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1.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan
memberdayakan diri. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatankualitas
sumberdaya manusia [1]. Hasil observasi pada salah satu sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten
Kerinci menunjukkan bahwa ada 5 permasalahan dalam pembelajaran fisika di kelas. Permasalahan
pembelajaran fisika tersebut meliputi: (1) pembelajaran fisika masih sangat bersifat matematis sehingga
konsep fisika terabaikan; (2) siswa tidak dilatih untuk menghubungkan konsep dengan fenomena alam dalam
kehidupan sehari-hari; (3) pertanyaan dalam pembelajaran fisika yang diajukan guru kepada siswa menuntut
siswa untuk mengingat bukan memahami; (4) jawaban siswa atas pertanyaan guru masih bersifat hafalan; (5)
kemampuan pemahanan konsep siswa secara rata-rata masih rendah [2]. Pembelajaran yang sering dilakukan
adalah pembelajaran dengan metode ceramah serta siswa hanya dibiasakan untuk melakukan penyelesaian
soal dengan menggunakan rumus-rumus fisika dan jarang melakukan penanaman konsep secara mendalam
terlebih dahulu. Efek dari pembelajaran yang cenderung seperti itu tidak jarang mengakibatkan siswa tidak
mampu memahami konsep secara utuh bahkan dapat mengalami miskonsepsi .
Dari hasil observasi yang dilakukan di Prodi Pendidikan IPA, ditemukan beberapa permasalahan
sebagai berikut: 1) Fisika dianggap sulit oleh sebagian besar mahasiswa sehingga mahasiswa kurang
berminat terhadap mata kuliah Fisika Dasar; 2) rendahnya nilai rata-rata ulangan akhir semester yaitu sebesar
6,5; 3) Sistem pengajaran yang masih menekankan pada hafalan-hafalan sehingga mahasiswa lebih cepat
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bosan dan mudah lupa; 4) Pembelajaran dengan menggunakan presentasi membuat mahasiswa bergantung
pada teman lain untuk mengerjakan; dan 5) Kendala lain yaitu adanya mahasiswa yang menemui kesulitan
untuk memahami konsep yang telah disampaikan oleh dosen [3].
Pemahaman konsep merupakan dasar dan tahapan penting dalam rangkaian pembelajaran fisika. Di
dalam pembelajaran fisika masih banyak siswa yang belum memahami konsep materi yang diberikan
sehingga siswa merasa bahwa pelajaran fisika itu sangat sulit. Hal ini diperkuat setelah dilakukan prariset di
SMP 5 Kota Singkawang, diperoleh hasil perhitungan dengan N-gain menunjukkan bahwa pada indikator
menjelaskan hanya 33%, menafsirkan 15%, mencontohkan 46%, mengklasifikasikan 7% dan menyimpulkan
7%. Dari hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep siswa masih jauh dari yang diharapkan
oleh guru mata pelajaran fisika [4]. Tetapi pada kenyataanya bahwa fisika bukan hanya berisi teori dan rumus
saja tetapi bagaimana memahami konsep-konsep fisika. Pemahaman konsep fisika sangat penting karena
untuk menjamin hasil belajar yang baik siswa harus memahami konsep materi yang dipelajari [5].
Kontribusi kemampuan berpikir kreatif terhadap pemahaman konsep sebesar 29,16% yang berarti
bahwa semakin tinggi nilai kemampuan berpikir kreatif maka semakin tinggi pula pemahaman konsep [6].
Pemahaman terhadap suatu konsep dalam pemecahan masalah akan dapat menimbulkan pola pikir kreatif
pada siswa. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif yang tinggi akan lebih mudah menerima
konsep baru yang diberikan oleh guru. Siswa dengan kemampuan berpikir kreatif memiliki cara-cara kreatif
dalam memahami suatu konsep [7]. Hal ini karena konsep yang diajarkan bersifat abstrak serta
pembahasaannya sangat ilmiah sehingga konsep fisika dirasakan baru dan sulit dipahami oleh siswa yang
pembentukan pola pikirnya masih dalam tahap perkembangan. Suatu hal yang sering diabaikan guru adalah
adanya pra-konsep atau (konsepsi alternatif) dalam diri siswa yang diperolehnya baik dari buku bacaan yang
mereka baca, dari pembelajaran sebelumnya, maupun dari fakta yang mereka temui dalam kehidupan mereka
sehari-hari [8].
