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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Identifikasi Miskonsepsi Setiap Butir Soal 

Penelitian dilakukan di SMAN 1 Talang Padang dengan jumlah sampel 

30 peserta didik pada bulan Juni 2019. Jumlah soal yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 15 butir soal yang disertai dengan alasan dan tingkat 

keyakinan terhadap pilihan jawabannya. Tingkat keyakinan pada pilihan 

jawaban dikategorikan menjadi dua yaitu tingkat keyakinan rendah dan 

tingkat keyakinan tinggi. Alasan pada instrumen yang digunakan terdiri dari 

empat pilihan alasan tertutup dan satu pilihan untuk alasan terbuka apabila 

dari keempat alasan yang disediakan tidak ada yang dianggap benar.  

Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu usaha dan energi. Soal 

dibagi menjadi tiga sub materi dengan enam indikator soal. Sub materi 

energi, usaha dan hukum kekekalan energi mekanik yang memeiliki masing-

masing dua indikator soal. Data hasil penelitian diperoleh dari tes 

miskonsepsi pada peserta didik berdasarkan jawaban yang dipilih. Jawaban 

yang diberikan peserta didik selanjutnya  akan di kategorikan menjadi empat 

kategori yaitu Paham Konsep (P), Miskonsepsi (M), Tidak Paham Konsep 

(TPK), dan Eror (E)1. fitberikut ini hasil dari tes miskonsepsi peserta didik 

di SMAN 1 Talang Padang. 

                                                           
1 Fitri Nurul Sholihat, Achmad Samsudin and Muhamad Gina Nugraha, ‘Identifikasi 

Miskonsepsi Dan Penyebab Miskonsepsi Siswa Menggunakan Four-Tier Diagnostic Test Pada 
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Tabel 4.1 Hasil Tes Miskonsepsi Peserta Didik  

No Soal 
Presentase % 

M Presentase % P Presentase % TPK Presentase % E Presentase % 

1 6 20,00 14 46,67 8 26,67 2 6,67 

2 9 30,00 11 36,67 8 26,67 2 6,67 

3 10 33,33 9 30,00 8 26,67 3 10,00 

4 16 53,33 6 20,00 6 20,00 2 6,67 

5 10 33,33 12 40,00 8 26,67 0 0,00 

6 12 40,00 10 33,33 8 26,67 0 0,00 

7 11 36,67 10 33,33 8 26,67 1 3,33 

8 11 36,67 9 30,00 9 30,00 1 3,33 

9 10 33,33 12 40,00 8 26,67 0 0,00 

10 9 30,00 11 36,67 10 33,33 0 0,00 

11 14 46,67 9 30,00 7 23,33 0 0,00 

12 12 40,00 9 30,00 8 26,67 1 3,33 

13 11 36,67 10 33,33 8 26,67 1 3,33 

14 12 40,00 11 36,67 7 23,33 0 0,00 

15 12 40,00 9 30,00 7 23,33 2 6,67 

  

Hasil pada tabel 4.1 menunjukan jumlah dan persentase kategori 

konsepsi peserta didik setiap butir soal. Soal yang digunakan pada penelitian 

ini terbagi menjadi tiga sub meteri.  Sub materi energi ditetapkan untuk 

nomor 1, 2, 5, 6, dan 9. Sub materi usaha ditetapkan pada nomor 4, 

7,8,11,12,dan 13. Sub materi hukum kekekalan energi mekanik ditetapkan 

pada nomor 3,10,14, dan 15. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan 

soal nomor 4 dan 11 memiliki jumlah miskonsepsi yang tinggi seperti yang 

terlihat pada grafik dibawah ini: 

                                                           
Sub-Materi Fluida Dinamik: Azas Kontinuitas’, Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan 

Fisika, 3.2 (2017), 177 
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Grafik 4.1 Persentase Setiap Kategori Per Soal 

Berdasarkan data yang diperoleh sub materi usaha memiliki tingkat 

konsepsi paling tinggi seperti yang ditunjukan pada diagram di bawah ini: 

 

Diagram 4.1 Data Miskonsepsi Per Sub Materi 
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2.  Hasil Identifikasi Miskonsepsi 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu peserta didik di SMAN 1 

Talang Padang dengan jumlah 30 orang. Persentase setiap kategori dari 

seluruh peserta didik yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Identifikasi Miskonsepsi Peserta Didik 

