biologi 5, No. 7 (2016): 19–26. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, sebagai calon guru pendidikan 

biologi sudah seharusnya melakukan deteksi miskonsepsi pada peserta 

didik, karena guru merupakan orang pertama yang memberikan 

konsep dasar di sekolah serta agar dapat dilakukan langkah yang tepat 

untuk reduksi miskonsepsi pada peserta didik.
10

 Oleh karena itulah, 

modul pembelajaran ini disusun dengan harapan dapat memberikan 

informasi dan penjelasan mengenai miskonsepsi, faktor-faktor 

penyebab miskonsepsi, mendeksripsikan langkah-langkah apa saja 

yang dapat diterapkan untuk mereduksi miskonsepsi dan menjelaskan 

teknik evaluasi yang tepat untuk mereduksi miskonsepsi pada peserta 

didik pada mata pelajaraan biologi. 

 

B. Deskripsi Modul 

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas 

secara utuh dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat 

pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu 

peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Sebagai bahan 

ajar perkuliahan modul ini disusun dengan beberapa komponen. 

Komponen dalam modul yang pertama adalah pendahuluan, kedua 

kegiatan pembelajaran dan ketiga penutup. Kegiatan pembelajaran 

dalam modul ini mencakup 4 kegiatan pembelajaran yang disusun 

sedemikian rupa dan diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

konsep dan konsepsi, miskonsepsi, faktor penyebab miskonsepsi, 

miskonsepsi yang terjadi dalam pembelajaran biologi, cara identifikasi 

miskonsepsi peserta didik dalam pembelajaran biologi, reduksi 

miskonsepsi dengan strategi dan model pembelajaran, dan evaluasi 

yang tepat untuk miskonsepsi peserta didik pada pembelajaran 

biologi.  

Modul ini disusun sebagai tugas akhir pada program studi 

Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Kedudukan modul ini 

sebagai bahan suplemen atau bahan ajar perkuliahan di prodi biologi. 

Modul ini dapat dipakai khususnya di semester 5 dan 6 dimana mata 

                                                             
10 Anatari Desstya, Zuhdan Kun Prasetyo, And Suyanta, ―Developing An 

Instrument To Detect Science Misconception Of An Elementary School Teacher,‖ 

International Journal Of Instruction 12, No. 3 (2019): 201–18. 
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kuliah metodologi pendidikan dan evaluasi pendidikan 

diselenggarakan.  

C. Tujuan Penyusunan Modul 

Adapun tujuan penyusunan modul ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menjelaskan tentang miskonsepsi pada 

pembelajaran biologi 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab 

miskonsepsi 

3. Untuk menjelaskan ragam/cara untuk melakukan 

identifikasi miskonsepsi pada peserta didik 

4. Untuk menjelaskan startegi, dan model pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mereduksi miskonsepsi 

5. Untuk menjelaskan teknik evaluasi yang tepat untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi peserta didik dalam 

pembelajaran biologi 

 

D. Manfaat Penulisan Modul 

Modul pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada: 

1. Mahasiswa (Calon Guru Biologi) 

Modul ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

mahasiswa sebagai calon guru terutama pada program studi 

pendidikan biologi terkait kejadian miskonsepsi dan teknik 

evaluasinya sehingga ketika sudah berada di sekolah daapt 

melakukan identifikasi miskonsepsi pada peserta didik.  

2. Guru 

Modul ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

guru sebagai saran dan masukkan mengenai kejadian 

miskonsepsi dan faktor penyebab miskonsepsi peserta didik 

pada mata pelajaran biologi. Sehingga guru dapat melakukan 

remediasi dan reduksi miskonsepsi dengan mendesain 

pembelajaran menggunakan model dan strategi pembelajaran 

yang dijelaskan dalam modul ini. 

3. Peserta Didik 

Modul ini diharapkan memberikan manfaat kepada peserta 

didik akan pentingnya memahami konsep-konsep pada 
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pelajaran biologi. Sehingga peserta didik tidak mengalami 

miskonsepsi yang menghambat tingkat perkembangan 

kognitifnya.  

 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Sebelum anda mempelajari modul ini, sebaiknya anda membaca 

terlebih dahulu petunjuk penggunaan berikut ini. 

1. Dalam modul ini disediakan peta konsep yang 

menggambarkan secara umum materi miskonsepsi dan 

evaluasinya dalam pembelajaran biologi. Dengan adanya 

peta konsep akan memudahkan anda dalam memahami 

poin-poin apa saja yang disajikan dalam modul ini 

2. Dalam modul ini terdapat glosarium yang memuat kata-

kata penting dalam miskonsepsi dan evaluasinya dalam 

pembelajaran biologi. Dengan glosarium tersebut akan 

mempermudahkan anda memahami poin-poin penting 

dalam modul ini 

3. Di dalam modul ini disajikan ragam cara yang dapat 

digunakan oleh anda sebagai guru biologi untuk 

mendeteksi miskonsepsi pada peserta didik dalam mata 

pelajaran biologi 

4. Modul ini juga memuat strategi dan model pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk mereduksi miskonsepsi 

peserta didik pada mata pelajaran biologi.  

5. Di akhir setiap bab terdapat tes sumatif yang disediakan 

guna menguji tingkat pemahaman anda tentang 

miskonsepsi dan evaluasinya dalam pembelajaran biologi 

6. Di akhir modul terdapat lampiran yang berisikan contoh 

instrumen untuk mengukur miskonsepsi peserta didik pada 

materi biologi.  

 

F. Peta Konsep Modul 

Berikut ini adalah peta konsep dari modul yang telah disusun. 
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BAB II 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

Kegiatan pembelajaran dalam modul ini mencakup kegiatan 1, 

kegiatan 2, kegiatan 3 dan kegiatan 4. Kegiatan pembelajaran 1 

membahas tentang pengertian miskonsepsi, miskonsepsi yang terjadi 

dalam pembelajaran biologi dan faktor penyebab miskonsepsi. Pada 

kegiatan pembelajaran 2 membahas tentang ragam/cara melakukan 

identifikasi miskonsepsi. Dalam modul ini identifikasi miskonsepsi 

dapat dilakukan dengan menggunakan metode CRI, two tier test, three 

tier test, four tier test dan peta konsep. Kegiatan pembelajaran 3 

dalam modul ini membahas tentang bagaimana cara mereduksi 

miskonsepsi. Reduksi miskonsepsi dalm modul ini dilakukan dengan 

menggunakan strategi dan model pembelajaran. Model pembelajaran 

yang digunakan yaitu model pembelajaran ECIRR, Conceptual 

Change, POGIL, Concept Attainment, dan CORE. Strategi 

pembelajaran yang digunakan adalah strategi konflik kognitif dan 

strategi PDEODE. Kegiatan pembelajaran 4 menjelaskan tentang 

evaluasi pembelajaran dan teknik evaluasi yang tepat untuk mengukur 

miskonsepsi peserta didik. Teknik evaluasi yang digunakan yaitu 

teknik evaluasi untuk metode CRI, teknik evaluasi untuk two tier test, 

teknik evaluasi untuk three tier test, teknik evaluasi untuk  four tier 

test dan teknik evaluasi untuk peta konsep 
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MISKONSEPSI DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI 

 

1. Konsep dan Konsepsi 

Konsep berdasarkan definisi oleh Ausubel adalah benda-benda, 

kejadian-kejadian, situasi-situasi atau ciri-ciri yang merepresentasikan 

ciri khas suatu hal. Sehingga konsep merupakan abstraksi dari ciri 

tertentu sesuatu yang mempermudah komunikasi. Ausubel dalam 

Dahar menyatakan bahwa perolehan konsep dilakukan dengan dua 

cara yaitu dengan formasi konsep (concept formation) yaitu proses 

induktif dan asimilasi konsep (concept assimilation) yaitu proses 

deduktif. Formasi konsep menurut Gagne dapat disamakan dengan 

belajar konsep konkret seperti pada anak-anak sebelum memasuki 

dunia sekolah. Pembentukan atau formasi konsep ini merupakan 

proses induktif yaitu pembentukan konsep dari hasil penemuan yang 

melibatkan proses-proses mental sehingga menghasilkan generalisasi-

generalisasi. Sedangkan asimilasi konsep adalah cara perolehan 

konsep selama dan sesudah konsep, dimana siswa memperoleh 

penyajian atributatribut kriteria dari konsep untuk dihubungkan 

dengan gagasan relevan yang telah ada dalam struktur kognitifnya.
11

 

Djamarah membedakan konsep menjadi dua yaitu konsep 

konkret dan konsep yang didefinisikan. Konkret bermakna pengertian 

yang menunjuk pada objek dalam lingkungan fisik yang mewakili 

benda tertentu. Sedangkan konsep yang didefinisikan adalah konsep 

yang mewakili realitas kehidupan tetapi tidak secara langsung 

menunjuk realitas pada lingkungan fisik. Untuk memberikan suatu 

pengertian diperlukan konsep yang didefinisikan dengan lambang atau 

                                                             
11 Wahyu Setianingsih And Nani Hanifah, ―Kecerdasan Intrapersonal Dan 

Sikap Nasionalismeterhadap Penguasaan Konsep Sejarah,‖ Herodotus: Jurnal 

Pendidikan Ips 2, No. 2 (2019): 125–37. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 
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bahasa. Pada dasarnya konsep dipelajari dengan dua cara, pengamatan 

dan definisi.
12

  

Adapun cara pengamatan yaitu umumnya konsep yang 

dipelajari secara non formal. Misalnya, seorang anak yang 

mempelajari konsep ―biji‖ dengan memakan sebuah makanan tertentu 

yang disebut sebagai ―biji‖. Pada awalnya anak itu akan menyertakan 

buah ke dalam konsep ―biji‖, tetapi lama-kelamaan konsep itu 

diperbaiki sehingga dia dapat jelas membedakan mana yang termasuk 

―biji‖ dan bukan biji. Sedangkan cara definisi merupakan suatu 

konsep yang hanya dapat diartikan dengan tepat melalui cara memberi 

definisi. Contohnya pertulangan pada sendi, seseorang harus 

mengetahui ciri-ciri pada masing-masing tulang pada tubuh manusia 

bukan hanya melihat bentuk tulangnya saja. Dengan konsep yang 

didefinisikan seseorang lebih mudah memahami macam-macam 

tulang pada tubuh manusia.
13

  

Konsep memiliki bagian-bagian yang berbeda. Konsep menurut 

Flavell memiliki 7 dimensi konsep yaitu:
14

 

a. Atribut. Setiap konsep mempunyai sejumlah atribut yang 

berbeda. Contoh-contoh konsep harus mempunyai atribut 

yang relevan dan atribut yang tidak relevan 

b. Struktur. Struktur menyangkut cara terkaitnya atau 

tergabungnya atribut-atribut. Tiga macam struktur yaitu 

struktur konsep konjugatif, konsep disjungtif dan konsep 

relasional 

c. Keabstrakkan. Konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep 

itu terdiri atas konsep lain. 

d. Keinklusifan. Ditunjukkan pada contoh yang terlibat dalam 

konsep itu 

                                                             
12 Wahyu Winarto, ―Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teachinguntuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Pada Pembelajaran Ipa Di Sekolah Dasar,‖ 
Didaktik : Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang, Vi, No. 2 (2020): 221–31. 

13 Ratna W. Dahar, Teori-Teori Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: Erlangga, 

2011). 
14 Epon Ningrum, ―Model Pembelajaran Berbasis Fenomena Geosfer Untuk 

Pemahaman Konsep Bencana,‖ Geo: Jurnal Pendidikan Geografi 17, No. 1 (2017): 

38–47. 
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e. Generalitas/keumuman. Konsep dapat berbeda dalam posisi 

superordinat atau subordinat jika diklarifikasikan. 

f. Ketepatan. Ketepatan suatu konsep menyangkut apakah ada 

sekelompok aturan untuk membedakan contoh dengan non 

contoh suatu konsep 

g. Kekuatan. Kekuatan suatu konsep ditentukan sejauh mana 

orang menyetujui bahwa konsep itu penting. 

Tingkat pencapaian konsep ada 4 yaitu tingkat konkret, 

identitas, klasifikasi dan formal.
15

  

a) Tingkat Konkret; apabila orang tersebut mengetahui suatu 

benda yang telah dihadapinya. Untuk mencapai tingkat ini 

siswa harus dapat memperlihatkan suatu benda dan dapat 

membedakan berbagai macam benda dari stimulus 

lingkungannya.       

b) Tingkat Identitas; apabila mengenal suatu objek setalah 

selang waktu, memiliki orientasi ruang dari objek tersebut, 

mengetahui benda dengan indra berbeda 

c) Tingkat Klasifikasi; apabila dapat mengenal persamaan dari 

dua contoh berbeda dari kelas yang sama.         

d) Tingkat Formal; ditandai dengan siswa dapat menentukan 

atribut-atribut kriteria yang membatasi suatu konsep.  Siswa 

dapat memberikan nama, mendefinisikan konsep, membatasi 

dan mengevaluasi konsep tersebut.      

Seorang siswa dalam mendefinisikan atau menafsirkan suatu 

konsep dapat berbeda-beda. Tafisran seseorang akan suatu konsep 

inilah yang dimaksud dengan konsepsi. Dalam pembelajaran IPA, 

konsep-konsep ilmiah sudah ditafsirkan oleh para ilmuan. Namun 

tidak sedikit siswa yang masih salah dalam memberikan 

menafsirannya. Inilah yang menyebabkan siswa mengalami 

kesalahpahaman konsep atau miskonsepsi.
16

 

2. Pemahaman Konsep dalam Biologi 

                                                             
15 Indah Suciati, ―Penggunaan Sajak Matematika (Cinquains) Pada Materi 

Bangun Datar,‖ Guru Tua: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 2, No. 1 (2019): 9–

16. 
16 Yusnia Tri Siwi Utami And Ulya Shiva Urida, ―Identifikasi Miskonsepsi 

Siswa Dengan Metode Certainty Of Response Index(Cri) Pada Materi Usaha Dan 

Energi,‖ Jurnal Kependidikan Betara 2, No. 1 (2021): 1–7. 



11 
 

 

 

Biologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan alam 

(IPA) yang mempelajari kehidupan benda dan mahluk hidup. Biologi 

mencakup tentang pengetahuan sederhana, komplek, abstrak sampai 

konkret tentang pengetahuan mahluk hidup. Kompleksitas teori dalam 

biologi dapat menjadi hambatan potensial dalam mencapai tujuan 

biologi yang sedang diajarkan.
17

 Biologi sebagai disiplin ilmu IPA 

juga mengandung banyak konsep. Konsep dalam biologi saling 

berhubungan antara satu materi dengan materi lainnya.
18

  

Proses pembelajaran biologi bertujuan pada pemahaman 

mendalam terhadap suatu konsep. Sehingga guru bertugas 

memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk memahami 

konsep, prinsip, hukum dan teori dalam biologi. Pemahaman konsep 

biologi tersebut menjadi penting agar peserta didik mampu 

mendeskripsikan dan mengubungkan suatu konsep dengan konsep 

lainnya. Sehingga peserta didik dapat menjelaskan peristiwa yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, konsep yang kompleks 

dan abstrak dalam sains menjadikan peserta didik berangapan bahwa 

sains adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Kesulitan yang 

dialami peserta didik dapat menyebabkan peserta didik mengalami 

kesalahan dalam memahami sebuah konsep dan kadang terjadi sebuah 

miskonsepsi.
19

 

3. Miskonsepsi  

Intreprestasi sebuah konsep oleh peserta didik dapat berbeda-

beda. Ada yang sesuai dengan ilmuan dan ada yang menyimpang. 

Konsepsi yang menyimpang dari konsep ilmuan inilah yang dikenal 

dengan Miskonsepsi.
20

 Miskonsepsi atau salah konsep adalah konsep 

                                                             
17 Galih Nur Pratomo, Suhartini, And Ikhsanudin, ―Student‘s Misconception 

Profile Of First Semester 10th Grade On Biology,‖ In Proceedings Of The 6th 

International Seminar On Science Education (Isse 2020), 2020, 145–50. 
18 Bahar Kumandaş, Armagan Ateskan, And Jennie Lane, ―Misconceptions In 

Biology: A Meta-Synthesis Study Of Research, 2000–2014,‖ Journal Of Biological 

Education 53, No. 4 (2019): 350–64, 

Https://Doi.Org/10.1080/00219266.2018.1490798. 
19 Khairul Ashar Chairan, Muhammad Danial, And Diana Eka Pratiwi, 

―Analisis Miskonsepsi Peserta Didik Kelas Xi Mia 1 Sma Negeri 7 Makassar 

Menggunakan Instrumen Test Diagnostik Two Tier (Studi Pada Materi Pokok Asam – 

Basa),‖ Chemedu: Jurnal Ilmiah Pendidikan Kimia 2, No. 2 (2021): 55–67. 
20 Suhirman, ―Prakonsepsi, Miskonsepsi, Dan Pemahaman Konsep,‖ Jurnal 

Teknologi Pembelajaran: Teori Dan Penelitian 2, No. 1998 (2006): 82. 
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yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang 

diterima oleh para pakar dalam bidang itu.
21

  Berikut merupakan 

definisi miskonsepsi menurut beberapa tokoh:  

a. Saleem Hasan:  Miskonsepsi sebagai struktur kognitif 

(pemahaman) yang berbeda dari pemahaman yang telah ada 

dan diterima di lapangan, dan struktur kognitif ini dapat 

mengganggu penerimaan ilmu pengetahuan yang baru. 

b. Kustiyah: Miskonsepsi adalah kesalahan dalam memahami 

suatu konsep yang ditunjukkan dengan kesalahan dalam 

menjelaskan dalam bahasanya sendiri 

c. Feldsine: Miskonsepsi adalah suatu kesalahan dan hubungan 

yang tidak benar antara konsep-konsep. 

d. Suparno memandang miskonsepsi sebagai pengertian yang 

tidak akurat  akan konsep, penggunaan konsep yang salah, 

klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-

konsep yang berbeda dan hubungan hirarki konsep-konsep 

yang tidak benar.
22

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi adalah suatu 

gagasan dari sebuah pengertian yang tidak sesuai dengan pengertian 

ilmiah. Driver mengemukakan bagaimana terbentuknya miskonsepsi 

dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut:
23

  

a) Anak cenderung mendasarkan berpikirnya pada hal-hal yang 

tampak dalam suatu situasi masalah.  

b) Anak hanya memperhatikan aspek-aspek tertentu dalam suatu 

situasi. Hal ini disebabkan karena anak lebih cenderung 

menginterpretasikan suatu fenomena dari segi sifat absolut 

benda-benda, bukan dari segi interaksi antara unsurunsur 

suatu sistem.  

c) Anak lebih cenderung memperhatikan perubahan daripada 

situasi diam.  