Fisika memiliki konsep-konsep. Konsep mengkategorikan sesuatu kedalam bentuk non-verbal,
konsep lebih bersifat abstrak yang berarti diperlukan kemampuan dalam penggambaran mental [9].
Pemahaman konsep adalah sebuah kemampuan yang perlu dimiliki siswa dalam menyim-pulkan makna dari
pengetahuan yang telah disampaikan menggunakan media yang berupa pesan mau-pun informasi dalam
bentuk lisan, tertulis, grafik, ataupun gambar [10]. Pemahaman konsep dapat terlihat melalui tes awal dan tes
akhir [11]. Pemahaman konsep dibedakan atas dua jenis yakni, pemahaman instrumental dan pemahaman
relasional [12]. Pembelajaran fisika memfasilitasi tanggung jawab siswa dengan memahami konsep-konsep
fisika. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku sesorang dalam menjalankan tugas serta kewajiban,
baik tugas kepada Tuhan YME, bangsa, lingkungan dan dirinya sendiri [13]. Tanggung jawab sendiri adalah
kewajiban individu untuk menanggung segala sesuatu yang dil-akukan [14]. Orang bertanggung jawab
memiliki komitmen, percaya diri dalam me-nyelesaikan tugas, mandiri serta optimis [15].
Berdasarkan tujuan yang dirancang pada dokumen kurikulum 2013, maka pembelajaran harus
berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan
dalam proses kognitifnya. Tujuan tersebut juga menjelaskan bahwa siswa harus dapat menguasai konsep
fisika. Salah satu kemampuan kognitif yang harus dimiliki oleh siswa untuk dapat menguasai konsep fisika
adalah kemampuan memahami. Siswa diharapkan dapat memahami materi ajar dengan baik dan secara utuh
setelah mengikuti pembelajaran fisika [16]. Pemahaman konsep adalah proses perbuatan untuk mengerti
benar tentang suatu rancangan atau suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk menggolongkan
suatu objek atau kejadian, dan pemahaman konsep diperoleh melalui proses belajar. Pemahaman merupakan
hasil belajar mengajar yang mempunyai indikator dan setiap individu dapat menjelaskan atau mendefenisikan
suatu bagian informasi dengan kata-kata sendiri [17].
Pada tahun 2018 PISA (Progamme for International Student Assessment) melakukan survei prestasi
sains pada tingkat mengukur kecakapan anak usia 15-16 tahun dalam mengimplementasikan pembelajaran
yang diperoleh di dalam kelas ke dalam masalah kehidupan nyata menunjukkan bahwa Indonesia berada di
tingkat 71 dari 79 negara dengan skor rata-rata 396 untuk mata pelajaran sains [18]. Sedangkan standar ratarata skor yang ditentukan oleh OECD (Organistation for Economic Cooperation anf Development) untuk
mata pelajaran sains adalah 489. Berdasarkan hasil PISA dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan
negara dengan jumlah berprestasi dibawah rata-rata OECD. [19].

2.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI SMAN 2 Sungai Penuh. Penelitian ini digunakan dalam mata
pelajaran fisika materi tekanan kelas XI semester 1 tahun ajaran 2020/2021. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah
metode penilitian untuk mendapatkan gambaran sistematis mengenai isu suatu dokumen, yaitu ketika
dilakukan dengan metode historis dinilai kurang tepat [20].
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Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 2 Sungai Penuh dengan jumlah 90 siswa.
Sedangkan objek penelitian adalah pemahaman konsep fisika melaui instrumumen dengan kriteria C1 sampai
dengan C4. Instrumen tes dalam penelitian ini tidak diuji cobakan karena menekankan pada validitas isi.
Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi yang seharusnya. Artinya, tes
tersebut harus mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variable yang hendak diukur .
Teknik analisis data dilakukan pada setiap menyelesaikan soal yang terdiri dari 4 indikator
pemahaman konsep, yaitu mengingat konsep, menjelaskan konsep, memahami konsep, serta menerapkan
konsep tersebut.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data variabel hasil belajar diperoleh nilai rapor siswa. Berdasarkan data variabel hasil belajar siswa,
diperoleh skor tertinggi sebesar 100 dan skor terendah sebesar 0. Hasil analisis harga Mean (M) sebesar
57.56, Median (Me) sebesar 56.00, Modus (Mo) sebesar 60.00 dan Standar Deviasi (SD) sebesar 19.129.
Tabel 1. Median,modus,mean,standar deviasi nilai maksimum dan minum varibel hasil belajar
Hasil Belajar
Valid
90
N
Missing
0
Mean
57.56
Median
56.00
Mode
60
Std. Deviation
19.129
Minimum
0
Maximum
100
Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus: jumlah kelas = 1 + 3,3 log n dimana n
adalah jumlah sampel atau responden. Dari perhitungan diketahui bahwa n = 90, sehingga diperoleh banyak
kelas 1 + 3.3 log 90 = 7,45 dibulatkan menjadi 7 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai
maksimal – nilai minimal, sehingga diperoleh rentang data sebesar 100 – 0 = 100. Sedangkan panjang kelas
(rentang)/K = (100)/7 = 14.28 dibulatkan menjadi 14.
Penentuan kecenderungan variabel minat belajar, setelah nilai minimum (Xmin) dan nilai
maksimum (Xmak) diketahui, maka selanjutnya mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dengan Rumus Mi = ½
(Xmak + Xmin), mencari standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi = 1/6 (Xmak-Xmin). Berdasarkan
acuan norma di atas, mean ideal variabel minat belajar adalah 50. Standar deviasi ideal adalah 16.67. Dari
perhitungan di atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas sebagai berikut:
Tinggi = X≥ M + SD
Sedang = M- SD ≤ X < M + SD
Rendah = X < M- SD
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut:
Tabel 2. Distribusi kecenderungan
Freakuensi
Frekuensi
%
1
X ≥ 66.67
17
18.89%
2
33.33≤ X < 66.67
67
74.44%
3
X < 33.33
6
6.67%
Total
90
100%
No

Skor

Kategori
Tinggi
Sedang
rendah

Berdasarkan tabel di atas frekuensi variabel minat belajar yang berada pada kategori tinggi sebanyak
17 siswa (18,89%), pada kategori sedang sebanyak 67 siswa (74,44%) dan berada dalam kategori rendah
sebanyak 6 siswa (6,67%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel minat belajar siswa mayoritas berada
pada kategori sedang (51,6%).
Analisis pemahaman konsep yang dilakukan pada siswa kelas dalam menyelesaikan soal materi
tekanan telah menunjukan hasil. Hasil persentase diketahui bahwa siswa kelas XI SMAN 2 Sungai Penuh
dalam menyelesaikan soal tekanan memiliki persentase pemahaman konsep fisika sebesar 74.44% dengan
kategori sedang. Pemahaman konsep dengan kategori sedang merupakan hal yang dapat dikatakan baik. Hal
ini dikarenakan sebagian besar siswa sudah cukup baik dalam memahami konsep matematika materi Tekanan
dengan menggunakan [22, 23].
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4.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep
siswa terhadap materi berbasis video berada pada kategi sedang berarti pemahaman konsep siswa dengan
konsep video bermanfaat bagi pemahaman konsep siswa. Dan pada pembahasan selanjutnya kami akan
melakukan banyak penyebaran sampel dan jangka waktu yang lebih lama agar data lebih banyak variasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada majelis guru dan staf sekolahan serta siswa dan siswi
yang selalu memberikan semangat dan keempatan dalam terselesaikannya penelitian ini.
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