Nomor Soal 

Presentase % 

M P TPK E 

1 33,33 26,67 33,33 6,67 

2 33,33 53,33 13,33 0,00 

3 33,33 40,00 20,00 6,67 

4 46,67 20,00 33,33 0,00 

5 46,67 26,67 26,67 0,00 

6 13,33 40,00 46,67 0,00 

7 60,00 13,33 20,00 6,67 

8 40,00 40,00 20,00 0,00 

9 20,00 53,33 26,67 0,00 

10 40,00 33,33 26,67 0,00 

11 33,33 26,67 40,00 0,00 

12 13,33 60,00 26,67 0,00 

13 40,00 26,67 13,33 20,00 

14 66,67 20,00 13,33 0,00 

15 33,33 46,67 20,00 0,00 

16 66,67 13,33 20,00 0,00 

17 26,67 40,00 26,67 6,67 

18 46,67 33,33 13,33 6,67 

19 26,67 20,00 46,67 6,67 

20 33,33 20,00 46,67 0,00 

21 40,00 40,00 13,33 6,67 

22 13,33 66,67 13,33 6,67 

23 46,67 26,67 13,33 13,33 

24 33,33 26,67 40,00 0,00 

25 66,67 6,67 26,67 0,00 

26 33,33 40,00 26,67 0,00 
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27 20,00 66,67 13,33 0,00 

28 33,33 26,67 33,33 6,67 

29 40,00 20,00 33,33 6,67 

30 20,00 40,00 40,00 0,00 

Total 1100,00 1013,33 786,67 100,00 

Rata-rata 36,67 33,78 26,22 3,33 

 

Dilihat dari Tabel 4.2 persentase miskonsepsi merupakan kategori 

yang tertinggi dibandingkan tiga kategori lainnya yaitu sebesar 36,67%. 

B. Pembahasan 

Identifikasi miskonsepsi peserta didik pada penelitian ini 

meggunakan instrumen Four-Tier Diagnostig Test yang dilakukan pada 30 

peserta didik kelas X MIA 2 di SMAN1 Talang Padang .  Hasil dari 

penelitian akan dijabarkan pada penjelasan di bawah ini: 

1. Persentase miskonsepsi peserta didik  

Identifikasi miskonsepsi yang sudah dilakukan dengan 30 peserta 

didik sebagai sampel. Pengidentifikasian miskonsepsi terfokus pada 

materi usaha dan energi yang terbagi menjadi tiga sub materi. Persentase 

peserta didik yang mengalami miskonsepsi yaitu sebesar 36,67%. 

Kategori miskonsepsi memiliki persentase terbesar dibanding kategori 

paham konsep, tidak paham konsep, dan eror. 

2. Identifikasi Miskonsepsi Peserta Didik Per Butir Soal 

Di bawah ini merupakan grafik hasil tes mengenai miskosepsi 

peserta didik setiap butir soalnya: 
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Grafik 4.2 Persentase Jawaban Peserta Didik 

Grafik 4.2 menunjukan hasil dari uji miskonsepsi peserta didik setiap 

butir soal. Berikut ini merupakan penjabaran hasil uji yang sudah didapat 

per butir soal: 

a. Soal Nomor 1 dan Jawaban Peserta Didik 

   
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.1 Soal Nomor 1 
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Gambar 4.2 Contoh Miskonsepsi Soal Nomor 1 

 

Diagram 4.2 Kategori Konsepsi Soal Nomor 1 

Dilihat dari Diagram 4.2 jumlah peserta didik yang mengalami 

miskonsepsi lebih sedikit dari peserta didik yang paham konsep yaitu 
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21%. Soal nomor 1 membahas mengenai besaran yang mempengaruhi 

nilai energi potensial. Seluruh peserta didik yang miskonsepsi pada soal 

nomor 1 menjawab soal salah dan alasan salah. Sebanyak empat peserta 

didik dengan tingkat keyakinan rendah, dan dua peserta didik lannya 

dengan tingkat keyakinan tinggi pada tier 2. Peserta didik yang 

miskonsepsi memilki tingkat  keyakinan tinggi pada tier 4. Miskonsepsi 

yang dialami oleh 4 peserta didik adalah menganggap bahwa besaran 

yang mempegaruhi energi potensial adalah posisi meteor, massa 

meteor, dan kecepatan gravitasi bumi. Alasan yang diberikan adalah 

energi potensial tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi 

melainkan kecepatan gravitasi bumi. Berdasarkan persamaan energi 

potensial besar energi potensial dipengaruhi oleh tiga besaran yaitu 

massa benda, posisi atau ketinggian benda, dan percepatan gravitasi2.   