                                                             
21 Melina Rahmi And Zulyusri, ―Students‘ Misconceptions In High School 

Biology Subjects,‖ Penbios: Jurnal Pendidikan Biologi Dan Sains 6, No. 1 (2021): 
12–20. 

22 Paul Suparno, Miskonsepsi Dan Perubahan Konsep Dalam Pendidikan 

(Jakarta: Grasindo, 2005). 
23 Hanifah Nurus Sopiany And Wida Rahayu, ―Analisis Miskonsepsi Siswa 

Ditinjau Dari Teori Kontruktivisme Pada Materi Segiempat,‖ Jurnal Pendidikan 

Matematika 13, No. 2 (2019): 185–200. 
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d) Bila anak-anak menerangkan perubahan, cara berpikir mereka 

cenderung mengikuti urutan kausal linier.  

e) Gagasan yang dimiliki anak mempunyai berbagai konotasi; 

gagasan anak lebih inklusif dan global.  

f) Anak kerap kali menggunakan gagasan yang berbeda untuk 

menginterpretasi situasi-situasi yang oleh  para ilmuwan 

digunakan cara yang sama. 

4. Miskonsepsi Yang Terjadi Pada Pembelajaran Biologi 

Mata pelajaran biologi mempunyai banyak sekali materi yang 

bersifat abstrak dan mengandung banyak konsep, sehingga peserta 

didik lebih sering mengalami miskonsepsi. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat miskonsepsi pada materi biologi yaitu 

sebagai berikut. 

a. Ekosistem 

Ekosistem merupakan salah satu subjek biologi yang diajarkan 

pada kelas X SMA. Ekosistem mengandung banyak komponen 

seperti tumbuhan, hewan, interaksi mahluk hidup dan interaksi yang 

ada di lingkungan. Apabila peserta didik tidak menguasai konsep 

tersebut maka mereka akan mengalami miskonsepsi. Seperti 

penelitian sebelumnya, Putri dan Rusyati mengungkap bahwa  

peserta didik mengalami miskonsepsi pada konsep dapat berpikir 

dan kelompok organisme dan percaya bahwa hanya hewan tertentu 

yang dimakan dalam rantai makanan atau percaya bahwa seluruh 

organisme dalam ekosistem ―bersama‖. Pada akhirnya, peserta didik 

tidak dapat menyadari bahwa ekosistem bersifat dinamis dan dapat 

berubah sebagai akibat dari proses alam dan dapat dipengaruhi oleh 

manusia. 
24

 

b. Jamur 

Materi jamur diajarkan pada kelas X SMA. Kurniawati 

menjelaskan peserta didik mengalami miskonsepsi pada konsep 

perbedaan dan fungsi badan buah pada jamur, seperti pada 

ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Peserta didik juga 

                                                             
24 S.S Putri And L Rusyati, ―Analyzing The Science Misconception In 

Mastery Concept Of Ecosystem Topic At Senior High School,‖ In International 
Conference On Mathematics And Science Education (Icmsce) 2020 (Iop Publishing, 

2020), 1–7. 
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masih kebingungan antara siklus reproduksi arkegonium dan 

anteredium pada jamur, mereka tidak memahami dengan benar 

bagaimana jamur dapat menghasilkan spora. Miskonsepsi lainnya 

yaitu pada konsep struktur dan fungsi dari jamur, seperti miselium, 

hifa, dinding sel dan lainnya.
25

 

c. Kingdom Animalia dan Plantae 

Materi ini menuntut peserta didik untuk memahami klasifikasi 

yang terbagi menjadi banyak jenis. Kingdom animalia sendiri 

mempunyai divis avertebrata dan invertebrata yang mempunyai 

banyak kelas pada masing-masing divisinya. Sedangkan kingdom 

plantae mempunyai filum bryophyta, pteridophyta dan 

spermatophyta yang masing-masingnya mempunyai kelas dengan 

ciri khas berbeda-beda. Rahmi dan Zulyusri mengungkap telah 

terjadi miskonsepsi pada konsep klasifikasi, memahami ciri-ciri, 

jenis dan siklus hidup jamur. Banyaknya pembagian pada konsep ini 

menambah kesulitan peserta didik untuk memahami masing-masing 

konsepnya, sehingga cenderung menyebabkan peserta didik 

mengalami miskonsepsi.
26

  

d. Sistem Gerak 

Sistem gerak diajarkan pada kelas XI SMA dengan Kompetensi 

Dasar ―Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan 

gangguan fungsi yang dapat terjadi pada manusia‖. Kompetensi 

Dasar ini menunut peserta didik untuk memiliki kemampuan 

menjelaskan serta menganalsiis, oleh karena itu dibutuhkan 

pemahaman konsep yang tepat untuk tercapainya tujuan kompetensi 

dasar tersebut. Arista dan Raharjo menjelaskan peserta didik 

mengalami miskonsepsi pada konsep mekanisme kontraksi dan 

relaksasi otot, struktur dan fungsi otot serta kelainan pada sistem 

                                                             
25 Fadilah Kurniawati, ―Analisis Miskonsepsi Siswa Kelas Xi Mia Pada 

Materi Jamur Menggunakan Three-Tier Multiple Choice,‖ Bio-Edu : Berkala Ilmiah 

Pendidikan Biologi 8, No. 1 (2019): 51–58. 
26 Rahmi And Zulyusri, ―Students‘ Misconceptions In High School Biology 

Subjects.‖ 
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gerak manusia.
27

 Novitasari dan Susanti terjadi miskonsepsi juga 

terjadi pada konsep tulang, peserta didik masih belum mampu 

mengidentifikasi struktur tulang pada persendian, mereka juga 

belum sepenuhnya dapat memberikan alasan yang tepat mengenai 

proses osifikasi tulang.
28

 

e. Sistem Ekskresi 
29

 Penelitian oleh Luzyawati menjelaskan bahwa peserta didik 

mengalami miskonsepsi pada materi sistem ekskresi. Konsep materi 

sistem ekskresi yang mempunyai persentase miskonsepsi paling 

tinggi adalah pada mekanisme pembentukan urine, fungsi dan 

struktur sistem ekskresi pada manusia.
30

 .
31

 

f. Virus 

Peserta didik menganggap konsep virus sebagai konsep yang 

sulit dipelajari karena virus merupakan objek biologi yang sulit 

diamati karena berukuran sangat kecil. Konsep yang bersifat 

mikroskopis tidak mudah untuk oleh siswa, konsep demikian dapat 

dipelajari dengan disimulasikan. Penelitian oleh Gumilar dan Sustri 

menjelaskan bahwa peserta didik mengamali miskonsepsi tetinggi 

pada sub konsep pengertian virus, struktur tubuh virus, cara hidup 

virus dan peranan virus bagi manusia.
32

 .
33

 

                                                             
27 Lintang Arista Dini And Raharjo, ―Analisis P Rofil Miskonsepsi S Iswa 

Menggunakan T Eknik C Ertainty Ofresponse I Ndex Pada Materi S Istem Gerak 

Manusia,‖ Bio-Edu : Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi 8, No. 2 (2019): 248–53. 
28 Intan Novitasari And Endang Susantini, ―Profil Miskonsepsi Siswa Pada 

Materi Sistem Gerak Manusia Menggunakan Four-Tier True False Item Diagnostic 

Test,‖ Bio-Edu : Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi 10, No. 2 (2021): 427–34. 
29 Surya Pratama Et Al., ―Analisis Miskonsepsi Pada Materi Sistem 

Reproduksi Siswa Kelas Xi Man 1 Lombok Barat Tahun Ajaran 2019/2020,‖ Jurnal 

Inovasi Pendidikan Dan Sains 1, No. 3 (2020): 59–65. 
30 Lesy Luzywati dan Halimatul Hidayah, ―Profil Miskonsepsi Dalam Materi 

Sistem Ekskresi Melalui Penugasan Peta Konsep‖, Mangifera EDU: Jurnal Biologi 
dan Pendidikan Biologi 3.2 (2019), 72-88 

31 Eka Kartikawati, ―Analisis Miskonsepsi Siswa Sekolah Menengah 

Atas(Sma)Pada Materi Sistem Reproduksi,‖ Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 

6, No. 8 (2021): 3781–88. 
32 Muhammad Ramdan Gumilar dan Dede Sustri, ―Upaya Perbaikan 

Miskonsepsi Yang Terjadi Pada Siswa Tentang Konsep Virus‖, Jurnal Pendidikan 

Indonesia 2.6 (2021): 1062-1070 
33 Laila Eka Pradina And Yuliani, ―Profil Miskonsepsi Siswa Pada Materi 

Pertumbuhan Dan Perkembangan Tumbuhan Menggunakan Three-Tier Multiple 

Choice Test,‖ Bio-Edu : Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi 9, No. 1 (2020): 310–18. 
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g. Fotosintesis 

Fotosintesis merupakan proses yang sangat penting dalam 

kehidupan. Fotosintesis menyediakan makanan bagi hampir seluruh 

kehidupan di dunia baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Makanan yang diperoleh mahluk hidup akan digunakan sebagai 

sumber energi untuk melakukan segala aktivitas kehidupan. Energi 

ini dapat dihasilkan oleh mahluk hidup dengan cara mengoksidasi 

makanan dengan menggunakan oksigen dan proses respirasi. 

Dengan demikian fotosintesis dan respirasi merupakan dua proses 

yang esensial bagi kehidupan. Hal-hal yang menyebabkan kesulitan 

memahami materi konsep fotosintesisi karena konsep ini abstrak dan 

kompleks serta banyak reaksi kimia. Susanti menjelaskan bahwa 

peserta didik tidak memahami peran klorofil dalam fotosintesisi dan 

tidak memahami perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. 

Peserta didik juga mengalami miskonsepsi tentang tempat dan waktu 

terjadinya fotosintesis, peran matahari dalam fotosintesis. Gas-gas 

yang dihasilkan selama proses fotosintesis dan respirasi.
34

 

5. Faktor-Faktor Penyebab Miskonsepsi 

Faktor penyebab miskonsepsi terdiri dari kondisi peserta didik, 

guru, metode mengajar, konteks dan buku teks.
35

 

a) Kondisi peserta didik; dapat terjadi ketika sebelum 

pembelajaran dilakukan di sekolah. Peserta didik  telah 

mempunyai pengetahuan awal yang keliru dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga ketika proses pembelajaran di sekolah 

miskonsepsi akan tetap terjadi. 

b) Guru; profesionalitas guru dalam mengajar juga menjadi 

salah satu penyebab miskonsepsi. Seperti guru mengajar tidak 

sesuai dengan bidangnya, tidak fokus dalam menyampaikan 

materi, guru juga kurang memberikan ruang kepada peserta 

didik dalam hal pengetahuan yang juga dapat menyebabkan 

timbulnya miskonsepsi.  

                                                             
34 Rahma Susanti, ―Misconception Of Biology Education Student Of Teacher 

Training And Education Of Sriwijaya University To The Concept Of Photosynthesis 

And Respiration,‖ In Iop Conf. Series: Journal Of Physics: Conf. Series 1022 (2018) 

012056 (Iop Publishing, 2018), 1–8. 
35Paul Suparno, Miskonsepsi Dan Perubahan Konsep Dalam Pendidikan 

Fisika, Pt. Gramed (Jakarta, 2013). 
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c)  Metode Mengajar; kegiatan belajar mengajar 

menentukan output  peserta didik. Pengajaran dengan strategi 

dan model pembelajaran yang tepat dapat membentuk 

pemikiran yang abstrak daan simbolik lebih awal dan lebih 

sistematis. Jika guru hanya memberikan materi dengan 

ceramah, hafalan saja hal ini akan membuat peserta didik 

jenuh dalam pelajaran. Terlebih lagi jika peserta didik tidak 

diberikan tugas rumah maka guru tidak akan mengetahui 

sejauh mana pemahaman konsep materi yang dimiliki oleh 

peserta didik.  

d) Buku Teks; rumus, diagram, nama ilmiah yang tidak 

benar penulisannya dalam buku teks akan membuat 

miskonsepsi. Miskonsepsi   yang  ditemukan  pada buku  tidak  

bisa disimpulkan terjadi akibat miskonsespsi oleh penulis, 

karena kesalahan dapat terjadi dalam berbagai faktor, bisa 

terjadi dalam proses percetakan buku tersebut. Proses agar 

buku dapat diterbitkan  melewati  berbagai tahapan, maka  

kemungkinan lain  yang  dapat  terjadi  ketika  proses  

penerbitan  buku  diedit  oleh  editor,  sedangkan  editor 

belum tentu ahli dalam bidang ilmu tersebut sebagaimana 

penulis yang bisa saja telah terbebas dari miskonsepsi.
 36

 

e)  Konteks; ini bersumber dari pemikiran seseorang yang 

masih terbatas pemahamannya. Konteks mencakup 

pengalaman siswa, bahasa, pergaulan, keyakinan dan agama, 

teknologi dan media sosial.  

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa penyebab miskonsepsi 

pada mata pelajaran biologi antara lain yaitu: 

a. Kurangnya minat belajar peserta didik. Hal ini karena peserta 

didik menganggap biologi sebagai mata pelajaran yang sulit.
37

  

b. Tidak adanya konfirmasi guru terkait konsep yang dipahami 

peserta didik 

                                                             
36 Muthia Hanifah And Zulyusri, ―Meta Analisis Miskonsepsi Buku Teks 

Biologi Sma Kelas Xi,‖ Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya 8, No. 1 (2021): 32–39. 
37 Nurul Inayah Khairaty, A. Mushawwir Taiyeb, And Hartati, ―Identifikasi 

Miskonsepsi Siswa Pada Materi Peredaran Darah Dengan Menggunakan Three Tier 
Test Di Kelas Xi Ipa 1 Sma Negeri 1 Botonompo,‖ Jurnal Nalar Pendidikan 6, No. 1 

(2018): 7–14. 
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c. Proses pembelajaran yang berpusat pada guru 

d. Tidak adanya sumber belajar tetap 

e. Konsep pelajaran yang sulit 

f. Banyak istilah asing seperti nama-nama ilmiah
38

 

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah ringkasan 

penyebab miskonsepsi pada peserta didik. 

Tabel 1. Ringkasan Penyebab Miskonsepsi
39

 

Sebab Utama Sebab Khusus 

Siswa  Prakonsepsi 

 Pemikiran asosiatif 

 Pemikiran humanistik 

 Reasoning yang tidak lengkap 

 Intuisi salah 

 Tahap perkembangan kognitif siswa 

 Kemampuan siswa 

 Minat belajar siswa 

Guru/Pengajar  Tidak menguasai bahan/tidak 

kompeten 

 Bukan lulusan dari bidang ilmunya 

 Tidak membiarkan siswa 

mengungkapkan gagasan 

 Relasi guru tidak baik 

Buku Teks  Penjelasan keliru 

 Salah tulis terutama dalam rumus 

 Tingkat kesulitan penulisan buku 

terlalu tinggi 

 Siswa tidak tahu membaca buku teks 

 Buku fiksi sains terkadang konsepnya 

menyimpang  

 Kartun sering memuat miskonsepsi 

                                                             
38 Hilarius Jago Duda, Rahayu Esti Wahyuni, And Antonius Edy Setyawan, 

―Mengidentifikasi Miskonsepsi Mahasiswa Pendidikan Biologi Pada Konsep 

Bioteknologi Hewan,‖ Bioeduscience 04, No. 01 (2020): 97–66. 
39Paul Suparno, Miskonsepsi Dan Perubahan Konsep Dalam Pendidikan 

Fisika (Jakarta: Pt. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2013). 
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Sebab Utama Sebab Khusus 

Konteks  Pengalaman siswa 

 Bahasa sehari-hari berbeda 

 Teman diskusi yang salah 

 Keyakinan dan agama 

 Penjelasan orang tua yang keliru 

 Konteksi hidup siswa (tv, radio, film 

yang keliru) 

Cara Mengajar  Ceramah saja 

 Tidak mengidentifikasi miskonsepsi 

peserta didik 

 Mengabaikan PR yang salah 

 Non-multiple intellegences 

 

Penyebab miskonsepsi yang diuraikan di atas masih sangat 

terbatas. Dalam kenyataan di lapangan, peserta didik mengalami 

miskonsepsi dengan sebab-sebab yang lebih bermacaam-macam dan 

rumit. Penyebab sesunggunya juga sulit diketahui, karena terkadang 

peserta didik tidak secara terbuka mengungkapkan bagaimana mereka 

mengalami dan memiliki konsep yang tidak tepat tersebut.  

 

 

RANGKUMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep adalah abstraksi dari ciri-ciri sesuatu 

yang mempermudah komunikasi antara sesama manusia 

dan yang memungkinkan manusia berpikir. Konsepsi 

adalah tafsiran suatu konsep oleh seseorang. 

Miskonsepsi adalah suatu konsep yang tidak sesuai 

dengan konsep yang disampaikan oleh ahli. Adapun 

faktor penyebab miskonsepsi yaitu siswa, guru, cara 

mengajar guru, lingkungan belajar, konteks dan buku 

teks. Pemahaman konsep dalam biologi menjadi bagian 

fundamental yang tidak dapat dipisahkan selama belajar 

biologi. Hal ini karena di dalam biologi terdapat konsep-

konsep yang saling berhubungan. Apabila peserta didik 

tidak dapat menguasai konsep prasyarat dengan baik, 

maka sangat mempengaruhi pemahaman konsep di 

tingkat lebih tinggi. 
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TES FORMATIF KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 

 

Jawabalah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Mengapa pemahaman konsep dalam biologi merupakan hal 

yang sangat penting? 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan konsepsi! 