Dua peserta didik lainnya menganggap bahwa besarnya energi 

potensial meteor dipengaruhi oleh massa meteor dan kecepatan meteor 

dengan alasan bahwa besar energi potensial merupakan perkalian dari 

massa benda dan kuadrat kecepatannya. Massa dan kecepatan benda 

berupakan besaran yang mempengaruhi besarnya energi kinetik bukan 

energi potensial3.  

                                                           
2 C Douglas Giancoli, Fisika Edisi Kelima Jilid Satu, kelima (Jakarta: Erlangga, 

2001).hal 180 
3 Resnick Halliday and Walker, Fisika Dasar Edisi 7 Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2010), p. 

153. 
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b. Soal Nomor 2 dan Jawaban Peserta Didik 

 

Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.3 Soal Nomor 2 

 

Gambar 4.4 Contoh Misonsepsi Soal Nomor 2 
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Diagram 4.3 Kategori Konsepsi Soal Nomor 2 

Diagram 4.3 menunjukan persentase miskonsepsi sebesar 31% lebih 

kecil dari persentase peserta didik yang paham konsep. Soal nomor 2 

merupakan soal tentang hukum kekekalan energi mekanik. Peserta didik 

yang mengalami miskonsepi sebanyak 9 orang. Tiga peserta didik 

menjawab soal salah dan alasan salah dengan tingkat keyakinan yakin pada 

tier 2 dan tier 4. Sebanyak tiga peserta didik menjawab soal benar dengan 

tingkat keyakinan rendah dan alasan salah dengan tingkat keyakinan tinggi. 

Tiga peserta didik menjawab soal salah dengan tingkat keyakinan rendah 

dan alasan benar dengan tingkat keyakinan tinggi. Peserta didik yang 

menjawab soal salah terkecoh pada opsi A dimana jumlah energi potensial 

dan energi kinetik benda selalu sama setiap posisi pada peristiwa pesawat 

jatuh. Peserta didik yang menjawab alasan salah memilih opsi D yaitu 

semakin dekat dengan permukaan bumi maka energi potensial semakin 

besar karena jarak yang sudah ditempuh semakin panjang.  Berdasarkan 

hukum kekekalan energi mekanik yang berbunyi “ energi tidak adapat 

diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat diubah dari satu energi 
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ke bentuk energi yang lain4. Ketika benda jatuh maka energi potensial benda 

akan berkurang seirung dengan berkuranya ketinggian benda. Energi 

potensial akan diubah menjadi menjadi energi kinetik karena ketika benda 

jatuh bebas maka kecepatan benda akan terus bertambah.   

c. Soal Nomor 3 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.5 Soal Nomor 3 

 

                                                           
4 Tipler, Fisika Untuk Sains Dan Teknik (Jakarta: Erlangga, 1998).p. 179 
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Gambar 4.6 Contoh Miskonsepsi Soal Nomor 3 

 

 

Diagram 4.4 Kategori Konsepsi Soal Nomor 3 

 

Jumlah peserta didik yang mengalami miskonsepsi pada soal nomor 3 

sebanyak 10 orang. 6 peserta didik menjawab soal salah dan alasan salah, 1 

peserta didik menjawab soal salah dan alasan benar, dan 3 lainnya menjawab 
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soal benar dengan alasan salah. Peserta didik yang menjawab soal salah 

terkecoh oleh opsi D yaitu 3:1. Alasan salah yang dipilih oleh peserta didik 

yaitu opsi A yaitu massa benda sebelum diberi muatan adalah 1/3 setelah 

diberi muatan dan kecepatannya 9 kali lebih besar. Jika dimasukan pada 

persamaan energi kinetik yaitu perkalian antara massa dan kuadrad 

kecepatannya5. Maka massa benda setelah ditambah muatan 1/3 M maka 

massa total mobil tersebut menjadi 4/3 M yang dikali dengan kuadrad 

kecepatan mobil tersebut, sehingga energi kinetik mobil menjadi 12 kali 

semula.  

d. Soal Nomor 4 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.7 Soal Nomor 4 

                                                           
5 Halliday and Walker, p. 179. 
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Gambar 4.8 Contoh Miskonsepsi Soal Nomor 4 

 

 

Diagram 4.5 Kategori Konsepsi Soal Nomor 4 

Berdasarkan Diagram 4.5 peserta didik yang menglami miskonsepsi 

sebesar 53% atau 16 dari 30 peserta didik. Soal nomor 4 merupakan soal pada 

sub materi usaha. 16 peserta didik menjawab soal salah dan alasan salah. 9 

peserta didik dengan tingkat keyakinan rendah pada tier 2. Semua alasan salah 

dengan tingkat keyakinan tinggi pada tier 4.  7 peserta didik menjawab opsi 

D dengan alasan nilai usaha sama dengan energi potensial benda. 10 peserta 
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didik menjawab opsi  A dengan alasan nilai usaha sama dengan nilai energi 

kinetik. Saat benda berada pada titik A maka arah perpindahan benda sejajar 

dengan sumbu x dan gaya yang bekerja pada benda adalah gaya gravitasi yang 

searah sumbu y. Sudut yang dibentuk oleh vektor perpindahan dan vektor 

gaya sebesar 900. Persamaan usaha yang bekerja pada suatu benda adalah F s 

cos 900 dimana nilai cos 900 adalah 0 sehingga usaha di titik A sama dengan 

nol6. 

e. Soal Nomor 5 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.9 Soal Nomor 5 

                                                           
6 Giancoli, p. 173. 
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Gambar 4.10 Contoh Miskonsepsi Soal Nomor 5 

  

Diagram 4.6 Kategori Konsepsi Soal Nomor 5 
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Persentase peserta didik yang mengalami miskonsepsi pada soal Nomor 

5 sebesar 33% seperti yang terlihat pada Diagram 4.6. Sebanyak 2 peserta 

didik menjawab soal benar dengan alasan salah, 6 peserta ddik mejawab soal 

dan alasan salah, dan 2 peserta didik menjawab soal salah dengan alasan 

benar.  

2 Peserta didik yang menjawab soal benar terkecoh dengan pilihan 

alasan pada opsi D yaitu mobil memiliki energi potensial karena memiliki 

kecepatan. 6 peserta didik yang menjawab soal salah memilih opsi C dengan 

alasan salah pada opsi A. 2 Peserta didik yang menjawab soal salah terkecoh 

pada opsi E tetapi alasan yang dipilih benar. Peristiwa pada soal nomor 5 

adalah seseorang yang sedang mengamati mobil yang bergerak diatas 

permukaaan bumi  dari atas gedung yang tingginya h. Maka energi yang 

dimiliki mobil adalah energi kinetik yang besarnya 
1

2
 mv2 7 . 

Peserta didik yang menjawab soal benar dengan alasan salah 

beranggapan bahwa energi potensial adalah energi yang bergantung pada 

kecepatan. Sedangkan menurut teori energi yang bergantung pada kecepatan 

adalah energi kinetik. 6 peserta didik yang menjawab soal maupun alasan 

salah beranggapan bahwa energi yang dimiliki mobil adalah energi mekanik 

yang besarnya merupakan penjumlahan antara energi potensial dan energi 

kinetik, peserta didik terkecoh oleh pengamat yang berada diatas gedung yang 

memiliki energi potensial namun tidak mempengaruhi besar energi yang ada 

                                                           
7 Giancoli, p. 180. 
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pada mobil. Peserta didik yang menjawab soal salah dengan alasan benar 

beranggapan bahwa energi pada mobil merupakan energi kinetik yang 

dipengaruhi oleh kecepatan dan waktu. Perkalian waktu dengan kecepatan 

merupakan jarak tempuh bukan energi kinetik 8.  

f. Soal Nomor 6 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.11 Soal Nomor 6 

 

                                                           
8 Abdullah Mikrajuddin, Fisika Dasara 1 (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2016), p. 100. 
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Gambar 4.12 Contoh  Misonsepsi Soal Nomor 6 

 

 

Diagram 4.7 Kategori Konsepsi Soal Nomor 6 

 Persentase miskonsepsi peserta didik pada soal nomor 6 sebesar 40%. 4 

peserta didik menjawab soal salah dengan tingkat keyakinan rendah pada tier 

2 dan alasan salah dengan tingkat keyakinan tinggi pada tier 4. 8 peserta 

menjawab soal salah dengan tingkat keyakinan tinggi pada tier 2 dan alasan 

salah dengan tingkat keyakinan tinggi pada tier 4. Sebanyak 5 peserta didik 

menjawab salah karena terkecoh oleh opsi C pada tier 1 dan opsi C pada tier 

3. Peserta didik beranggapan bahwa energi yang dimiliki bola setelah 

menabrak gawang adalah energi mekanik yang besarnya sama dengan 
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pejumlahan energi kinetik dan energi potensial. 7 peserta didik yang 

menjawab soal dan alasan salah terkecoh oleh opsi D pada tier 1 dan opsi A 

pada tier 3. Peserta didik beranggapan bahwa bola sudah tidak memiliki 

energi karena sudah tidak memiliki kecepan atau diam.  