3. Apa yang dimaksud dengan miskonsepsi? 

4. Mengapa peserta didik dapat mengalami miskonsepsi? 

5. Uraikan faktor penyebab munculnya miskonsepsi dilihat dari 

metode mengajar guru! 
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IDENTIFIKASI MISKONSEPSI DALAM PEMBELAJARAN 

BIOLOGI 

 

1. Identifikasi Miskonsepsi menggunakan Certainty Respons 

Indeks (CRI) 

Untuk mengidentifikasi terjadinya miskonsepsi, sekaligus dapat 

membedakannya dengan tidak tahu konsep. Metode CRI (Certainty of 

Response Index) ini merupakan metode yang diperkenalkan oleh 

Saleem Hasan, Diola Bagayoko, dan Ella L. Kelley untuk mengukur 

suatu miskonsepi yang tengah terjadi. Dengan metode CRI, responden 

diminta untuk memberikan tingkat kepastian dari kemampuan mereka 

sendiri dengan mengasosiakan tingkat keyakinan tersebut dengan 

pengetahuan, konsep atau hukum.
40

 

Metode CRI ini meminta responden untuk menjawab 

pertanyaan disertai dengan pemberian derajat atau skala (tingkat 

keyakinan) responden dalam menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga 

metode ini dapat menggambarkan keyakinan peserta didik terhadap 

kebenaran dari jawaban alternatif yang di respon. Setiap pilihan 

respon memiliki nilai skala yaitu: 

Tabel 2. Skala Keyakinan Metode CRI
41

 

CRI Kriteria Kategori 

B S 

0 Totally guess answer (jika menjawab 

soal 100% ditebak) 

TP TP 

1 Almost guess (jika menjawab soal 

presentase unsur tebakan 75%-99% 

TP TP 

2 Not Sure (jika menjawab soal presentase TP TP 

                                                             
40Wiricha Annisak, Astalini, And Haerul Pathoni, ―Desain Pengemasan Tes 

Diagnostik Miskonsepsi Berbasis Cbt (Computer Based Test),‖ Jurnal Edufisika 2, 

No. 1 (2017): 1–12. 
41 Rina Maryanti And Et.Al, ―Teaching High School Students With/Without 

Special Needs And Their Misconception On Corrosion,‖ Journal Of Engineering 

Science And Technology 17, No. 1 (2022): 0225–38. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 
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unsur tebakan antara 50%-74% 

3 Sure (Jika menjawab soal presentase 

unsur tebakan 25%-49% 

P M 

4 Almost certain (jika menjawab soal 

presentase unsur tebakan antara 1%-24% 

P M 

5 Certain (Jika menjawab soal tidak ada 

unsur tebakan sama sekali (0%) 

P M 

 

Berdasarkan tabel tersebut, skala CRI ada 6 yaitu dari rentang 

0-5. Dimana 0 berarti tidak paham konsep dan 5 adalah yakin benak 

akan konsep yang responden jawab. Jika derajat keyakinan rendah 

(nilai CRI 0-2) menyatakan bahwa responden menjawabnya dengan 

cara menebak, terlepas dari jawabannya benar atau salah. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden tidak paham konsep. Jika nilai CRI 

tinggi, dan jawaban benar maka menunjukan bahwa responden paham 

konsep (jawabannya beralasan). Jika nilai CRI tinggi, jawabannya 

salah maka menunjukkan miskonsepsi. Jadi, seorang peserta didik 

mengalami miskonsepsi atau tidak paham konsep dapat dibedakan 

dengan cara sederhana yaitu dengan membandingkan benar atau 

tidakanya jawaban suatu soal dengan tinggi rendahnya indeks 

kepastian jawaban (CRI) yang diberikan untuk soal tersebut.
 42

   

Tabel di bawah ini merupakan ketentuan untuk membedakan 

antara peserta didik yang tahu konsep, miskonsepsi, dan tidak paham 

konsep untuk responden secara individu dan kelompok. 

Tabel 3. Skala Ketentuan Miskonsepsi Metode CRI
43

 

Kriteria jawaban CRI Rendah 

(<2,5) 

CRI Tinggi (>2,5) 

Jawaban benar Jawaban benar tapi Jawaban benar dan 

                                                             
42Widya Wulandari And Harun Nasrudin, ‗Implementasi Model Learning 

Cycle 7-E Untuk Mereduksi Miskonsepsi Level Sub-Mikoskopik Peserta Didik Pada 

Materi Hidrolisis Garam Di Smatarik Sidoarjo‘, Journal Of Chemical Education, 2.2 

(2013), 121–26. 
43 Hasan N. Hidayatullah, ―The Science Literacy Profile Based On Madrasah 

Students‘ Misconceptions On Science Concepts,‖ In International Conference On 

Madrasah Reform 2021 (Icmr 2021) (Atlantis Press, 2021), 111–17. 
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Kriteria jawaban CRI Rendah 

(<2,5) 

CRI Tinggi (>2,5) 

CRI rendah berarti 

tidak paham 

konsep (lucky 

guess) 

CRI tinggi berarti 

menguasai konsep 

dengan baik 

Jawaban salah Jawaban salah dan 

CRI rendah berarti 

tidak pahaam 

konsep 

Jawaban salah tapi 

CRI tinggi berarti 

terjadi miskonsepsi 

Dari hasil tabulasi data setiap peserta didik dengan berpedoman 

kombinasi jawaban yang benar dan salah serta berdasarkan tinggi 

rendahnya nilai CRI, kemudian data di diagnosis dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok yaitu peserta didik yang paham akan materi, 

miskonsepsi dan sama sekali tidak paham.
 44

 Metode identifikasi 

miskonsepsi menggunakan CRI dapat dilihat pada lampiran modul 

ini.  

Adapun fungsi metode CRI berdasarkan penelitian Saleem 

yaitu: 

a. Alat menilai kepantasan/sesuai tidaknya penekanan suatu 

konsep di beberapa sesi 

b. Alat diganostik yang memungkinkan guru memodifikasi 

cara pengejarannya 

c. Alat penilai suatu kemajuan/sejauh mana suatu 

pengajaran efektif 

d. Alat membandingkan keefektifan suatu metode 

pembelajaran termasuk teknologi, strategi, pendekatan 

yang diintegrasikan di dalamnya. Apakah mampu 

meningkatkan pemahaman dan menambah kecakapan 

peserta didik dalam memecahkan masalah.  

2. Identifikasi Miskonsepsi dengan Peta Konsep 

                                                             
44 Hasan S Bagayoko And Keyli E.L., ―Misconception An The Certainty Of 

Response Index (Cri),‖ Journal: Physics Education 34, No. 5 (1999): 294–99. 
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Peta konsep menurut Novak diangap sebagai teknik belajar 

yang utama digunakan untuk representasi grafis dari pengetaahuan. 

Teknik ini sebelumnya dibuat dan dikembangkan di Cornell 

University dan didasarkan pada teori ―belajar bermakna‖ yang 

diusulkan oleh Ausubel. Teori ini mendukung hipotesis bahwa ―faktor 

yang paling penting dalam belajar adalah subjek apa yang telah 

diketahui‖.
45

  

Pemetaan konsep merupakan inovasi baru yang penting untuk 

membantu anak menghasilkan pembelajaraan bermakna dalam kelas. 

Peta konsep merupakan gambaraan besar konsep yang tersusun atas 

konsep-konsep yang saling berkaitan sebagai hasil dari pemetaan 

konsep. Konsep-konsep pada peta konsep dapat digunakan sebagai 

alat belajar bermakna oleh peserta didik, mengetahui seberapa banyak 

peserta didik tahu konsep. Peta konsep dibuat dengan mencakup 

konsep-konsep dihubungan dengan garis yang diberi kata pengubung 

atau frase penghubung antara dua konsep.
46

 

Tujuan pembelajaran peta konsep sebagi berikut. 

a. untuk menyelidiki apa yang telah diketaahui peserta 

didik (pengetahuan awal peserta didik) 

b. menyelidiki cara belajar peserta didik, mengungkapkan 

konsepsi yang salah pada peserta didik  

c. dan sebagai alat evaluasi pembelajaran serta dapat juga 

digunakan untuk rangkuman materi pelajaran peserta 

didik, memudahkan peserta didik ketika menghapal 

konsep yang satu dengan yang lainnya.  

Peta konsep dibagi menjadi empat macam yaitu yaitu pohon 

jaringan, rantai kejadian, peta konsep siklus dan peta konsep laba-

laba.
47

 

a) Pohon jaringan (network tree) 

Ide-ide pokok yang dibuat persegi empat, sedangkan 

kata lain dihubungkan  oleh garis penghubung. Kata-

                                                             
45 Ricardo And Pabio, ―Concept Mapping As A Learning Tool For The 

Employments Degree,‖ Journal Of International Education Research-Special Edition 

7, No. 5 (2011): 23. 
46 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif Dan 

Kontekstual (Jakarta: Prenamedia Group, 2014). 
47 Ibid, H 187 
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kata pada garis penghubung dihubungkan dengan 

konsep-konsep. Pohon jaringan cocok digunakan 

untuk memvisualisasikan hal-hal seperti: 

menunjukkan informasi sebab akibat, suatu hirarki, 

prosedur yang bercabang. Berikut adalah contoh peta 

konsep pohon jaringan.  

 
Gambar 1. Contoh Peta Konsep Pohon Jaringan Pada Materi 

Biologi 

 

b) Rantai kejadian (event chains) 

Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk 

memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah 

dalam prosedur atau tahap-tahap dalam suatu proses 

misalnya dalam eksperimen. Rantai kejadian cocok 

digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal: 

Memeriksa tahap-tahap suatu proses, langkah-langkah 

dalam suatu prosedur, dan suatu urutan kejadian. 

Berikut adalah contoh peta konsep rantai kejadian 

dalam materi biologi. 
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Gambar 2. Contoh Peta Konsep Rantai Kejadian Pada Materi 

Biologi 

 

c) Peta konsep siklus (cycle concepts maps) 

Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak 

menghasilkan suatu hasil  akhir. Kejadian akhir pada 

rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian awal. 

Seterusnya kejadian akhir itu menghubungkan 

kembali ke kejadian awal siklus ini berulang dengan 

sendirinya dan tidak ada akhirnya. Peta konsep siklus 

cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan 

bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi 

untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang  

berulang-ulang. Berikut ini adalah contoh peta konsep 

siklus pada materi biologi. 
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Gambar 3. Contoh Peta Konsep Siklus Pada Materi Biologi 

 

d) Peta konsep laba-laba (spider concept map) 

Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah 

pendapat. Dalam melakukan curah pendapat ide-ide 

berasal dari suatu ide sentral, sehingga dapat 

memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk. 

Banyak dari ide-ide tersebut berkaitan dengan ide 

sentral namun belum tentu jelas hubungannya dengan 

satu sama lain. Peta konsep laba-laba cocok 

digunakan untuk  memvisualisasikan hal-hal; tidak 

menurut hirarki, kecuali dalam suatu kategori, 

kategori yang tidak paralel dan hasil curah pendapat.
48

 

                                                             
48 Riya Reza, Muhammad Ismail, And Yuliatin, ―Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Mindmapping Jenis Laba-Laba (Spider Concept Map)Terhadap 
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Gambar 4. Contoh Peta Konsep Laba-Laba Pada Materi Biologi 

 

Beberapa pakar lain menyebutkan macaam-macam peta 

konsep dianataranya: 

a. Linear concept maps (menggambarkan bagaimana 

keterkaitan antar konsep) 

b. Hierarchical concept (memberi informasi secara 

urut menurut urutan kepentingan)  

c. Spider concept maps (memiliki tema utama) 

d. Cross-linked concept maps (menggunakan kata 

deskriptif) 

1) Langkah Pembuatan Peta Konsep 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat peta 

konsep. 

a) Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang 

melingkupi sejumlah konsep 

b) Mengidentifikasi ide-ide atau konsep sekunder yang 

menunjang ide utama 

c) Menempatkan ide utama di tengah atau dipuncak peta 

konsep 

                                                                                                                   
Pemahaman Konsep Siswa Kelas Viipada Mata Pelajaran Ppkn Di Smpn 3 Labuapi,‖ 

Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keberagmaan 6, No. 1 (2019): 27–36. 
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d) Mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide 

utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-

ide tersebut.
49

 

2) Rubrik Penilaian Peta Konsep 

Rubrik merupakan seperangkat alat standar yang 

digunakan dan telah diterapkan untuk menilai kriteria yang 

komplek dan subjektif. Rubrik peta konsep dapat membantu 

menilai kriteria tujuan belajar dan dapat membantu penilaian 

hubungan antar konsep. Adapun menurut Novak penilaian 

kuantitatif suatu peta konsep yang dibuat oleh siswa dapat 

dilakukan berdasarkan: 

a. Proporsi: mencakup kata penghubung yang tepat. Setiap 

proporsi yang sahih mendapatkan nilai 1.  

b. Hirarki; tingkatan konsep dari yang paling umum ke 

khusus. Setiap hirariki yang benar diberi skor 5.  

c. Kaitan silang adalah hubungan yang bermakna antara 

suatu konsep pada satu hirarki dengan konsep lain pada 

hirarki lainnya. Kaitan silang dikatakan sahih jika 

menggunakan kata penghubung yang tepat dalam 

menghubungkan keduaa konsep pada hirarki yang 

berbeda. Sementara itu kaitan silang dikatakan kuranag 

saahih jika tidak menggunakan kata pengubung yang 

tepat dalam menghubungkan kedua konsep sehingga 

konsep kurang jelas. Untuk setiap kaitaan silang yang 

sahih diberi skor 10 dan yang kurang sahih diberi skor 2 

d. Contoh; kejadian atau objek yang spesifik, setiap 

contoh yang sahih diberi nilai 1.  

3) Kelebihan dan kekurangan peta konsep 

Adapun kelebihan peta konsep yaitu;  

a. Alat evaluasi untuk pembelajaran bermakna 

b. Efektif dalam mengidentifikasi baik ide valid dan tidak 

valid pada siswa 

c. Kontruksi hubungan antara konsep-konsep yang saling 

terikat 

                                                             
49 Trianto. 
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d. Salah satu cara untuk meringkas pemahaman siswa 

Selain mempunyai kelebihan, peta konsep memiliki 

kekurangan, diantaranya yaitu; 

a) Menuntut penguasaan dan pemahaman yang sangat 

banyak 

b) Peserta didik tidak mampu menghubungkan antar 

konsep 

c) Siswa dituntut harus selalu belajar sehingga dapat 

membuat peta konsep yang benar 

d) Peta konsep susah untuk diukur.
50

 

 

3. Identifikasi Miskonsepsi dengan Tes Diagnostik Two Tier 

Multiple Choice 

Tes diagnostik digunakan untuk mendeteksi miskonsepsi 

dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan peserta didik pada suatu 

konsep. Tes diagnostik juga dapat mengungkapkan penyebab seorang 

siswa mengalami miskonsepsi.
51

 Salah satu tes diagnostik adalah two 

tier multiple choice.52
 Tes ini merupakan tes multiple choice dua 

tingkat (two tier) yang dikembangkan oleh David F.
53

  Tes diagnostik 

two-tier multiple choice merupakan tes yang digunakan untuk 

mengidentifikasi pemahaman konsep peserta didik kedalam beberapa 

kategori yaitu paham konsep, miskonsepsi, menebak, dan tidak paham 

konsep. Menurut Peterson dan Treagus tes diagnostik yang digunakan 

ialah tes diagnostik two-tier multiple choice. Instrumen tes diagnostik 

ini terdiri dari 2 tingkatan, tingkatan pertama terdiri atas pertanyaan 

yang memiliki beberapa pilihan jawaban atas suatu konsep yang akan 

                                                             
50 Sayyidah, Peta Konsep Cara Mudah Belajar Sejarah (Kediri: Pemeral 

Edukreatif, 2021). 
51Yasinta Choirina, Murni Ramli, And Yudi Rinanto, ―Conceptual 

Understanding Of High School Students On Plantae,‖ Journal Of Education And 

Learning (Edulearn) 13, No. 1 (2019): 48, 

Https://Doi.Org/10.11591/Edulearn.V13i1.8357. 
52 Nining Kurniasih And Nukhbatul Bidayati Haka, ―Penggunaan Tes 

Diagnostik Two-Tier Multiple Choice Untuk Menganalisis Miskonsepsi Siswa Kelas 

X Pada Materi Archaebacteria Dan Eubacteria,‖ Biosfer Jurnal Tadris Pendidikan 

Biologi 8, No. 1 (2017): 114–28. 
53 Nukhbatul Bidayati Haka And Et.Al, ―Pengembangan Instrumen Evaluasi 

Two-Tier Multiple Choiceterhadap Literasi Sains Berbantuan Personal Computer,‖ 

Biosfer Jurnal Tadris Pendidikan Biologi 10, No. 2 (2019): 201–15. 
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dianalisis, sedangkan tingkatan kedua berisi kemungkinan alasan 

memilih jawaban yang ada pada tingkatan pertama yang akan dipilih 

oleh peserta didik.
54

 

Kelebihan tes diagnostik two-tier multiple choice ini ialah dapat 

mengurangi kesalahan dalam pengambilan data. Adapun 

kekurangannya, tes ini tidak selalu benar dalam membedakan peserta 

didik yang mengalami miskonsepsi, dan tidak paham konsep. Berikut 

ini adalah kategori jawaban peserta didik menggunakan two-tier 

multiple choice.  

Tabel 4. Kategori Jawaban Menggunakan Two Tier Multiple 

Choice
55

 

Tipe jawaban 

Peserta Didik 

Penjelasan Kategori 

B-B (benar-benar) Menjawab dengan 

benar pada kedua 

tingkat pertanyaan 

Memahami 

B-S  (benar-salah) Menjawab benar 

pertanyaan pada 

tingkat pertama dan 

menjawaab salah 

pada pertanyaan 

tingkat kedua 

Miskonsepsi 

S-B (salah-benar) Menjawab salah 

pertanyaan pada 

tingkat pertama dan 

menjawab benar 

pada pertanyaan 

tingkat kedua 

Menebak 

S-S (salah-salah) Menjawab salah di 

kedua tingkat 

Tidak memahami 

                                                             
54 Lana Ivanjek And Et.Al, ―Development Of A Two-Tier Instrument On 

Simple Electric Circuits,‖ Physical Review Physics Education Research 17, No. 

020123 (2017): 1–15. 
55 Mahfuzoh, ―Analisis Miskonsepsi Siswa Dengan Menggunakan Teknik 

Evaluasi Two Tier Multiple Choice Diagnostic,‖ Pediamatika: Journal Of 

Mathematical Science And Mathematics Education 1, No. 2 (2019): 115–23. 
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pertanyaan 

 

Metode identifikasi miskonsepsi menggunakan tes diagnostik 

two tier multiple choice dapat dilihat pada lampiran modul ini. 

 

4. Identifikasi Miskonsepsi dengan  Tes Diagnostik Three Tier 

Multiple Choice 

Three tier multiple choice merupakan tes tertulis berbentuk 

pilihan ganda tiga tingkat. Soal tingkat pertama (first tier) yang 

berfungsi untuk menilai pengetahuan deksriptif siswa dan soal tingkat 

kedua (second tier) berbentuk butir-butir alasan atas jawaban pada 

soal tingkat pertama yang berfungsi untuk menilai pola pikir siswa. 

Soal tingkat kedua ini terdiri dari empat opsi jawaban, kemudian two 

tier test ini ditambahkan dengan confidence rating (tingkat 

keyakninan) dengan dua opsi yaitu yakin dan tidak yakin.
56

  

Fungsi instrumen Three tier multiple choice antara lain untuk 

digunakan sebagai bentuk pemantapan konsep materi pelajaran pada 

diri peserta didik, untuk menilai pemahaman konsep peserta didik 

terhadap konsep-konsep kunci pada materi pelajaran dan memberikan 

pembelajaran remedial kepada peserta didik, digunakan untuk 

mengetahui jawaban siswa yang salah dan miskonsepsi. Kelebihan 

Three tier multiple choice adalah tidak diperlukan wawancara dengan 

siswa untuk menentukan validitas dari tes. Three tier multiple choice 

pada dasarnya adalah two tier test dengan tambahan tingkatan ketiga 

yang menanyakan apakah responden yakin dengan jawaban yang 

diberikannya atau tidak. Adapun interprestasi kemungkinan respon 

Three tier multiple choice adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. Kategori Jawaban Menggunakan Three Tier Multiple 

Choice
57

 

Tingkat Tingkat Tingkat Kategori 

                                                             
56 Atakan Coban And Mustafa Erol, ―Development Of Three-Tier Scale: 

Insufficiencies Of Classic Physics Conceptual Comprehension Scale,‖ Online Science 

Education Journal 4, No. 2 (2019): 154–65. 
57 Enur Siti Nurrohmah, Endang Susilanigsih, And Murbangun Nuswowati, 

―Instrument Design Diagnostic Test Three-Tier Multiple Choice Redox Material With 
Redox Diagnostic Test Software (Rdt),‖ Journal Of Innovative Science Education 7, 

No. 2 (2018): 190–99. 
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Pertama Kedua Ketiga 

Benar Benar Yakin Paham Konsep 

Benar Salah Yakin Miskonsepsi 

Salah Benar Yakin Miskonsepsi 

Salah Salah Yakin Miskonsepsi 

Benar Benar Tidak 

Yakin 

Tebakan beruntung, 

kurang kepercayaan 

diri 

Benar Salah Tidak 

Yakin 

Tidak Paham Konsep 

Salah Benar Tidak 

Yakin 

Tidak Paham Konsep 

Salah Salah Tidak 

Yakin 

Tidak Paham Konsep 

Metode identifikasi miskonsepsi menggunakan tes diagnostik 

three tier multiple choice dapat dilihat pada lampiran modul ini. 

 

5. Identifikasi Miskonsepsi dengan Tes Diagnostik Four Tier 

Multiple Choice 

Tes diagnostik tipe four tier test merupakan pengembangan dari 

three tier test. Dimana pad tingkat 1 yaitu jawaban dari soal yang 

diberikan, tingkat 2 berisi tentang derajat keyakinan akan jawaban 

tersebut, tingkat 3 yaitu alasan untuk jawaban yang diberikan, 

kemudian pada tingkat terakahir yaitu derajat keyakinan untuk alasan 

yang diberikan. Derajat keyakinan yang diukur dengan tingkat yakin 

dan tidak yakin.
58

  

 Keunggulan instrumen four tier multiple choice adalah dapat 

mengeksplorasi makin mendalam mengenai kekuatan konsepsi peserta 

didik, menganalisis miskonsepsi pada peserta didik makin mendalam, 

menetapkan bagian-bagian materi yang membutuhkan penekanan 

lebih, dan merancang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan 

                                                             
58 Dyah Novira Jayanti And Endang Susantini, ―Profil Miskonsepsi Peserta 

Didik Sma Pada Materi Kingdom Animalia Menggunakan Four-Tier Multiple Choice 
Diagnostic Test,‖ Bio-Edu : Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi 10, No. 3 (2021): 

479–89. 
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bermakna untuk mengurangi miskonsepsi. Instrumen four tier multiple 

choice juga mampu mengungkap tingkat kepercayaan diri peserta 

didik berdasarkan alasan jawaban yang mereka pilih.
59

 

Adapun kategori kombinasi jawaban Four-tier test yaitu pada 

tabel berikut.  

Tabel 6. Kategori Jawaban Menggunakan Four Tier Multiple 

Choice
60

 

Kategori Kombinasi Jawaban 

Jawaban Tingkat 

Keyakinan 

Alasan Tingkat 

Keyakinan 

Paham 

Konsep 

(PK) 

Benar  Yakin Benar  Yakin 

Benar  Tidak 

Yakin 

Benar  Tidak 

Yakin 

Benar  Yakin Benar  Tidak 

Yakin 

Benar  Tidak 

Yakin 

Benar Yakin 

Tidak 

Paham 

Konsep 

(TPK) 

Benar Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Benar Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Benar  Yakin Salah Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Benar Yakin 

Benar Tidak 

Yakin 

Salah Yakin 

Benar Yakin Salah Yakin 

                                                             
59 A.M. Boro, I.Y. Okyranida, And I. A. Astuti, ―Pengembangan Instrumen 

Four Tier-Test Pada Konsep Usaha Dan Energi,‖ Schrӧdinger 1, No. 2 (2020): 137–

46. 
60 Fitri Nurul Sholihat, Achmad Samsudin, And Muhamad Gina Nugraha, 

―Identifikasi Miskonsepsi Dan Penyebab Miskonsepsi Siswa Menggunakan Four-Tier 
Diagnostic Test Pada Sub- Materi Fluida Dinamik: Azas Kontinuitas,‖ Jurnal 

Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika 3, No. 2 (2017): 172–79. 
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Kategori Kombinasi Jawaban 

Jawaban Tingkat 

Keyakinan 

Alasan Tingkat 

Keyakinan 

Miskonsepsi  Salah Yakin Benar Tidak yakin 

Salah Yakin Benar Yakin 

Salah Yakin Salah Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Salah Yakin 

Salah Yakin Salah Yakin 

Metode identifikasi miskonsepsi menggunakan tes diagnostik 

four tier multiple choice dapat dilihat pada lampiran modul ini.  
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Miskonsepsi pada peserta didik dapat 

diidentifikasi dengan berbagai macam metode 

diantaranya yaitu dengan metode CRI, peta konsep, 

dengan tes diagnostik multiple choice yang terdiri 

dari two tier multiple choice, three tier multiple 

choice dan four tier multiple choice.  
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TES FORMATIF KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 

 

Jawabalah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan identifikasi miskonsepsi 

dengan tes diagnostik three tier multiple choice! 

2. Apakah kelebihan dan kekurangan dari tes diagnostik two tier 

multiple choice? 

3. Buatlah contoh soal untuk mengidentifikasi miskonsepsi 

peserta didik menggunakan tes diagnostik four tier multiple 

choice pada materi sistem gerak! 

4. Buatlah contoh peta konsep pada materi siklus kelvin selama 

proses fotosintesis berlangsung!  

5. Bagaimana seorang peserta didik dikategorikan miskonsepsi 

apabila digunakan instrumen penilaian three tier multiple 

choice? 
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STRATEGI DAN MODEL PEMBELAJARAN UNTUK 

REDUKSI MISKONSEPSI 

 

1. Model ECIRR (Elicit, Confront, Identify, Resolve, 

Reinforcement) 

a. Pengertian Model ECIRR 

ECIRR memiliki kepanjangan yaitu elicit, confront, 

identify, resolve, reinforcement yang merupakan model 

pembelajaran yang mampu mereduksi kesalahpahaman karena 

dapat memperkuat konsep pada tahap identify, resolve dan 

reinforcement yang dikembangkan oleh Dr. Carl J. Wenning. 

Model ECIRR awalnya dikembangkan dari model ECR, yaitu 

elicit, confront resolve namun memiliki kekurangan yaitu 

proses pembelajaran ECR tidak dapat mengidentifikasi 

pengetahuan peserta didik apakah sudah benar atau 

sebaliknya.
61

 Sehingga diubahlah model ECR menjadi model 

ECIRR. Model ini memandang peserta didik bahwa belajar 

dengan mengontruksi pengetahuaan awal mereka sendiri. 

ECIRR juga merupakan bagian dari model pembelajaran yang 

bersifat kontruktivisme. Model ECIRR dikembangkan 

berlandaskan pada perubahan konseptual.
62

   

b. Langkah Pembelajaran dengan Model ECIRR 

Berikut adalah langkah pembelajaran dengan model 

ECIRR dalam mereduksi miskonsepsi peserta didik. 

1) Elicit; Kegiatan mengggali pengetahuan awal peserta 

didik. Dapat dilakukan dengan merangsang 

                                                             
61Wenning, H. 88-89. 
62Herlina Mulyastuti, Woro Setyarsih, And N R J Mukhayyarotin, ‗Profil 

Reduksi Miskonsepsi Peserta Didik Materi Dinamika Rotasi Sebagai Pengaruh 
Penerapan Model Pembelajaran Ecirr Berbantuan Media Audiovisual‘, Jurnal Inovasi 

Pendidikan Fisika, 05.02 (2016), 82–84. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 



38 
 

kemampuan berpikir peserta didik seperti 

memprediksi, mengklarifikasi, atau bertanya. 

2) Confront; Pengajuan pertanyaan sangkalan yang 

bertujuan untuk menciptakan konflik antara 

pengetahuan awalnya dengan pengetahuan baru yang 

diberikan guru.  

3) Identify; Kegiatan memaparkan alasan peserta didik 

atas kepercayaan pada jawabannya pada tahap 

sebelumnya dan membandingkan kedua jawaban 

tersebut.  

4) Resolve; Guru membimbing peserta didik untuk 

mengubah konsep yang salah dengan konsep yang 

benar serta membantu peserta didik memperluas 

pengetahuannya dengan memberikan pertanyaan.  

5) Reinforce; Pengulasan kembali pengetahuan peserta 

didik pada suatu konsep yang dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan yang sama dengan tahap awal 

untuk memperkuat konsep yang sudah benar 

c. Kelebihan Model ECIRR 

Model pembelajaran ECIRR mempunyai kelebihan dalam 

mereduksi miskonsepsi yaitu; 

1) Mampu mengungkap pengetahuan awal peserta didik 

2) Suasana kelas aktif 

3) Menumbuhkan kemandirian belajar untuk membentuk 

pengetahuan sendiri  

4) Peserta didik lebih berani dalam mengembangkan 

jawaban dan berdiskusi 

5) Mampu mengasah kemampuan berpikir peserta didik 

d. Kelemahan Model ECIRR 

Adapun kelemahan model ECIRR adalah sebagai berikut. 

a) Waktu yang diperlukan dalam pembelajaran relatif 

lama sehingga peran guru untuk mengatur 

managemen pembelajaran harus diutamakan 
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b) Guru harus selalu memberikan motivasi dan dorongan 

semangat untuk peserta didik agar siap dan berani.
63

 

2. Model Pembelajaran Conceptual Change (Perubahan 

Konseptual) 

1. Pengertian Strategi Conceptual Change (Perubahan 

Konseptual) 

Kata dasar konseptual adalah konsep yang bermakna 

abtraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah manusia 

untuk komunikasi dan berpikir. Konsep merupakan bagian 

dasar pembelajaran yang harus dipahami oleh peserta didik.
64

 

Model pembelajaran perubahan konseptual berkaitan dengan 

pengetahuan fisiologis, dimana pengetahuan dipengaruhi oleh 

kondisi pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh peserta 

didik. Model pembelajaran ini memfasilitasi peserta didik untuk 

dapat mengalami perubahan konsepsi. Model perubahan 

konseptual memungkinkan dapat mengubah suatu konsepsi 

siswa yang ada.
65

 

Model perubahan konseptual berdasar pada filosofis 

kontruktivisme dengan melibatkan keterampilan berpikir. 

Proses belajar dalam model ini dipandang sebagai hal yang 

diskuntinu dalam penyusunan ide-ide sehingga memperoleh 

konsep baru. Perubahan konseptual memfasilitasi peserta didik 

agar berpartisipasi aktif dalam mengontruksi pengetahuannya, 

karena perubahan konseptual terjadi jika peserta didik aktif 

berinteraksi dengan lingkungan. Dalam proses kontruksi 

pengetahuan, peserta didik menguji dan mengevaluasi ide-ide 

berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, menerapkannya 

ke situasi yang baru dan mengintegrasikan pengetahuannya ke 

struktur kognitif yang dimiliki. Kontruktivisme dalam 

perubahan konseptual memberikan penjelasan bahwa setiap 

                                                             
63Wenning, H.2-7 
64Krana Lan Paga, ‗Pengembangan Bahan Ajar Berbasisteori  Konseptual 

Untuk Materi  Suhu Dan Kalor Slta‘,Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
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orang dapat mempunyai pengertian berbeda dengan pengertian 

ilmiah. Mdel perubahan konseptual ini sangat membantu karena 

mendorong pendidik agar menciptakan suasana yang 

memungkinkan perubahan kuat sehingga pemahaman siswa 

lebih sesuai dengan yang dijelaskan oleh ilmuan.
66

 

Perubahan konseptual lahir dari nteraksi antara 

pengalaman dan konsepsi terkini dalam proses problem solving. 

Ketika terdapat ketidakcocokan antara peristiwa-peristiwa yang 

pernah dialami dengan ekspektasi intelektual peserta didik, 

maka timbulah konflik kognitif. Oleh karena itu guru harus 

meyakinkan bahwa konsepsi awalnya tidak sesuai dengan 

ilmuan sehingga peserta didik yakin membutuhkan perubahan 

konseptual.
67

  

2. Langkah Pembelajaran dengan Model Conceptual 

Change (Perubahan Konseptual) 

Berikut ini adalah langkah pembelajaran menggunakan 

model perubahan konseptual. 

a. Sajian masalah konseptual dan kontekstual 

b. Konfrontasi miskonsepsi terkait masalah-masalah 

tersebut. 

c. Konfrontasi sangkalan berikut strategi-strategi 

demonstrasi. Analogi, atau contoh-contoh 

tandingan. 

d. Konfrontasi pembuktian konsep dan prinsip secara 

ilmiah. 

e. Konfrontasimateri dan contoh-contohkontekstual. 

f. Konfrontasi pertanyaan-pertanyaan untuk 

memperluas pemahaman dan penerapan  

pengetahuan secara bermakna.
68

 

                                                             
66Pebriyanti Dwi, Hairunnisyah Sahidu, And Satrio ‗Efektifitas Model 
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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>. 
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Sedangkan 4 tahapan perubahan konseptual menurut Davis 

adalah:  

a) Mengungkapkan konsepsi peserta didik.  

b) Membahas dan mengevaluasi konsepsi peserta didik.  

c) Menciptakan konflik konseptual terhadap konsepsi 

peserta didik.  

d) Mendorong dan membantu rekontruksi konseptual 

peserta didik.
69

 

3. Kelebihan Model Conceptual Change (Perubahan 

Konseptual) 

Adapun kelebihan model perubahan konseptual yaitu 

sebagai berikut.  

a) Peserta didik dapat mengungkapkan pikiran, 

pendapat, pemahamannya tentang suatu konsep 

sebelum dipelajari secara formal 

b) Peserta didik menemukan sendiri pengetahuan yang 

diajarkan dengan memperhatikan konsepsi awalnya 

c) Peserta  didik untuk peduli dengan konsepsi awalnya 

d) Peserta didik dapat menyadari kekeliruannya dan 

bersedia memperbaikinya 

e) Belajar bermakna 

4. Kelemahan Model Conceptual Change (Perubahan 

Konseptual) 

Adapun kelemahan model perubahan konseptual yaitu 

sebagai berikut. 

a. Karena untuk menerapkan model perubahan 

konseptual harus menggali konsepsi awal peserta 

didik sebelum peserta didik belajar secara formal, 

maka bagi peserta didik yang belum terbiasa pada 

situasi ini merasa takut dengan beberapa pertanyaan 

berkenaan dengan materi yang dipelajari 

b. Membutuhkan waktu yang banyak, namun bisa diatasi 

dengan membatasi waktu ketika membagikan 

kelompok 
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c. Bagi guru yang kurang pengalaman akan merasa 

kesulitan karena pengajaran disusun berdasarkan pada 

konsepsi awal peserta didik, namun bisa diatasi 

dengan seringnya menerapkan model perubahan 

konseptual pada materi yang terdeteksi adanya 

miskonsepsi. 

3. Strategi Konfilk Kognitif 

a. Pengertian Strategi Konflik Kognitif 

Menurut KBBI, konflik adalah percecokan, perselisihan 

dan pertentangan yang disebabkan adanya dua gagasan atau 

lebih atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai 

diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Sedangkan kognitif 

adalah berhubungan dengan atau melibatkan kognisi yang 

berdasarkan kepada faktual yang empiris.  