Energi yang dimiliki oleh bola setelah menabrak gawang adalah energi 

potensial. Setelah bola menabrak gawang benda berhenti sehingga energi 

kinetiknya sama dengan nol, tetapi bola masih berada di atas gedung yang 

mempunyai ketinggian sehingga masih memiliki energi potensial. Energi 

potensial akan bernilai nol bila benda berada di atas permukaan bumi9. 

g. Soal Nomor 7 dan Jawaban Peserta Didik 

 

Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.13 Soal Nomor 7 

                                                           
9 Mikrajuddin, p. 387. 
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Gambar 4.14 Contoh Miskonsepsi Soal Nomor 7 

 

Diagram 4.8 Kategori Konsepsi Soal Nomor 7 

Diagram 4.8 menjunjukan persentase miskonsepsi pada soal nomor 7 

sebesar 37 %. Sebanyak 11 peserta didik mengalami miskonsepsi, 3 peserta 

didik menjawab soal dan alasan salah, 5 peserta didik menjawab soal benar 

dan alasan salah, dan 3 peserta didik menjawab soal salah dan alasan benar. 

Peserta didik yang menjawab soal salah terkecoh pada opsi B yaitu 6:1. 3 

peserta didik menjawab alasan salah terkecoh pada opsi D yaitu semakin kecil 

percepatan gravitasi maka energi potensial benda akan semakin kecil pula 

sehingga ketinggian makasimal benda kecil. Berdasarkan persamaan energi 

potensial ketinggian benda berbanding lurus dengan energi potensial dan 
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berbanding terbalik dengan massa dan perceatan gravitasi, sehingga jika 

percepatan gravitasi semakin kecil maka ketinggian benda akan semakin 

besar10. 5 peserta didik menjawab alasan salah terkecoh pada opsi B yaitu 

semakin kecil percepatan gravitasi maka kecepatan benda akan semakin 

bertambah karena lebih mudah bergerak. Pemaham yang sesuai teori pada 

peristiwa soal nomor 7 adalah ketika astronot melompat pada percepatan 

gravitasi yang lebih kecil maka gaya tarik yang bekerja pada astronot akan 

semakin kecil sehingga bisa mencapai ketinggian yang lebih besar.  

h. Soal Nomor 8 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.15 Soal Nomor 8 

                                                           
10 Giancoli, p. 180. 
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Gambar 4.16 Contoh Misonsepsi Soal Nomor 8 

 

 

Diagram 4.9 Kategori Konsepsi Soal Nomor 8 

 

Berdasarkan Diagram 4.9 persentase kategori miskonsepsi paling besar 

dibanding 3 kategori lainnya yaitu 37%. Sebanyak 8 peserta didik menjawab 
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soal dan alasan salah dan 3 peserta didik menjawab soal salah dan alasan 

benar.  

8 peserta didik menjawab soal salah  karena terkecoh dengan opsi B 

pada tier 1. Sebanyak 5 peserta didik menjawab alasan salah yaitu memilih 

opsi A, dan 3 peserta didik menjawab alasan benar pada opsi C. Peserta 

didik beranggapan bahwa usaha yang dilakukan Sepa pada titik B dan titik 

D tidak sama. Jawaban pada tier 3 sebanyak 5 peserta didik beranggapan 

bahwa titik D merupakan perpindahan paling besar dan 3 peserta didik 

menjawab alasan benar yaitu perpindahan terbesar yang dilakukan Sepa 

yaitu di titik C. Jika ditinjau dari persamaan usaha yaitu perkalian antara 

gaya yang bekerja dan perpindahan benda maka usaha yang dilakukan oleh 

Sepa pada titik D dan titik B adalah sama karena gaya yang bekerja besarnya 

sama dan nilai perpindahan dari titik A ke titik B dan perpindahan titik A ke 

titik D adalah sama maka opsi B pada soal nomor 5 sesuai dengan teori.  

Sebanyak 3 peserta didik menjawab soal dan alasan salah karena 

terkecoh pada opsi C pada tier 1 dan memberikan jawaban terbuka pada opsi 

E. Peserta didik beranggapan bahwa penyataan pada opsi C tidak sesuai 

dengan peristiwa pada soal nomor 5 yaitu usaha terkecil yang dilakukan 

Sepa adalah ketika berada di titik A. Alasan yang diberikan oleh peserta 

didik yaitu karena ketika jarak yang ditempuh Sepa dari titik A hingga 

kembali ke titik A adalah jarak terbesar sehingga besar usaha ketika kembali 

di titik A adalah yang terbesar. Kesalahpahaman peserta didik yaitu 

menganggap bahwa besarnya usaha berbanding lurus dengan jarak padahal 
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menurut teori usaha berbanding lurus dengan perpindahan yang merupakan 

besaran vektor. Perpindahan merupakan perubahan posisi benda dari titik 

awal hingga titik akhir. Sehingga ketika Sepa kembali ke titik A maka nilai 

perpindahannya adalah nol maka besar usahanya juga nol11. 