Strategi konflik kognitif adalah seperangkat kegiatan 

pembelajaran dengan 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. Strategi konflik kognitif itu sendiri merupakan 

suatu strategi pengubah konseptual yang memungkinkan dapat 

menggoyahkan stabilitas miskonsepsi peserta didik untuk 

menuju konsep ilmiah, konsepsi ilmiah yang dimiliki peserta 

didik bermuara pada prestasi belajar.
70

  

Strategi konflik kognitif dikembangkan dari pandangan 

Piaget bahwa peserta didik secara aktif melakukan reorganisasi 

pengetahuan yang telah tersimpan dalam struktur kognitifnya 

dengan melakukan adaptasi berupa proses asimilasi dan 

akomodasi. Asimilasi adalah suatu proses dimana informasi 

yang masuk ke otak diseseuaikan sampai cocok dengan struktur 

otak itu sendiri. Sedangkan akomodasi adalah proses perubahan 

struktur otak karena hasil pengamatan atau informasi baru. 

Asimilasi dan akomodasi yaitu dua tahap yang dilakukan dalam 
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43 
 

 

 

proses belajar untuk perubahan konsep. Tahap pertama 

asimilasi dan tahap kedua adalah akomodasi. Dengan asimilasi 

peserta didik menggunakan konsep-konsep yang telah mereka 

punya untuk berhadapan dengan fenomena baru. Sedangkan 

dengan akomodasi peserta didik mengubah konsepnya yang 

tidak cocok lagi dengan fenomena baru yang mereka hadapi.
71

  

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam benak 

peserta didik sudah memiliki konsep serta pengetahuan atau 

teori-teori, informasi baru yang diperoleh peserta didik akan 

disesuaikan dengan struktur kognitif pada diri mereka sendiri. 

Namun apabila ternyata terjadi ketidakcocokan informasi baru 

yang diterima dengan struktur kognitifnya maka akan 

menimbulkan konflik sehingga terjadilah proses asimilasi dan 

akomodasi.  

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menggunakan strategi konflik kognitif akan menerapkan hal-hal 

berikut ini. 

1) Mengidentifikasi miskonsepsi yang ada sebelum 

pelajaran dimulai 

2) Mencari dan kemudian mengembangkan butir-butir 

kebenaran dalam setiap pemahaman yang dimiliki oleh 

peserta didik 

3) Meyakinkan peserta didik bahwa kepercayaan yang 

sedang mereka anut perlu direvisi 

4) Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mempelajari penjelasan yang benar 

5) Saat menunjukkan kesalahan atau kelemahan dalam 

penalaran atau kepercayaan peserta didik, guru tetap 

menjaga perasaan harga diri mereka 

6) Memantau apa yang peserta didik katakan atau tulis 

untuk memastikan apakah miskonsepsinya masih kukuh 

dipertahankan atau tidak. 

                                                             
71 Annisa Mauliya, ―Perkembangan Kognitif Pada Peserta Didik Smp 

(Sekolah Menengah Pertama) Menurut Jean Piaget,‖ Scienceedu Ii, No. 2 (2019): 86–
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b. Langkah Pembelajaran dengan Strategi Konflik 

Kognitif 

Langkah-langkah strategi konflik kognitif secara umum 

adalah 1) menganalsiis pengetahuan yang sudah ada pada 

peserta didik, 2) menantang peserta didik dengan informasi 

yang berlawanan, 3) mengevaluasi perubahan konsep antara 

ide-ide peserta didik yang sudah ada dengan informasi yang 

terbaru. Langkah strategi konflik kognitif juga dapat diterapkan 

dengan langkah di bawah ini.
72

 

1) Orientasi peserta didik kepada konflik: Guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran, sumber belajar yang 

dibutuhkan, memotivasi peserta didik terlibat aktif 

dalam pemecahan konflik dan mencari kebenaran 

konsep 

2) Mengorganisasi peserta didik untuk belajar: Guru 

membantu peserta didik mendefenisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan konflik 

3) Membimbing penyelidikan peserta didik terhadap 

konflik secara individu atau kelompok: Guru 

mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen, 

diskusi internal untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah/konflik 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya: Guru 

membantu peserta didik merencanakan dan menyiapkan 

hasil karya dan membantu mereka untuk berbagai tugas 

dengan temannya 

5) Menganalisis dan mengevaluasi: guru membantu 

peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyeledikan mereka dan proses-proses yang 

mereka lakukan. 

                                                             
72 Roniati Sukaisih, M Muhali, And Muhammad Asy‘ari, ―Meningkatkan 

Keterampilan Metakognisi Dan Berpikir Kritis Siswa Melalui Pembelajaran Model 
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c. Karateristik Strategi Konflik Kognitif  

Hadar dan Hadass menemukan karateristik konflik kognitif 

sebagai berikut; 

1) Peserta didik mengakui adanya keanehan, 

keingintahuan, dan kecemasan secara bersamaan (dalam 

keadaan konflik kognitif) 

2) Peserta didik merasa cemas tetapi setelah melihat 

masalah yang diberikan peserta didik dapat 

memecahkan masalah 

3) Peserta didik bisa mengatasi situasi konflik kognitif 

dengan memberikan pemecahan masalah 

 

4. Strategi PDEODE (Predict-Discus-Explain-Observase-

Discuss-Explain) 

a. Pengertian Strategi PDEODE (Predict-Discus-Explain-

Observase-Discuss-Explain) 

Strategi pembelajaran PDEODE (Predict-discuss-explain-

observase-discuss-explain) merupakan strategi yang 

dikembangkan dari strategi pembelajaran POE (predict-

observase-explain). POE adalah strategi pembelajaran yang 

menggunakan pendekataan kontruktivis. Strategi POE 

menekankan peserta didik untuk berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dimana peserta didik menemukan dan 

membangun pengetahuan mereka sendiri. Pada tahap ini peserta 

didik akan berpikir logis dan secara teoritis didasarkan pada 

proporsi dan hipotesis, mereka juga dapat mengambil keputusan 

berdasarkan kesimpulan.
73

  

Pembelajaran PDEODE dapat disajikan sebagai apersepsi 

bagi peserta didik sebelum pembelajaran berlangsung dan dapat 

dijadikan sebagai metode bagi peserta didik dalam merubah 

paradigma berpikir. Paradigma baru yang muncul mampu 

memberikan pemahaman-pemahaman yang baru dalam diri 

peserta didik melalui sebuah percobaan yang diberikan oleh 

pendidik. Penerapan pembelajaran melalui PDEODE mendidik 
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peserta didik dapat membuat prediksi terhadap peristiwa 

(predict), mendiskusikan tentang prediksinya bersama 

kelompok (discucc 1), menjelaskan hasil diskusinya (explain 1), 

mengobservasi (observase),, menjelaskan kesesuaian prediksi 

dan observasi (discuss 2), kemudian menjelaskaan hasil diskusi 

(explain 2). 

b. Langkah Pembelajaran dengan Strategi PDEODE 

(Predict-Discus-Explain-Observase-Discuss-Explain) 

Ada 6 langkah yang harus dilakukan dalam strategi 

pembelajaran PDEODE sebagai berikut.
74

 

1) Tahap memprediksi (Predict) 

Pada tahap ini pendidik mengenalkan suatu fenomena 

yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dan 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya 

peserta didik diminta secara individu memprediksi 

masalah dan alasannya berdasarkan pengetahuan awal 

mereka 

2) Tahap diskusi 1 (discuss 1) 

Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok dan 

mendiskusikan pendapat masing-masing untuk 

menghasilkan jalan keluar dari permasalahan yang 

dihadapi. Diharapkan juga peserta didik mampu 

membuat hipotesis awal berdasarkan buku sumber 

yang terkait dengan fenomena yang diberikan 

pendidik. 

3) Tahap menjelaskan 1 (explain 1) 

Tahap ini lebih mengarah pada penjelasan antar 

kelompok, peserta didik diminta menjelaskan 

meminta prediksinya berdasarkan pendapat masing-

masing kelompok sehingga timbulnya konflik 

kognitif. Prediksi sebelumnya yang dimiliki bisa 

bertolak belakang terhadap pengetahuan. Akhirnya 

dari sinilah munsul suatu miskonsepsi. Miskonsepsi 
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tersebut dapat membedakan hasil diskusi antara satu 

kelompok dengan kelompok lain. 

4) Tahap observasi  (observase) 

Miskonsepsi terus menerus terjadi maka dari itu perlu 

dilakukan tindakan dengan kegiatan observasi 

langsung atau seorang pendidik berdemonstrasi. Arti 

kegiatan ini akan diperoleh kebenaran mengenai 

hipotesis yang diramalkan serta pendapat peserta didik 

dan membenahi miskonsepsi yang terjadi. 

5) Tahap diskusi 2 (discuss 2) 

Diskusi ini sebagai perbandingan antara prediksi awal 

sebelum percobaan dengan kenyataan yang diperoleh 

setelah melakukan percobaan. Dalam tahap ini peserta 

didik belajar membenahi apa yang telah dianggap 

benar tapi ternyata salah konsep menjadi sesuatu yang 

benar dan sesuai dengan konsep ilmiah yang sudah 

diuji kebenarannya. 

6) Tahap menjelaskan 2 (explain 2) 

Menjelaskan kembali sesuai dengan kesepakatan baru 

yang telah didiskusikan sebelumnya dalam kelompok 

masing-masing. Setelah menggunakan strategi 

pembelajaran PDEODE, selanjutnya dilakukan 

penarikan kesimpulan oleh pendidik dan peserta didik. 

c. Kelebihan Strategi PDEODE (Predict-Discus-Explain-

Observase-Discuss-Explain) 

Adapun keunggulan dari strategi pembelajaran PDEODE 

sebagai berikut: 

a) Mengungkap pengetahuan dan gagasan awal peserta 

didik  

b) Memotivasi dan menumbuhkan kreativitas 

c) Aktivitas belajar meningkat 

d) Menghidupkan suasana diskusi 

e) Meningkatkan rasa ingin tahu 

d. Kelemahan Strategi PDEODE (Predict-Discus-Explain-

Observase-Discuss-Explain) 
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Selain memiliki kelebihan, strategi PDEODE memiliki 

kelemahan, yaitu: 

a) Materi sulit dijelaskan secara tuntas 

b) Membutuhkan waktu yang relatif lebih lama 

 

 

 

 

5. Model Pembelajaran POGIL 

a. Pengertian Model Pembelajaran POGIL 

Model pembelajaran POGIL atau Proccess Oriented 

Guided Inquiry Learning adalah salah satu model pembelajaran 

yang berpusat pada siswa yang merupakan model pembelajaran 

konstruktivis yang menitikberatkan pada kemampuan proses 

untuk penguasaan konsep dengan menggunakan pendekatan 

inkuiri yang terdiri atas eksplorasi, penemuan konsep, dan 

aplikasi.
75

 

Model Pembelajaran POGIL adalah sebuah pedagogi sains 

dan filosofi pembelajaran yang berpusat pada siswa dimana siswa 

bekerja dalam kelompok kecil dan terlibat dalam inquiry 

terbimbing menggunakan materi yang sudah disusun untuk 

membimbing siswa membangun atau mem-bangun 

kembalipengetahuan mereka.
76

 POGIL merupakan salah satu 

model pembelajaran jenis inkuiri yang memberikan kesempatan 

bagi guru untuk mengajarkan konten pembelajaran dan 

keterampilan proses secara bersamaan. Tujuan dari implementasi 

POGIL di kelas adalah membuat siswa bertanggung jawab untuk 

membangun pengertiannya sendiri dalam belajar.
77

 

POGIL merupakan salah satu model pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik dengan menerapkan learning cycle 

                                                             
75Alana Putri Rahmawati And Et.Al, ―Penerapan Model Pembelajaran Pogil 
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76M.J Barthlow, ―The Effectiveness Of Process Oriented Guided Inquiry 
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University, 2011). 
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dalam kegiatan inkuiri terbimbing yang berbasis riset dimana 

peserta didik beraktifitas di dalam kelompok kecil menggunakan 

materi yang sudah dirancang secara langsung membimbing 

peserta didik untuk membangun ulang pengetahuan mereka. 

Model pembelajaran POGIL memiliki penekanan dua tujuan yang 

luas yaitu pada konten dan proses, untuk mengembangkan 

penguasaan konten melalui konstruksi pemahaman peserta didik 

sendiri, dan untuk mengembangkan serta meningkatkan 

penguasaan proses keterampilan utama belajar yaitu seperti 

pemrosesan informasi, komunikasi oral dan tertulis, berpikir 

kritis, pemecahan masalah, metakognisi dan assesmen.
78

 

Model POGIL merupakan elaborasi dari tiga komponen, 

yaitu tim belajar, aktivitas inkuiri terbimbing, dan metakognisi. 

Ketiga komponen tersebut dikemas melalui siklus belajar yang 

terdiri dari tiga fase, yaitu eksplorasi, penemuan konsep dan 

aplikasi. Selain itu, model pembelajaran POGIL menekankan 

pada pembelajaran kooperatif, yaitu peserta didik bekerja dalam 

tim, mendesain kegiatan dan bekerja sama untuk membangun 

kemampuan kognitif, pemahaman konsep, melatih keterampilan-

keterampilan selama proses pembelajaran. Keterampilan yang 

dapat dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran 

POGIL yaitu KPS, pemecahan masalah (problem solving), 

keterampilan berpikir, kemampuan membangun sikap sosial yang 

positif, keterampilan asesmen diri, keterampilan komunikasi, dan 

juga mengembangkan pengetahuan metakognitif.
79

 

Model pembelajaran POGIL penting untuk 

diimplementasikan karena dalam kegiatan pembelajarannya 

POGIL bekerja dalam bentuk tim, sehingga kegiatan inkuiri 

terbimbing dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman 

dan pertanyaan, pemecahan masalah serta tanggung jawab 

individu. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan 

bahwa model POGIL mengharuskan peserta didik untuk bekerja 

                                                             
78Ibid, H. 34. 
79Tita Nur Fadhila, ―Efektivitas Model Pembelajaran Pogil Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Pada Materi Garam Menghidrolisis,‖ 
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dalam kelompok kecil, melihat model atau diagram, dan 

menjawab pertanyaan yang dirancang dengan hati-hati sehingga 

membimbing mereka untuk memahami materi pelajaran, dengan 

bimbingan yang minimal dari instruktur. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran POGIL merupakan pendekatan 

instruksional yang menggabungkan inkuiri terbimbing (guided 

inquiry)dan pembelajaran kooperatif, di mana peserta didik 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada 

komponen proses yang terdiri atas eksplorasi, penemuan konsep 

dan aplikasi untuk mempermudah pelaksanaan proses 

pembelajaran pendekatan inkuiri.  

b. Langkah Pembelajaran POGIL 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran POGIL  

terdiri dari lima tahap, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 7. Langkah Pembelajaran POGIL
80

 

No Sintaks Rincian Kegiatan 

1. Eksplorasi 

(Eksploration) 

Peserta didik diarahkan untuk melakukan 

pengamatan di dalam kelas atau 

laboratorium, mengemukakan hipotesis 

dan mencari data-data pengamatan 

2 Pembentukan 

Konsep 

(Concept 

Formation) 

Sebagai hasil dari langkah eksplorasi, 

diharapkan peserta didik dapat 

menemukan, memperkenalkan atau 

membentuk konsep. Pada tahap ini guru 

sebagai fasilitator memberikan pertanyaan 

yang dapat menuntun peserta didik untuk 

berpikir kritis dan analisis dihubungkan 

dengan apa yang telah peserta didik 

lakukan pada tahap eksplorasi. Peserta 

didik belajar melalui menjawab 

serangkaian pertanyaan yang dapat 

memandu mengeksplorasi representasi 

konsep, mengembangkan dan 
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No Sintaks Rincian Kegiatan 

memahaminya. Peserta didik 

membuktikan konsep yang telah 

ditemukan para ahli. 

 

3. Aplikasi Setelah konsep telah diidentifikasi melalui 

tahapan sebelumnya, maka perlu 

memperkuat dan memperluas pemahaman 

mengenai konsep tersebut dengan 

menjawab pertanyaan pada latihan 

sederhana dan memecahkan masalah yang 

mendalam.  

4. Penutup Aktifitas pembelajaran diakhir dengan 

peserta didik memvalidasi hasil yang telah 

mereka capai, merefleksikan apa yang 

telah dipelajari. Validasi dilakukan dengan 

melaporkan hasil yang mereka peroleh 

dengan rekan satu kelas dan guru, untuk 

mengetahui perpektif mereka mengenai 

konten dan kualitas konten. 

Pada model pembelajaran POGIL memberikan kesempatan 

bagi guru untuk mengajarkan konten pembelajaran dan 

keterampilan proses secara bersamaan.
81

 Peran guru pada model 

POGIL bukanlah sebagai ahli yang bertugas mentransfer 

pengetahuan, melainkan sebagai pebimbing peserta didik dalam 

proses pembelajaran, menuntun peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan, serta membantu peserta didik 

dalam menemukan atau mengembangkan pemahamannya 

sendiri dari proses yang telah mereka lakukan. Maka dalam 

model POGIL guru memiliki 4 peran utama, yaitu pemimpin 

(leader), monitoring, fasilitator, dan evaluator. Guru berperan 

sebagai pemimpin, monitoring, fasilitator, dan evaluator. Peran 

guru sebagai pemimpin adalah menciptakan perangkat 
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pembelajaran, mengembangkan dan menjelaskan scenario 

pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran dengan 

mendefinisikan kriteria kesuksesan peserta didik dalam 

pembelajaran.Monitoring merupakan pengatur siklus 

pembelajaran di kelas  dan menilai performansi peserta didik 

baik secara individual maupun tim selama pembelajaran. 

Fasilitator berperan untuk menimbulkan konflik kognitif pada 

peserta didik, baik melalui pertanyaan, memberikan analogi, 

atau menyajikan video, sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

peserta didik dan evaluator memberikan evaluasi kepada setiap 

individu dan kelompok, mengenai prestasi belajar, capaian 

terhadap tujuan pembelajaran, efektivitas kegiatan yang 

dilakukan peserta didik dan poin-poin umum mengenai kegiatan 

yang dilakukan.
82 

c. Kelebihan Pembelajaran POGIL 

Adapun kelebihan dan kekurangan dari model 

pembelajaran POGIL sebagai berikut:
83

 

a) Peserta didik terlibat berpikir di dalam kelas mapun di 

laboratorium. 

b) Membantu peserta didik bekerja sama dalam tim untuk 

memecahkan masalah. 

c) Refleksi untuk memperbaiki kinerja. 

d) Berinteraksi dengan instruktur (guru) sebagai fasilitator 

belajar. 

d. Kelemahan Pembelajaraan POGIL 

Adapun kelemahan model pembelajaran POGIL adalah 

sebagai berikut. 

1) Lingkungan pembelajaran yang bersifat kompetitif, 

bukan kooperatif sehingga peserta didik belajar sendiri 

dan kurang berperan dalam belajar tim. 

2) Masih banyak peserta didik mencari pemecahan 

masalah yang bersifat algoritmik. Pemecahan masalah 
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seperti ini tidak membantu mereka dalam menangani 

situasi baru yang sifatnya lebih nyata. 

3) Pemikiran peserta didik bahwa harus tahu semua 

jawaban dari pertanyaan. Ketika peserta didik 

mengetahui jawaban, ia merasa tidak perlu berpikir 

lama untuk memahami jawaban itu. 

 

6. Model Pembelajaran Concept Attainment 

a. Pengertian Model Pembelajaran Concept Attainment 

Concept attainment terdiri dari dua kata yaitu concept dan 

attainment. Concept berarti konsep sedangkan attainment 

artinya pencapaian. Sehingga concept attainment adalah proses 

pencapaian suatu konsep. Model ini merupakan model 

pembelajaran yang menuntut ide dan pemikiraan siswa untuk 

menjadikan segala pengalaman dan lingkungannya dalam 

rangka menemukan konsep. Sehingga dengan model 

pembelajaran ini pemahaman konsep peserta didik dapat 

berkembang. Model concept attainment menggunakan 

penalaran indukstid dengan mencari dan mendata sifat-sifat 

yang digunakan untuk membedakan contoh yang tepat dan tidak 

tepat. Model pembelajaran ini menitikberatkan pada 

pembentukan konsep dan menuntut peserta didik untuk 

menemukan konsep tertentu melalui penelaahan masalah, 

perumusan dan pengujian hipotesisi sehingga peserta didik 

yakin dengan konsep yang ditemukan. 

b. Langkah Model Pembelajaran Concept Attainment 

Berikut ini adalah fase-fase pembelajaran dengan Concept 

Attainment, 

Tabel 8. Langkah-langkah Model Pembelajaran Concept 

Attainment 

No Sintaks Rincian Kegiatan 

1. Penyajian data 

dan 

identifikasi 

konsep 

-Guru menyajikan contoh yang telah 

dilabeli (tiap contoh sudah dikelompokkan 

sendiri-sendiri antara contoh positif dan 

negatif) 

-Peserta didik membandingkan sifat-sifat 
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No Sintaks Rincian Kegiatan 

atau ciri-ciri dalam contoh-contoh positif 

dan negatif 

-Peserta didik menjelaskan sebuah definisi 

menurut sifat-sifat atau ciri-ciri yang paling 

esensial 

2 Pengujian 

pencapain 

konsep 

-Peserta didik mengidentifikasi contoh-

contoh tambahan yang tidak dilabeli dengan 

tanda ya dan tidak 

-guru menguji hipotesis, menamai konsep, 

dan menyatakan kembali definisi menurut 

sifat-sifat atau ciri-ciri yang paling esensial 

-Peserta didik membuat contoh-contoh 

 

3. Analisis 

strategi 

pemikiran 

-Peserta didik mendeskripsikan pemikiran-

pemikirannya 

-Peserta didik mendiskusikan peran sifat-

sifat dan hipotesis-hipotesis 

-Peserta didik mendiskusikan jenis dan 

ragam hipotesis 

 

c. Kelebihan Model Pembelajaran Concept Attainment 

Kelebihan model pembelajaran concept attaiment anatara 

lain; 

a) Guru langsung memberikan presentasi informasi-

informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi 

tentang topik yang akan dipelajari oleh peserta didik, 

sehingga peserta didik mempunyai parameter dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran 

b) concept attaiment melatih konsep peserta didik, 

menghubungkannya kepada kerangka yang ada dan 

menghasilkan pemahaman materi yang lebih dalam 

c) concept attaiment meningkatkan pemahaman konsep 

peserta didik 

d) Ingatan peserta didik akan suatu konsep lebih matang 

d. Kelemahan Model Pembelajaran Concept Attainment 



55 
 

 

 

Berikut ini adalah kelemahan model pembelajaran concept 

attaintment, antara lain: 

a) Keterbatasan waktu, sehingga pembelajaran kurang 

dapat maksimal dan akan membuat pemaksaan sebuah 

model pembelajaran karena banyak KD lain yang 

harus dipelajari 

b) Guru memerlukan waktu yang lama dalam 

mengkondisikan peserta didik untuk dapat bekerja 

kelompok maupun individu dalam menyimpulkan 

konsep 

 

7. Model Pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, and Extending) 

a. Pengertian Model Pembelajaran CORE 

Model CORE yaitu model pembelajaran yang akan 

menekankan kemampuan berpikir peserta didik dalam 

menghubungkan, mengorganisasikan, mendalami, mengelola 

dan mengembangkan informasi yang didapat. Model CORE 

termasuk model pembelajaran yang berlandaskan pada teori 

kontruktivisme dimana peserta didik harus mengkontruksikan 

pengetahuannya sendiri melalui interaksi diri dengan objek, 

fenomena, pengalaman dan lingkungannya. Sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih bermakna dan dapat mempengaruhi 

perkembangan pengetahuan serta kemampuan berpikir peserta 

didik.  

Penerapan model CORE menggunakan metode diskusi dan 

model ini merupakan salah satu tipe model pembelajaran 

kooperatif yang dapat meningkatkan pemahaman konsep 

peserta didik. Dengan menerapkan model pembelajaran CORE 

dapat membantu kesulitan guru dalam memberikan materi 

pembelajaran kepada peserta didik. Karena, dalam 

pembelajaran ini peserta didik ditempatkan dalam kelompok-

kelompok belajar, maka sumber belajar peserta didik bukan 

hanya guru atau buku ajar saja, melainkan juga teman sebaya 

dalam kelompoknya. 
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Menurut Ngalimun, model pembelajaran CORE 

merupakan model pembelajaran yang mempunyai empat 

komponen atau tahap yaitu connecting (koneksi informasi lama 

dan baru antar konsep), organizing (mengorganisasi ide untuk 

memahami materi, reflecting (memikirkan kembali, menggali 

dan menjelaskan kembali), extending (mengembangkan, 

memperluas dan menemukan).  

b. Langkah Pembelajaran CORE 

Ke-empat tahapan CORE adalah sebagai berikut. 

1) Connecting 

Menurut bahasa, connect artinya menghubungkan dan 

menyambungkan. Pada tahap connecting, guru 

mengaktifkan latar belakang pengetahuan yang 

dimiliki peserta didik sebelumnya dengan meminta 

peserta didik untuk menjawab pertanyaan dari guru 

atau menulis dari pengetahuan dan pengalaman 

mereka yang akan diterapkan untuk topik yang akan 

dipelajari. Connecting merupakan kegiatan 

menghubungkan informasi lama dengan informasi 

baru dan antar konsep. Sebuah konsep dapat 

dihubungkan dengan konsep lain dalam sebuah 

diskusi kelas, dimana konsep yang akan diajarkan 

dihubungkan dengan apa yang telah diketahui peserta 

didik. Maka agar dapat berperan dalam diskusi, 

peserta didik harus mengingat dan menggunakan 

konsep yang dimilikinya untuk menghubungkan dan 

menyusun ide-idenya. 

2) Organizing 

Secara bahasa organaze artinya mengatur, 

mengorganisasi, mengadakan sebuah sistem dapat 

bekerja dengan baik. Tahap organizing adalah kunci 

penting agar peserta didik aktif menciptakan, 

mengatur informasi/ide dengan bimbingan guru. 

Penciptaan aktif ini semakin memperkuat 

metakognitif peserta didik dan kemampuan penalaran. 

Organizing merupakan kegiatan mengorganisasikan 
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informasi-informasi yang telah diperoleh. Kegiatan ini 

dalam proses pembelajaran meliputi penyusunan ide-

ide atau rencana setelah peserta didik menemukan 

keterkaitan dalam masalah yang diberikan, sehingga 

terciptanya strategi dalam menyelesaikan masalah. 

Setiap peserta didik dapat bertukar pendapat dalam 

diskusi kelompoknya sehingga dapat 

mengorganisasikan, menyusun ide/informasi yang 

telah diperoleh. 

3) Reflecting 

Refelct secara bahasa berarti menggambarkan, 

membayangkan, mencerminkan, mewakili, 

memantulkan dan memikirkan. Refleksi adalah cara 

berpikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah 

dilakukan dalam hal belajar di masa lalu. Refelcting 

merupakan kegiatan memikirkan kembali informasi 

yang sudah didapat. Kegiatan ini dalam proses 

pembelajaran dilakukan ketika peserta didik berada 

dalam satu kelompok diskusi. 

4) Extending 

Secara bahasa extend berarti memperpanjang, 

menyampaikan, mengulurkan, memberikan dan 

memperluas. Tahap extending memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk mensitesis 

pengetahuan mereka, mengaturnya dengan cara baru, 

dan mengubahnya untuk aplikasi baru. Extending 

merupakan tahap dimana peserta didik dapat 

memperluas pengetahuan mereka tentang apa yang 

sudah diperoleh selama belajar mengajar berlangsung. 

Perluasan pengetahuan tersebut harus disesuaikan 

dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki pesera 

didik.  

Selengkapnya langkah pembelajaran CORE dapat 

dilakukan dengan langkah pembelajaran berikut ini. 

1. Mengawali pembelajaran dengan kegiatan yang 

menarik peserta didik 
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2. Penyampaian konsep lama yang akan dihubungkan 

dengan konsep baru oleh guru kepada peserta didik 

(Connecting) 

3. Pengorganisasian ide-ide untuk memahami materi 

yang dilakukan oleh peserta didik dengan bimbingan 

guru (Organizing) 

4. Pembagian kelompok secara hetergen (campuran 

antara yang pandai, sedang dan kurang) 

5. Memikirkan kembali, mendalami, dan menggali 

informasi yang sudah didapat dan dilaksanakaan 

dalam kegiatan belajar kelompok (Reflecting) 

6. Pengembangan, memperluas, menggunakan dan 

menemukan melalui tugas individu dengan 

mengerjakan tugas (Extending) 

c. Kelebihan Model CORE 

Model CORE mempunyai kelebihan yaitu: 

1) Mengembangkan kreatifitas peserta didik 

2) Melatih daya ingat peserta didik 

3) Mengembangkan daya pikir kritis 

4) Memberikan pengalaman kepada peserta didik 

d. Kelemahan Model CORE 

Disamping memiliki kelebihan, model CORE juga 

memiliki kelemahan, diantaranya: 

a) Membutuhkan kesiapan yang matang untuk 

menggunakan model pembelajaran tersebut 

b) Jika peserta didik tidak kritis, maka proses 

pembelajaran kurang lancar 

c) Tidak semua materi pembelajaran dapat menggunakan 

model ini 
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RANGKUMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskonsepsi pada peserta didik dalam mata 

pelajaran biologi dapat direduksi dengan 

menggunakan strategi dan model pembelajaran yang 

tepat. Strategi dan model pembelajaran yang 

digunakan dapat meningkatkan pemahaman konsep 

dan penguasaan konsep peserta didik, sehingga 

peserta didik menyadari miskonsepsi dan 

membenarkan konsepnya. Model dan strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah model 

pembelajaran ECIRR, POGIL, model pembelajaran 

CORE, model pembelajaran Concept Attainment, 

strategi Konflik Kognitif, model pembelajaran 

Perubahan Konseptual dan strategi PDEODE 
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TES FORMATIF KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 

 

Jawabalah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Jelaskan langkah pembelajaran dengan model ECIRR! 

2. Mengapa strategi konflik kognitif dapat mengatasi 

miskonsepsi pada peserta didik? 

3. Apa kelebihan model pembelajaran perubahan konseptual 

dalam mereduksi miskonsepsi peserta didik? 

4. Jelaskan kelebihan dan startegi PDEODE dalam mereduksi 

miskonsepsi peserta didik! 

5. Jelaskan langkah pembelajaran dengan model CORE! 
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EVALUASI PEMBELAJARAN UNTUK MENGUKUR 

MISKONSEPSI 

 

1. Evaluasi Pembelajaran 

a. Pengertian Evaluasi Pembelajaran 

Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yakni 

evaluation. Akar katanya value yang berartii ‗nilai‘ atau ‗harga‘. 

Dalam bahasa Arab evaluasi disebut sebagai al-qimah atau al-

taqdir yang artinya nilai. Istilah nilai pada mulanya dipopulerkan 

oleh Plato. Dengan demikian secara harfiah evaluasi diartikan 

sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
84

 

Beberapa pengertian evaluasi menurut beberapa ahli yaitu sebagai 

berikut. 

1) M. Chabib Thoha yang menyatakan bahwa evaluasi 

adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui 

keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk 

memperoleh kesimpulan.  

2) Mehres dan Lehman yang menjelaskan bahwa evaluasi 

adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan 

menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk 

membuat alternatif keputusan. Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka setiap kegiatan evaluasi merupakan suatu 

proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh 

informasi atau data, kemudian berdasarkan data tersebut 

dibuat suatu keputusan 

3) Norman E. Gronlund merumuskan pengertian evaluasi 

sebagai proses yang sistematis untuk menentukan dan 

                                                             
84 Leni Fitrianti, ‗Prinsip Kontinuitas Dalam Evaluasi Proses Pembelajaran‘, 

Al-Ishlah : Jurnal Pendidikan, 10.1 (2018), 89–102. 
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membuat keputusan samapi sejauh mana tujuan-tujuan 

pengajaran telah dicapai oleh peserta didik.  

4) Wrighstone dkk mengemukakan bahwa evaluasi 

pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan 

kemajuan peserta didik ke arah berbagaai tujuan atau 

nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum 

5) Djemari Mardapi, evaluasi adalah salah satu rangkaian 

kegiatan dalam meningkatkan kualitas, serta kinerja atau 

produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan 

suatu program 

6) Miller, evaluasi adalah penilaian kualitatif yang 

menggunakan hasil pengukuran dari tes dan informasi 

penilaian untuk menentukan nilai 

7) Griffin dan Nix, evaluasi adalah judgment terhadap nilai 

atau implikasi dari hasil pengukuran. Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi selalui didahului 

dengan kegiatan pengukuran dan penilaian.
85

 

Berdasarkan definisi etimologi maupun terminologi di atas, 

dapat dipahami bahwasanya evaluasi merupakan kegiatan yang 

sengaja dilakukan dengan perencanaan yang matang untuk 

menentukan nilai yang diperoleh oleh peserta didik setelah 

mengikuti rangkaian aktivitas pembelajaran dalam beberapa waktu. 

Nilai tersebut melambangkan hasil secara kualitatif dan kuantitatif 

terkait perkembangan belajar peserta didik. secara sederhana, nilai 

tersebut menjadi patokan bagi guru untuk mengetahui pencapaian 

tujuan pembelajaran.  

Dasar pelaksanaan evaluasi secara berkesinambungan ini 

juga tercantum dalam Pasal 58 Ayat (1) UU R1 No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas, yang menyatakan ―Evaluasi hasil belajar peserta 

didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, 

dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

Dengan evaluasi yang dilaksanakaan secara teratur, terencana dan 

terjadwal dimungkinkan bagi pendidik memperoleh informasi yang 

dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau 

perkembangan peserta didik sejak awal hingga akhir mengikuti 
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63 
 

 

 

program pendidikan. Di samping itu juga dimaksudkan agar pihak 

evaluator (guru, dosen dll) dapat memperoleh kepastian dan 

kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan 

kebijaksanan-kebijaksanaan yang perlu diambil untuk masa 

selanjutnya.  

Dari pengertian di atas diketahui bahwa evaluasi 

pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang mutlak harus 

dimiliki seorang guru atau calon guru. Karena seorang guru atau 

calon guru harus memiliki 4 kompetensi dasar yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial 

dan kompetensi kepreibadian. Kompetrnsi profesional seorang 

guru salah satunya yaitu mengevaluasi hasil belajar peserta didik.
86

  

Kegiatan evaluasi selalui didahului oleh pengukuran dan 

penilaian. Pengukuran adalah membandingkan hail tes dengan 

standar yang ditetapkan. Pengukuran bersifat kuantitatif. 

Pengukuran adalah proses pemberian skor terhadap proses dan 

hasil pembelajaran. Hal ini tentunya berdasarkan kriteria atau 

ukuran tertentu yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan dalam rangka memberikan judgement yaitu berupa 

keputusan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Sedangkan 

menilai adalah kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi 

terhadap hasil pengukuran, atau membanding-bandingkan dan 

tidak sampai ke taaraf pengambilan keputusan. Penilaian lebih 

bersifat kualitatif. Penilaian merupakan suatu proses untuk 

mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang 

diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang 

menggunakan tes maupun non-tes.
87

 

Pengukuran, penilaian dan evaluasi adalah kegiatan yang 

bersifat hierarki. Artinya ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya 

dengan proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain, serta dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara 

berurutan.  