i. Soal Nomor 9 dan Jawaban Peserta Didik 

 

Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.17 Soal Nomor 9 

                                                           
11 Mikrajuddin, p. 87. 
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Gambar 4.18 Contoh Misonsepsi Soal Nomor 9 

 

Diagram 4.10 Karegori Konsepsi Soal Nomor 9 
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Persentase peserta didik yang mengalami miskonsepsi sebesar 32%. 10 

peserta didik menjawab soal salah dan alasan salah. 4 peserta didik memilih 

tingakat keyakinana tinggi pada tier 2 dan tier 3. 6 peserta didik memeilih 

tingkat keyakinan rendah pada tier 2 dan tingkat keyakinan tinggi pada tier 

4. 10 peserta didik yang megalami miskonsepsi pada soal nomor 9 memilih 

opsi C pada tier , 7 peserta didik memilih opsi A pada tier 3, dan 3 peserta 

didik memilih opsi C pada tier 3.  

Kesalahpahaman peserta didik yaitu menganggap bahwa energi kineik 

tidak selalu bernilai negatif. 7 peserta didik beralasan bahwa energi kinetik 

benda dipengaruhi oleh arah perpindahan benda, jika arah perpindahan 

bertolak belakang dengan kelajuan maka nilainya negatif. Sedangkan 3 

peserta didik lainnya beranggapan bahwa Semakin kecil massa benda maka 

benda akan mudah bergerak dan kelajuannya akan semakin besar sehingga 

besar energi kinetik benda juga akan semakin besar.  

Pernyataan yang ada pada soal nomor 9 tidak ada yang salah karena 

Energi kinetik selalu bernilai positif. Berdasarkan persamaan energi kinetik 

benda yaitu perkalian antara massa dan kuadrat kelajuan benda. Semakin 

besar energi kinetik benda maka benda akan sulit dihentikan sehingga usaha 

yang dibutuhkan semakin besar12. 

 

 

 

                                                           
12 Mikrajuddin, p. 364–369. 
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j. Soal Nomor 10 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.19 Soal Nomor 10 

 

 

Gambar 4.20 Contoh Miskonsepsi Soal Nomor 10 
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Diagram 4.11 Kategori Konsepsi Soal Nomor 10 

Soal nomor 10 membahas mengenai hukum kekekalan energi 

mekanik. Sebanyak 30 % peserta didik mengalami miskonsepsi. peserta 

didik yang menjawab soal salah dan alasan salah sebanyak 5 orang, dan 

peserta didik yang menjawab soal benar dan alasan salah sebanyak 4 orang. 

5 Peserta didik yang menjawab soal salah dan alasan salah terkecoh oleh 

opsi E pada tier 1 dan opsi B pada tier 3. Peserta didik beranggapan bahwa  

energi kinetik bola dan energi potensial bola tidak sama ketika bola berada 

pada ketinggian ½ h dengan alasan bahwa  besar energi kinetik benda di 

titik ½ h 4 kali lebih kecil dibanding energi potensialnya. Berdasarkan 

persamaan  hukum kekekalan energi mekanik opsi E pada tier 1 merupakan 

pernyataan yang benar karena perbandingan energi potensial benda dan 

energi kinetik benda pada ketinggian ½ h adalah sama.  

Sebanyak 4 peserta didik menjawab soal benar dan alasan salah. 

Peserta didik memilih opsi E pada tier 3 yang merupakan jawaban terbuka. 

Peserta didik beranggapan bahwa pernyataan pada opsi E tidak sesuai 
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dengan peristiwa pada soal nomor 10. Alasan yang diberikan peserta didik 

yaitu karena pada titik tertinggi energi mekanik benda sama dengan energi 

kinetik dan energi potensial benda sama dengan nol. Berdasarkan teori 

hukum kekekalan energi mekanik ketika benda dilempar vertikal keatas 

dengan kecepatan tertentu, saat benda berada pada titik tertinggi maka 

energi kinetik benda sama dengan nol dan energi mekaniknya sama dengan 

energi potensial13.  

k. Soal Nomor 11 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.21 Soal Nomor 11 