 

                                                             
86 Nurdyansyah And Andiek Widodo, Inovasi Teknologi Pembelajaran 

(Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2015). 
87 Febriana, Evaluasi Pembelajaran,  7-8. 
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Tabel 9. Contoh Perbedaan Pengukuran, Penilaian, Evaluasi 

Peserta Skor 

Miskonsepsi (%) 

Kategori  Keputusan 

Andi 85 Sangat 

Tinggi 

Konsepsi sangat 

banyak yang salah 

Dika 40 Sedang Konsepsi terkadang 

salah 

Fitri 70 Tinggi Konsepsi banyak 

yang salah 

Liana 20 Rendah Hanya sedikit 

konsepsi yang salah 

Keterangan:  

Skor: adalah hasil pengukuran 

Kategori sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah adalah hasil 

penilaian 

Keputusan klasifikasi konsepsi adalah hasil dari evaluasi 

 

b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan evaluasi pembelajaran ada dua yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus. Berikut adalah penjelasan dari tujuan umum 

dan tujuan khusus evaluasi pembelajaran. 

1) Tujuan Umum 

a) Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf 

perkembangan atau kemajuan yang diamali oleh 

peserta didik, setelah mereka mengikuti proses 

pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan 

kata lain, tujuan tumum evaluasi dalam pendidikan 

adalah untuk memperoleh data pembuktian yang 

akan menjadi petunjuk tingkat kemampuan dan 

keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-

tujuan kurikuler setelah mereka menempuh proses 

pembelajaran dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan 

b) Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode 

pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses 
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pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Jadi 

tujuan umum kedua dari evaluasi adalah untuk 

mengukur dan menilai efektivitas mengajar dan 

metode metode mengajar yang telah diterapkan atau 

dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar 

yang dilaksanakan oleh peserta didik 

2) Tujuan Khusus 

a) Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam 

menempuh program pendidikan. Tanpa adanya 

evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan 

atau rangsangan pada diri peserta didik untuk 

memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-

masing 

b) Untuk mencari dan menemukan faktor penyebab 

keberhaslan dan ketidakberhasilan peserta didik 

dalam mengikuti program pendidikan, sheingga 

dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara 

perbaikannya.
 88

 

Fungsi evaluasi di dalam pendidkan tidak dapat dilepaskan 

dari tujuan evaluasi itu sendiri. Secara rinci fungsi evaluasi dalam 

pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi berikut. 

1) Untuk mengetahui seberapa maju dan berkembangnya 

peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar selama 

jangka waktu tertentu. hasil evaluasi yang didapatkan 

itu selanjutnya digunakan untuk memperbaiki cara 

belajar peserta didik.  

2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program 

pengajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri dari 

beberapa komponen yang memilikiketerkaitan. 

3) Untuk keperluan bimbingan konseling, digunakan 

sebagai sumber informasi atau data bagi pelayanan BK 

untuk: 

a) Membuat berbagai diagnosis kelemahan, kekuatan 

atau kemampuan peserta didik 
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b) Mengetahui dalam hal apa yang harus diperbaiki 

atau remedial dari peserta didik 

c) Sebagai dasar untuk menangani berbagai kasus yang 

terjadi pada peserta didik 

d) Sebagai acuan dalam melayani berbagai kebutuhsn 

peserta didik untuk membimbing karirnya di masa 

depan. 

4) Untuk mengetahui berbagai keperluan pengembangan 

dan perbaikan kurikulum sekolah.
89

  

 

c. Prinsip-Prinsip Dalam Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan 

baik jika berpegang pada tiga prinsip berikut ini. 

1) Prinsip keseluruhan 

Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh dikenal 

dengan prinsip komprehensif. Dengan prinsip ini maka 

evaluasi hasil belajar dapat terlaksana dengan baik, 

apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara utuh atau 

menyeluruh. Perlu diingat bahwa evaluasi hasil belajar 

itu tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong, melainkan 

harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh 

2) Prinsip kesinambungan 

Prinsip ini dikenal dengan prinsip kontinuitas, yakni 

evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil 

belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung-

menyambung dari waktu ke waktu.  

3) Prinsip objektivitas 

Mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat 

dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila terlepas 

dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif.  

Prinsip-prinsip lain dalam melakukan evaluasi adalah: 

1. Sahih. Penilaian yang dilakukan pendidik dapat 

sahih ketika dilakukan berdasarkan data yang 

menceminkan kemampuan yang diukur dan 

menggunakan instrumen pengukuran yang jelas. 
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2. Adil. Penilaian harus sesuai dengan hasil nyata 

capaian belajar peserta didik dengan kompetensi 

yang dinilai 

3. Terpadu. Penilaian oleh pendidik adalah salah satu 

komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

pembelajaran, dan mengacu pada kompetensi yang 

diajarkan pada proses pembelajaran 

4. Terbuka. Prosedur dan kriteria penilaian harus 

terbuka dan jelas, serta diketahui oleh pendidik dan 

peserta didik. peserta didik atau pengguna hasil 

penilaian harus tahu proses dan acuan apa yang 

dipakai untuk merumuskan penilaian 

5. Sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana 

dan bertahap dengan mengikuti berbagai langkah 

baku. Hal ini diawali dengan pemetaan, yaitu 

mengidentifikasi, menganalisis KD, dan indikator. 

Berdasarkan tersebut selanjutnya dipetakan teknik 

penilaian, bentuk instrumen dan waktu penilaian 

yang sesuai 

6. Beracuan kriteria penilaian. Penilaian dilakukan 

sesuai dengan acuan kriteria yang telah ditetapkan 

7. Akuntabel. Hasil penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya, harus memiliki makna bagi 

peserta didik dan juga proses pembelajarannya.
90

 

d. Macam-Macam Evaluasi Pembelajaran 

1) Evaluasi formatif 

Kata formatif berasal dari bahasa Inggris to form  yang 

artinya ‗membentuk‘. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana oeserta didik telah 

terbentuk setelah mengikuti suatu program terntentu.
91

 

Evaluasi formatif dapat juga diartikan sebagai penilaian 

yang bertujuan untuk mencari umpan balik, selanjutnya hasil 

penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki 

                                                             
90 Ibid, 15-17. 
91 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 67. 



68 
 

proses belajar mengajar. Sebenarnya evaluasi formatif tidak 

hanya dilakukan pad tiap akhir pelajaran, tetapi bisa 

dilakukan ketika pelajaran berlangsung.
92

  

Evaluasi formatif tidak hanya berbentuk tes tertulis dan 

hanya dilakukan pada setiap akhir pelajaran, tetapi dapat 

pula berbentuk pertanyaan-pertanyaan lisan atau tugas-tugas 

yang diberikan selama pelajaran berlangsung ataupun 

sesudah pelajaran selesai. Dalam hal ini, prestes postes 

termasuk evaluasi formatif.
 93

 Evaluasi formatif ini 

mempunyai manfaat baik bagi peserta didik, pendidik 

maupun program itu sendiri. Adapun manfaat evaluasi 

formatif diantaranya sebagai berikut. 

a. Digunakan untuk mengetahui apakah peserta didik 

sudah menguasai bahan program secara 

menyeluruh 

b. Merupakan penguatan bagi peserta didik 

c. Sebagai usaha perbaikan bagi peserta didik 

d. Sebagai diagnosis untuk peserta didik 

e. Mengetahui sejauh mana bahan yang diajarkan 

sudah dapat diterima oleh peserta didik 

f. Mengetahui bagian-bagian pelajaran yang belum 

dipahami 

g. Dapat mengetahui apakah program yang diberikan 

merupakan program yang tepat dalam arti sesuai 

dengan kecakapan peserta didik 

h. Apakah metode, pendekatan, dan alat evaluasi 

sudah tepat
94

 

2) Evaluasi sumatif 

Kata sumatif berasal dari bahasa inggris yaitu sum yang 

artinya ;jumlah‘ atau ‗total‘.
95

 Evaluasi sumatif adalah 

ebaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik 

                                                             
92 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), 36. 
93 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengaajaran 

(Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013), 26. 
94 Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,36-38. 
95 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, 68. 
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setelah mengikuti pelajaran dalam catur wulan, satu 

semester atau akhir tahun untuk menentukan jenjang 

pendidikan berikutnya.
96

 Adapun manfaat tes sumatif di 

antaranya sebagai berikut. 

a. Untuk menentukan nilai seorang peserta didik di 

antara teman-temannya atau grading 

b. Untuk menentukan seorang peserta didik dapat 

atau tidaknya mengikuti kelompok dalam 

menerima program berikutnya. Evaluasi sumatif 

sebagai evaluasi prediksi 

c. Untuk mengisi catatn kemajuan belajar peserta 

didik yang akan berguna bagi orang tua, pihak 

bimbingan dan penyuluhan sekolah atau perguruan 

tinggi.
97

 

3) Evaluasi diagnostik 

Evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi yang digunakan 

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam belajar sehingga berdasarkan kelemahan tersebut 

dapat diberikan perlakuan yang tepat. evaluasi ini digunakan 

untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian ini 

dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran 

remedial, penemuan kasus dan lain lain. 

4) Evaluasi penempatan 

Evaluasi penempatan ini dilakukan terhadap pribadi 

peserta didik guna kepentingan penempatan dalam situasi 

belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik baik 

menyangkut minat, bakat, kemampuan dan aspek-aspek lain 

yang dianggap perlu bagi kepentingan peserta didik 

selanjutnya.
98

 

i. Instrumen Evaluasi Pembelajaran 

                                                             
96 Ramayulis And Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2009), 242. 
97 Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 39-41. 

98 Ramayulis And Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, 228. 
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Instrumen evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2, 

yaitu: 

1) Tes objektif 

Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa 

memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan 

jawaban singkat dan pemeriksaanya dilakukan secara 

objektif terhadap semua peserta didik. Ada beberapa jenis 

tes bentuk objektif yaitu: pilihan ganda, bentuk pilihan 

benar salah, menjodohkan dan isian singkat.
99

 

a) Pilihan ganda 

Tes objektif yang menyajikan soal dan 

beberapa pilihan jawaban yang hanya ada satu 

jawaban yang benar. Tes pilihan ganda dapat 

diskor dengan mudah, cepat, dan memiliki 

obyektifitas yang tinggi untuk mengukur 

tingkat kognitif peserta didik. sebelum 

menyusun tes pilihan ganda terdapat hal-hal 

yang harus diperhatikan  yaitu: 1) Ada 

kesesuaian antara soal dan jawaban, 2) 

Penyusunan kalimat tiap soal harus jelas, 3) 

bahasa yang digunakan mudah dipahami, 4) 

setiap soal harus mengandung satu masalah. 

b) Pilihan benar salah 

Bentuk tes benar salah adalah soal yang 

mengandung dua kemungkinan jawaban yaitu 

benar dan salah. Fungsi bentuk soal benar salah 

adalah untuk mengukur kemampuan peserta 

didik untuk membedakan antara fakta dengan 

pendpaat. Agar soal dapat berfungsi dengan 

baik, maka materi yang ditanyakan sebaiknya 

homogen dari segi isi. Bentuk soal ini banyak 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

mengidentifikasi informasi berdasarkan 

hubungan yang sederhana. kelebihan tes ini 

                                                             
99 Rusyi Ananda Asrul And Et.Al, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: 

Cita Pustaka Media, 2014), 45. 
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yaitu mudah disusun dan dilaksanakan, dapat 

dinilai dengan cepat dan objektif dan mencakup 

materi yang lebih luas. kekurangannya yaitu 

peserta didik cenderung menjawab coba-coba, 

memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang 

rendah dan sering terjadi kekaburan untuk soal 

yang benar-benar jelas.  

c) Menjodohkan  

Tes menjodohkan yaitu bentuk tes yang 

teridri atas kumpulan soal dan kumpulan 

jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua 

kolom yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan 

sebelah kiri dan kolom jawaban sebelah kanan. 

Tugas peserta didik adalah mencari dan 

menempatkan jawaban sehingga sesuai dan 

cocok dengan pertanyaan. Bentuk tes ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan peserta 

didik dalam mengidentiifkasi informasi 

berdasarkan hubungan yang sederhana dan 

kemampuan menghubungkan antara dua hal. 

Semakin banyak hubungan antara premis 

dengan respon dibuat maka semakin baik soal 

yang disajikan. 

d) Isian singkat 

Tes isian singkat adalah tes yang ditandai 

dengan adanya jawaban pada tempat kosong 

yang disediakan oleh guru untuk menulis 

jawabannya dengan singkat sesuai dengan 

petunjuk. 

2) Tes non-objektif 

Tes non-objektif atau disebut sebagai tes uraian 

yaitu tes yang pertanyaanya membutuhkan jawaban peserta 

didik untuk menguraikan, mengorganisasikan dan 

menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam 

bentuk, teknik dan gaya yang berbeda satu dengan lainnya. 

Bentuk uraian sering juga disebut bentuk subjektif, karena 
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dalam pelaksanaannya sering dipengaruhi oleh faktor 

subjektifitas guru. Kelebihan tes non-objektif diantaranya 

tes dapat dibuat dengan cepat dan mudah, mendorong 

siswa untuk berani mengemukakan pendapat dengan gaya 

bahasa sendiri dan menyusun kalimat dalam bentuk yang 

bagus, dan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. 

Sedangkan kelemahan tes non-objektif ini adalah kurang 

bisa mencakup isi materi secara keseluruhan, kadar 

validitas dan reliabilitas rendah karena pengetahuan siswa 

yang betul-betul dipahami sulit diketahui, cara 

memeriksanya banyak dipengaruhi unsur subjektif dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk dikoreksi. Bentuk 

tes non-objektif terbagi menjadi dua yaitu uraian terbatas 

dan uraian bebas. Uraian terbatas peserta didik diberi 

kebebasan untuk menjawab soal yang dinyatakan namun 

arah jawabannya dibatasi sehingga kebebasan tersebut 

menjadi bebas yang terarah. Uraian bebas, peserta didik 

menjawab soal dengan cara sistematika sendiri. Bebas 

mengungkapkan pendapat sesuai dengan kemampuannya. 

Namun guru harus mempunyai acuan atau patokan dalam 

mengoreksi jawaban peserta didik.
100

  

j. Langkah-Langkah Evaluasi 

Pada umumnya langkah untuk melakukan evaluasi dibagi 

menjadi enam langkah pokok, yaitu sebagai berikut. 

a) Menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Terdapat 6 

aspek kegiatan yaitu merumuskan tujuan, menetapkan 

aspek-aspek yang akan dievaluasi, memilih dan 

menentukan teknik evaluasi, menyusun alat pengukur 

yang digunakan, menentukan tolak ukur norma dan 

kriteria, menentukan frekuensi dari evaluasi yang 

akan dilakukan. 

b) Menghimpun data. Kegiatan melaksanakan 

pengukuran, pengamatan, wawancara, dan angket. 
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c) Melakukan verifikasi data. Data yang telah dihimpun 

disaring lebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. 

Verifikasi data dilakukan untuk dapat memisahkan 

data yang baik dan data yang kurang baik. 

d) Mengolah dan menganalisis data. Dilakukan dengan 

maksud untuk memberikan makna terhadap data yang 

telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi 

e) Memberikan interprestasi dan menarik kesimpulan. 

Pada hakikatnya adalah verbalisasi dari makna yang 

terkandung dalam data yang telah mengalami 

pengolahan dan penganalisisan itu. Atas daasar 

intrespestasi maka dapat ditarik kesimpulan 

f) Tindak lanjut hasil evaluasi. Pada akhrinya evaluator 

dapat mengambil keputusan atau merumuskan 

kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai 

tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut.
101

 

2. Teknik Evaluasi Untuk Mengukur Miskonsepsi 

Teknik evaluasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan 

mengukur miskonsepsi peserta didik adalah dengan menggunakan tes 

objektif. Bentuk instrumen yang digunakan adalah tes pilihan ganda 

atau multiple choice.  

Tabel 10. Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen 

Miskonsepsi
102

 

Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 

Tes Pilihan ganda/multiple choice 

 Tes multiple choice yaitu tes yang diberikan dengan bebrapa 

alternatif jawaban. Dalam mengukur miskonsepsi tes multiple choice 

yang digunakan adalah multiple choice dua tingkat (two tier multiple 

choice), multiple choice tiga tingkat (three tier multiple choice) dan 

multiple choice 4 tingkat (four tier multiple choice. Selain itu, soal 

multiple choice juga dapat ditambahkan tingkat keyakinan dengan 

metode CRI (certainty of response index).  

 

                                                             
101 Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, 59-62. 
102 Febriana, Evaluasi Pembelajaran, 44. 
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3. Teknik Skoring Instrumen Untuk Mengukur Miskonsepsi 

a. Teknik Skoring Metode Certainty of Response Index 

(CRI) 

1) Penilaian 

Untuk menilai tes objektif pilihan ganda, penilaian yang 

digunakan yaitu sebagai berikut. 

Tabel 11. Skor Per Butir Soal Pilihan Ganda 

Nilai Keterangan 

1 Jawaban benar 

0 Jawaban salah 

Sedangkan untuk CRI untuk mengetahui tingkat keyakinan 

peserta didik terhadap jawaban yang dipilih dapat 

menggunakan nilai skala di baah ini. 

Tabel 12. Skala Keyakinan Metode CRI
103

 

CRI Kriteria Kategori 

B S 

0 Totally guess answer (jika menjawab 

soal 100% ditebak) 

TP TP 

1 Almost guess (jika menjawab soal 

presentase unsur tebakan 75%-99% 

TP TP 

2 Not Sure (jika menjawab soal presentase 

unsur tebakan antara 50%-74% 

TP TP 

3 Sure (Jika menjawab soal presentase 

unsur tebakan 25%-49% 

P M 

4 Almost certain (jika menjawab soal 

presentase unsur tebakan antara 1%-24% 

P M 

5 Certain (Jika menjawab soal tidak ada 

unsur tebakan sama sekali (0%) 

P M 

 

2) Pengelompokkan data 

Berdasarkan pengelompokkan data, kemudian data 

dianalisis dengan berpedoman pada kombinasi jawaban 

yang diberikan dengan nilai CRI. Sehingga dapat diketahui 
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Special Needs And Their Misconception On Corrosion,‖ Journal Of Engineering 

Science And Technology 17, No. 1 (2022): 0225–38. 
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persentase peserta didik yang paham konsep, miskonsepsi 

dan tidak paham konsep.  