                                                           
13 Resnick Halliday, Fisika Dasar Edisi Ketujuh Jilid Satu (Jakarta: Erlangga, 2005), p. 184. 
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Gambar 4.22 Contoh Miskonsepsi Soal Nomor 11 

 

 

Diagram 4.12 Kategori Konsepsi Soal Nomor 11 

Persentase peserta didik yang mengalami miskonsepsi pada soal nomor 

11 sebesar 47% sesuai dengan Diagram 4.12. Sebanyak 5 peserta didik 

menjawab soal salah dan alasan salah, dan 9 peserta didik menjawab soal 

salah dan alasan benar.  Sebanyak 14 peserta didik yang menjawab soal salah 

terkecoh oleh opsi D. 5 peserta didik yang menjawab salah pada tier 3 
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beranggapan bahwa semakin besar konstanta pegas maka perubahan panjang 

pegas akan semakin besar sesuai dengan persamaan energi potensial pegas. 

Berdasarkan persamaan energi potensial pegas, konstanta pegas berbanding 

terbalik dengan perubahan panjangnya, sehingga semakin besar konstanta 

maka tingkat elastis pegas semakin kecil yang menyebabkan perubahan 

panjang pegas juga semakin kecil14. Kesalahan dalam perhitungan membuat 

peserta didik salah dalam menjawab soal pada tier 1.  

l. Soal Nomor 12 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.23 Soal Nomor 12 

                                                           
14 Mikrajuddin, p. 391. 
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Gambar 4.24 Contoh Miskonsepsi Soal Nomor 12 

  

Diagram 4.13 Kategori Konsepsi Soal Nomor 12 
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Persentase miskonsepsi pada soal nomor 12 sebesar 40%. Sebanyak 5 

peserta didik menjawab salah pada tier 1 dan menjawab benar pada tier 3. 7 

peserta didik menjawab salah pada tier 1 dan tier 3. Peserta didik yang 

menjawab benar pada tier 1 dan menjawab salah pada tier 3 terkecoh pada 

oleh opsi B pada tier 3. Alasan yang diberikan yaitu karena perpindahan 

yang ditempuh Rayyan paling besar. Alasan pada opsi B menjadi salah 

karena besarnya usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya perpindahan 

melainkan juga ditentukan oleh gaya yang bekerja pada benda tersebut15.  

Sebanyak 4 peserta didik menjawab salah karena terkecoh oleh opsi D 

pada tier 1 dan opsi D pada tier 3. Peserta didik beraggapan bahwa Dzumir 

melakukan usaha paling besar karena gaya yang diberikan paling besar dan 

memiliki perpindahan. Sebanyak 3 peserta didik yang menjawab salah 

terkecoh pada opsi A pada tier 1 dan opsi A pada tier 3. Peserta didik yang 

miskonsepsi beranggapan Afnan melalukan usaha terbesar karena gaya 

yang dikerjakan paling besar. Kesalahpahaman peserta didik pada soal 

nomor 12 disebabkan peserta didik tidak memahami konsep usaha secara 

keseluruhan. Peserta didik milih jawaban hanya mempertimbangkan salah 

satu faktor yang mempengaruhi usaha tanpa menghitung menggunakan 

persamaan usaha.  

 

 

                                                           
15 Giancoli, p. 173. 
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m. Soal Nomor 13 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.25 Soal Nomor 13 

 

 
Gambar 4.26 Contoh Miskonsepsi Soal Nomor 13 
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Diagram 4.14 Kategori Kosepsi Soal Nomor 13 

Sebanyak 12 peserta didik mengalami miskonsepsi. 5 peserta didik 

menjawab soal salah dan alasan salah. Peserta didik terkecoh oleh opsi A 

pada tier 1 dan opsi A pada tier 3. Sebanyak 5 peserta didik menjawab soal 

benar dan alasan salah. Sebanyak 2 peserta didik menjawab soal salah dan 

alasan benar. Peserta didik tidak dapat membedakan peristiwa yang 

memiliki usaha. Poin 4 dan 5 pada soal nomor 13 merupakan peristiwa yang 

memiliki usaha karena arah perpindahan benda searah dengan gaya yang 

bekerja pada benda tersebut. Peristiwa pada poin 1 tidak melakukan usaha 

karena Andri berlari dengan kecepatan konstan sehingga tidak ada gaya 

yang bekerja. Poin 2 dan 3 arah perpindaan benda tegak lurus dengan arah 

gaya sehingga usaha yang dilakukan sama dengan nol16. 