Tabel  13. Skala Ketentuan Miskonsepsi Metode CRI
104

 

Kriteria jawaban CRI Rendah 

(<2,5) 

CRI Tinggi (>2,5) 

Jawaban benar Jawaban benar tapi 

CRI rendah berarti 

tidak paham 

konsep (lucky 

guess) 

Jawaban benar dan 

CRI tinggi berarti 

menguasai konsep 

dengan baik 

Jawaban salah Jawaban salah dan 

CRI rendah berarti 

tidak pahaam 

konsep 

Jawaban salah tapi 

CRI tinggi berarti 

terjadi miskonsepsi 

 

3) Penafsiran data 

Persamaan untuk mencari persentase peserta didik dalam 

menjawab soal beserta tingkat keyakinannya menjadi 

kelompok berkategori paham, miskonsepsi, dan tidak 

paham konsep dan dalam menentukan soal yang 

berkategori miskonsepsi dan tidak paham konsep, adalah 

sebagai berikut.  

 

           ( )

  
          (                           )

                    
       

 

Untuk membedakan antara peserta didik yang mengalami 

miskonsepsi dan peserta didik yang tidak paham konsep 

pada setiap butir soal maka dalam analisis datanya 

                                                             
104 Hasan N. Hidayatullah, ―The Science Literacy Profile Based On Madrasah 

Students‘ Misconceptions On Science Concepts,‖ In International Conference On 

Madrasah Reform 2021 (Icmr 2021) (Atlantis Press, 2021), 111–17. 
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menggunakan nilai fraksi (F) yang dikombinasikan dengan 

nilai CRI untuk jawaban salah (CRIs) pada setiap soal. 

Fraksi digunakan untuk membedakan soal yang tidak 

dipahami dan soal yang dimiskonsepsikan peserta didik 

secara keseluruhan. Rumus CRIs dan fraksi sebagai 

berikut.
105

 

 

    

  
                                                        

 

 

   
                          

       
 

Adapun ketentuan untuk mengetahui nilai CRIs serta 

Fraksi per butir soal disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 14. Ketentuan dari Kombinasi Nilai CRIs serta Fraksi
106

 

Fraksi CRIs Keterangan 

>0,5 atau 

<0,5 

<2,5 Tak paham 

konsep 

>0,5 >2,5 Paham 

<0,5 >2,5 Miskonsepsi 

 

b. Teknik Skoring Two Tier Multiple Choice Test 

Untuk mengetahui ada tidaknya miskonsepsi peserta didik 

pertama kali yang harus dilakukan adalah pemberian skor pada 

jawaban peserta didik. Teknik analisis data untuk mengetahui 

miskonsepsi yaitu sebagai berikut.
107

 

1) Menentukan jumlah frekuensi pola jawaban siswa 

                                                             
105 Sriwanda Van Solang, Yuszda K. Salimi, And Masrid Pikoli, 

‗Remediasi Miskonsepsi Siswa Pada Konsep Asam Dan Basa Dengan 

Menggunakan Strategi Konflik Kognitif Di Kelas Xii Mia Man 1 Kota 
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Tabel 15. Keterkaitan Kriteria dengan Jawaban
108

 

Kriteria Jawaban Keterangan Skor 

Jawaban benar-alasan benar Paham Konsep 2 

Jawaban benar-alasan salah Miskonsepsi 1 

Jawaban salah-alasan benar Miskonsepsi 1 

Jawaban salah-alasan salah Tidak paham konsep 0 

 

2) Data hasil jawaban siswa dikelompokkan berdasarkan 

kategori miskonsepsi 

3) Menghitung persentase setiap pola jawaban siswa 

4) Menghitung rata-rata dari keseluruhan persentase siswa 

menggunakan rumus 

 

           ( )

  
          (                           )

                    
       

 

5) Menentukan kategori miskonsepsi siswa 

Tabel 16. Kategori Tingkat Miskonsepsi
109

 

Kriteria Jawaban Kategori 

0 ≤ % < 20 Sangat rendah 

20 ≤ %< 40 Rendah 

40 ≤  % < 60 Sedang 

60 ≤ % <80 Tinggi 

80 ≤ % < 100 Sangat Tinggi 

6) Menghitung persentase jawaban pilihan dan alasan pada 

tier 2 
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Bioilmi: Jurnal Pendidikan, 6.1 (2020), 11–19. 
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           ( )

  
          (                           )

                    
       

 

 

c. Teknik Skoring Three Tier Multiple Choice Test 

Penilaian dilakukan dari tingkat pertama, kedua dan ketiga 

yang dianalisis dalam tiga tahapan. Adapun kriteria 

pengelompokkan setiap tingkat tes yaitu
110

: 

1) Tahap Pertama 

Tahap pertama, penilaian diberikan pada tingkat 

pertama soal. Setiap jawaban yang benar diberi skor 1 

dan jika salah diberi nilai 0. Berikut kriteria penskoran 

pada tahap 1. 

Tabel 17. Kriteria Penskoran tahap 1 

Kriteria Skor 

Benar 1 

Salah 0 

 

2) Tahap Kedua 

Dilakukan penilaian berdasarkan hasil dari tingkat 

pertama dan kedua. Adapun kriteria penilaian yang 

dilakukan yaitu: 

Tabel 18. Kriteria Penskoran tahap 2 

Tier 1 Tier 2 Skor 

Benar (1) Benar (1) 1 

Benar (1) Salah (0) 0 

Salah (0) Benar (1) 0 

Salah (0) Salah (0) 0 

 

 

 

 

                                                             
110 Lu‘lu Yu‘tikan Nabilah, ―Pengembangan Instrumen Diagnostik Three 

Tier Test Pada Materi Pecahan Kelas Vii Smpn 24 Makassar‖ (Universitas 

Negeri Makasar, 2019), 39-42. 
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3) Tahap Ketiga 

Tahap ketiga dilakukan dengan melihat jawaban 

secara keseluruhan untuk setiap tingkatan. Adapun 

kriteria penilaian yang diberikan yaitu: 

Tabel 19. Kriteria Penskoran tahap 3 

Tier 1 Tier 2 Skor Tier 3 Skor 

Benar (1) Benar (1) 1 Yakin (1) 1 

Benar (1) Salah (0) 1 Tidak Yakin (0) 0 

Benar (1) Salah (0) 0 Yakin (1) 0 

Benar (1) Salah (0) 0 Tidak Yakin (0) 0 

Salah (0) Benar (1) 0 Yakin (1) 0 

Salah (0) Benar (1) 0 Tidak Yakin (0) 0 

Salah (0) Benar (1) 0 Yakin (1) 0 

Salah (0) Salah (0) 0 Tidak Yakin (0) 0 

 

Setelah dilakukan pengujian pada setiap butir soal three tier 

test maka dilakukan pengelompokkan jawaban peserta didik 

berdasarkan kemungkinan jawabannya. Kesulitan yang dialami 

siswa berupa miskonsepsi (false positive dn false negative) dan 

lack of knowledge. Adapun analisis kombinasi jawaban pada three 

tier test yaitu. 

Tabel 20. Kombinasi jawaban pada three tier test 

Analisis 

Tingkat 

Soal 

Tipe Jawaban Kategori 

Tingkat 

Pertama 

Tingkat 

Kedua 

Tingkat 

Ketiga 

Three Tier 

Test 

Jawaban 

benar (1) 

Alasan 

benar (1) 

Yakin (1) Paham 

Konsep 

Jawaban 

benar (1) 

Alasan 

benar (1) 

Tidak 

Yakin (0) 

Tidak paham 

konsep 

Jawaban 

salah (0) 

Alasan 

benar (1) 

Tidak 

Yakin (0) 

Jawaban 

benar (1) 

Alasan 

salah (0) 

Tidak 

Yakin (0) 

Jawaban 

salah (0) 

Alasan 

salah (0) 

Tidak 

Yakin (0) 
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Jawaban 

salah (0) 

Alasan 

benar (1) 

Yakin (1) Miskonsepsi 

(false 

negative) Jawaban 

salah (0) 

Alasan 

salah (0) 

Yakin (1) 

Jawaban 

benar (1) 

Alasan 

salah (0) 

Yakin (1) Miskonsepsi 

(false 

positive) 

 

Data dari hasil three tier test dianalisis dan diinterpretasikan 

miskonsepsi yang terkandung dalam jawaban-jawaban tersebut 

sehingga dapat diketahui bahwa alat atau instrumen yang dibuat 

benar-benar dapat mengukur miskonsepsi dan kelemahan belajar 

siswa pada pembelajaran biologi.  

 

d. Teknik Skoring Four Tier Multiple Choice Test 

Tes diagnostik pilihan ganda four tier akan menghasilkan 

bebrapa pola jawaban peserta didik yang menunjukkan terjadinya 

miskonsepsi. Setiap jawaban yang diberikan peserta didik akan 

ditentukan berdasarkan pola jawaban yang merea berikan untuk 

setiap tingkat. Tingkat pertama untuk pertanyaan utama, tingkat 

kedua untuk level keyakinan siswa dalam menjawab tingkat 

pertama, tingkat ketiga untuk alasan memilih pada tier pertama dan 

tingkat ke-empat untuk level keyakinan dalam menjawab tingkat 

tiga. 

Tabel 21. Kombinasi Jawaban Four tier test 

Kategori Kombinasi Jawaban 

Jawaban Tingkat 

Keyakinan 

Alasan Tingkat 

Keyakinan 

Paham 

Konsep 

Benar  Yakin Benar  Yakin 

Tidak 

Paham 

Konsep 

Benar  Tidak 

Yakin 

Benar  Tidak 

Yakin 

Benar  Yakin Benar  Tidak 

Yakin 

Benar  Tidak 

Yakin 

Benar Yakin 
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Kategori Kombinasi Jawaban 

Jawaban Tingkat 

Keyakinan 

Alasan Tingkat 

Keyakinan 

Benar Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Benar Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Benar  Yakin Salah Tidak 

Yakin 

Salah Tidak 

Yakin 

Benar Yakin 

Benar Tidak 

Yakin 

Salah Yakin 

Miskonsepsi Benar Yakin Salah Yakin 

Salah Yakin Benar Tidak yakin 

Salah Yakin Benar Yakin 

Salah Yakin Salah Tidak 

Yakin 

Eror Salah Tidak 

Yakin 

Salah Yakin 

Salah Yakin Salah Yakin 

Hasil jawaban peserta didik pada tes diganostik four tier 

akan diklasifikasikan dengan tabel di atas dan diberi skor pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 22. Kriteria Penskoran Four Tier Test
111

 

Kriteria Skor 

Paham 3 

Miskonsepsi 2 

Tidak paham  1 

Eror 0 

                                                             
111 Heru Erwinsyah, ‗Pengembangan Four-Tier Multiple Choice Test 

Untuk Mengetahui Pemahaman Konsep Materi Gerak Lurus Pada Peserta Didik‘ 

(Uin Raden Intan Lampung, 2019). 
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Kemungkinan jawaban siswa tersebut dihitung untuk 

mengetahui persentase siswa pada masing-masing kategori 

memahami, tidak memahami, error, dan miskonsepsi dalam setiap 

konsep.  

 

           ( )

  
          (                           )

                    
       

 

Tabel 23. Pendeskripsian Data Tingkat Pemahaman Konsep 

Persentase  % Kriteria Tingkat 

Pemahaman 

80-100 Baik sekali 

66-79 Baik 

56-65 Cukup 

46-55 Kurang 

30-45 Gagal 

 

e. Teknik Skoring Peta Konsep 

Peta konsep adalah alat untuk mengorganisasikan dan 

mempresentasikan suatu pengetahuan. Peta konsep berupa ilurtrasi 

grafis konkret yang menggambarkan sebuah konsep tunggal 

dihubungkan ke konsep lain pada kategori yang sama dengan 

langkah-langkah berikut. 

1) Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi 

sejumlah konsep 

2) Mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjang 

ide utama 

3) Menempatkan ide utama di tengah atau dipuncak peta 

tersebut 

4) Mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang 

secara visual menunjukkan hubungan ide tersebut dengan 

ide utama 

Untuk melihat perkembangan konseptual peserta didik, pada 

awal pembelajaran, peserta didik diminta untuk menyusun peta 

konsep berdasarkan topik materi yang akan dibahas. Hasil peta 



83 
 

 

 

konsep ini kemudian dinilai. Hasil ini merupakan data awal untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan awal peserta didik. Setelah 

pembelajaran dilakukan peserta didik juga diharuskan membuat 

peta konsep terkait materi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

perbandingan antara perkembangan konseptual peserta didik 

sebelum pembelajaran dan sesudah guru menjelaskan materi.  

Instrumen peta konsep dianalisis secara kuantitatif dengan 

menggunakan rubrik penilaian peta konsep oleh Novak dan Gowin. 

Rubrik digunakan sebagai panduan penilaian yang 

menggambarkan kriteria dalam menilai peta konsep agar diketahui 

kualitas peta konsep masing-masing peserta didik. Adapun rubrik 

yang digunakan antara lain sebagai berikut. 

Tabel 24. Kriteria Penskoran Peta Konsep
112

 

No Kriteria Deskripsi Skor 

1 Proporsi Hubungan dua konsep yang 

tepat dan memiliki makna 

1 

Hubungan konsep yang tidak 

sahih dan tidak ada kata 

penghubung 

0 

2 Hierarki Gambaran urutan konsep 

yang benar dan sahih 

5 

Gambaran sebuah urutan 

konsep yang tidak benar dan 

tidak sahih 

0 

3 Hubungan Silang 

(cross link) 

Hubungan dua konsep dari 

hierarki yang berbeda diikuti 

dengan kata hubung yang 

tepat dan sahih 

10 

Hubungan dua konsep dari 

hierarki yang berbeda diikuti 

dengan kata hubung yang 

tepat tidak tepat dan sahih 

2 

                                                             
112 Jeje Sudarja, ‗Penerapan Asesmen Peta Konsep Untuk Meningkatkan 

Struktur Kognitif Siswa Kelas Ix D Smpn I Karangkancana Pada Materi Sistem 
Urinaria Manusia Tahun Pelajaran 2016/2017‘, Jurnal Ilmiah Mandala Education, 3.1 

(2017), 32–42. 
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No Kriteria Deskripsi Skor 

Tanpa kaitan silang 0 

4 Contoh Contoh dengan berdasarkan 

konsep yang sahih 

1 

Contoh dengan berdasarkan 

konsep yang tidak sahih 

0 

 

Berdasarkan kriteria di atas, peta konsep peserta didik 

kemudian diskor hingga mendapatkan skor total, kemudian 

dipresentasikan dengan rumus:
113

 

 

                  ( )

  
                      

                        
       

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus di atas maka 

dapat diperoleh kriteria berdasarkan skor yang diperoleh sebagai 

berikut. 

Tabel 25. Kriteria Skor Penilaian Peta Konsep 

Rentang  Kriteria 

70%-100% Tinggi 

50%-69,99%% Sedang 

9,99%-39,99% Rendah 

 

Untuk dapat menganalisis miskonsepsi pada peserta didik 

akan dilakukan analisis pengetahuan peta konsep yang akan dibuat 

oleh peserta didik, sehingga dipeorleh tiga kriteria ,paham konsep 

(PK), miskonsepsi (M), dan tidak paham konsep (TPK) dengan 

kriteria berikut.
114

 

Tabel 26. Kriteria pemahaman konsep peserta didik 

                                                             
113 Selly Aulia, Nirva Diana, And Yuberti, ‗Analisis Miskonsepsi Siswa Smp 

Pada Materi Fisika‘, Indonesian Journal Of Science And Mathematics, 1.2 (2018), 

155–61. 
114 Joseph D. Novak, ‗The Theory Underlying Concept Maps and How to 

Construct Them‗, Http://Reflectingeducation. Net, 3.1 (2007), 117–53. 



85 
 

 

 

Aspek  Kriteria 

Paham Konsep Pernyataan antar konsep ada, proposisi, 

hierarki, kaitan silang sahih yang disertai kata 

penghubung yang tepat sehingga 

menimbulkan makna yang benar 

Miskonsepsi Pernyataan antara konsep tidak terdapat 

hubungan yang tepat dari proposisi, hierarki, 

atau kaitan silang yang tidak disertai dengan 

kata penghubung yang tepat sehingga 

menimbulkan makna yang rancu tidak sesuai 

dengan para ahli 

Tidak Pham 

Konsep 

Antar konsep tidak terdapat proposisi, 

hierarki, kaitan silang tidak disertai dengan 

kata dan penghubung dan juga terdapat 

konsep yang hilang. 

 

Teknik analisis data yang dapat digunakan yaitu dengan 

triangulasi data. Triangulasi adalah suatu pendekatan untuk 

menganalisis data yang mensintesa data dari berbagai sumber. 

Triangulasi dapat mengaitkan hasil penelitian dari penelitian 

kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat memperoleh hasil dari suatu 

informasi yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang ada di 

lapangan.
115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
115 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo, 

2010). h.134 
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TES FORMATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi merupakan kegiatan yang sengaja 

dilakukan dengan perencanaan yang matang untuk 

menentukan nilai yang diperoleh oleh peserta didik 

setelah mengikuti rangkaian aktivitas pembelajaran 

dalam beberapa waktu. Pengukuran, penilaian dan 

evaluasi adalah kegiatan yang bersifat hierarki. 

Artinya ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya 

dengan proses belajar mengajar tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain, serta dalam 

pelaksanaannya harus dilaksanakan secara 

berurutan. Teknik evaluasi yang digunakan untuk 

mengukur miskonsepsi peserta didik adalah 

menggunakan tes objektif. Bentuk instrumen 

penilaiannya adalah dengan menggunakan pilihan 

ganda atau multiple choice, yaitu multiple choice 

CRI, two tier multiple choice, three tier multiple 

choice, four tier multiple choice. Selain itu 

miskonsepsi juga dapat diidentifikasi menggunakan 

teknik penilaian peta konsep.  
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TES FORMATIF KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 

 

 

Jawabalah pertanyan berikut ini dengan tepat! 

 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan evaluasi! 

2. Apakah perbedaan antara pengukuran dan penilaian? 

3. Jelaskan yang dimaksud dengan tes objektif! 

4. Bagaimana teknik skoring dengan two tier test? 

5. Tuliskan rumus CRIs dan fraksi! 
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