 

                                                           
16 Mikrajuddin, p. 347–350. 
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n. Soal Nomor 14 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.27 Soal Nomor 14 

 

 
Gambar 4.28 Contoh Miskonsepsi soal Nomor 14 
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Diagram 4.15 Kategori Konsepsi Soal Nomor 14 

Kategori paling besar pada soal nomor 14 adalah miskonsepsi. Sebanyak 5 

peserta didik menjawab soal salah dan alasan salah. Peserta didik memilih 

opsi D pada tier 1 dan opsi B pada tier 3. Sebanyak 7 peserta didik menjawab 

soal benar dan alasan salah. Alasan pengecoh yang dipilih oleh peserta didik 

yaitu opsi D. Kesalahan peserta didik dalam operasi hitung membuat peserta 

didik memilih jawaban salah pada tier 1 dan tier 3. Berdasarkan perhitungan 

pada soal nomor 14 perbandingan energi kineik dan energi potensial pada 

ketinggian 1/3 h yaitu 2:1 dimana energi potensial telah berkurang sebesar 

2/3 kali semula. Peristiwa pada soal nomor 14 menggunakan konsep Hukum 

Kekekalan Energi Mekanik, dimana energi potensial benda diubah menjadi 

energi kinetik.17 

 

                                                           
17 Paramitha Retno Sunardi, Fisika Untuk Siswa SMA/SMK Kelas X (Bandung: Yrama Widya, 2016), 
p. 317. 
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o. Soal Nomor 15 dan Jawaban Peserta Didik 

 
Sumber: Lampiran 13 

Gambar 4.29 Soal Nomor 15 

 

 

Gambar 4.30 Contoh Miskonsepsi Soal Nomor 15 
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Diagram 14.16 Kategori Konsepsi Soal Nomor 15   

 

Sebanyak 12 peserta didik mengalami miskonsepsi pada soal nomor 15. 

6 peserta didik menjawab salah pada tier 1 dan tier 3. 6 peserta didik 

menjawab salah pada tier 1 dan menjawab benar pada tier 3. 6 Peserta yang 

menjawab salah pada tier 1 dan tier 3 terkecoh oleh opsi C dengan alasan 

usaha yang dilakukan gaya gesek udara sama dengan energi mekanik benda 

yaitu penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. 6 peserta didik 

yang menjawab salah pada tier 1 terkecoh oleh opsi E dengan alasan benar 

pada tier 3. Kesalahan dalam perhitungan oleh peserta didik disebabkan oleh 

tidak diubanya satuan ketinggian kedalam satuan internasional yaitu meter. 

Jawaban yang benar dari soal nomor 15 yaitu usaha yang dilakukan oleh 

penerjun dari ketinggian 2 km hingga ke tanah sama dengan energi potensial 

benda karena kecepatan benda penerjun konstan sehingga energi kinetik 

benda sama pada setiap posisi yaitu 16 x 105 J18.   

                                                           
18 Mikrajuddin, p. 398. 
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3. Solusi untuk Mereduksi Miskonsepsi 

Berdasarkan hasil identifikasi miskonsepsi pada peserta didik soal yang 

mengalami miskonsepsi tinggi adalah soal yang menggabungkan konsep 

usaha dengan konsep fisika lainnya. Soal nomor 4 yang persentase 

miskonsepsi paling tinggi adalah soal yang menggabungkan konsep usaha 

dengan gerak para bola. Soal nomor 11 menggabungkan konsep energi 

potensial pegas dengan konsep. Selain itu peserta didik juga kurang teliti 

dalam menganalisis peristiwa sehari-hari yang behubungan dengan konsep 

usaha dan energi sehingga salah persepsi dalam menetukan jawaban yang 

dipilih.  

Solusi yang diberikan guru mata pelajaran Fisika adalah memastikan 

peserta didik paham dengan konsep lain yang akan menunjang pemahaman 

pada konsep usaha dan energi. Alasannya adalah karena fisika merupakan 

pelajaran yang konsepnya saling berkaitan. Apabila konsep pada materi 

sebelumnya belum dipahami maka akan mengambat pemahaman konsep 

pada materi berikutnya bahkan dapat meyebabkan miskonsepsi dan 

menanamkan konsep pada peserta didik yang dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Selain itu pada proses pembelajaran di kelas peserta didik kurang 

aktif karena metode yang digunakan masih menggunakan metode ceramah 

sehingga prakonsepsi peserta didik tidak dikonfirmasi sehingga miskonsepsi 

peserta didik tidak dapat ditangani. Sehingga perlu menggunakan metode atau 

model pembelajaran yang dapat mengikutsertakan peserta didik secara atif 

dalam pembelajaran. 
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