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Abstract – The development model used is Thiagarajan et al (1974) modified into 3D (difine, disign, 

and develop). The first procedure development, difine is stage analysis bigining-ending and the task 

analysis. Second design is stage of desining of the contents of the instrument and the third, 

depelopment that is stage of trial result of instrument development. Type of descriptive quantitative 

research, using purposive sampling technique, the population of all learners class XI IPA 6, XI IPA 7, 

XI IPA 8, dan XI IPA 9. Result of misconseption terst on static fluid material, learner with the 

undestand concept category as much 35,76%, did not undestand concept 32,30%, and unisconseption 

40,76%. From result can be councluded two tier can be detection misconseption learner in SMA 

Negeri 3 Mataram. 
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PENDAHULUAN 

Mata Pelajaran fisika merupakan 

salah satu bagian dari IPA dimana bukan 

hanya sebuah kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta, konsep, atau prinsip, tetapi 

juga merupakan suatu proses pembelajaran 

yang memberikan pengalaman langsung 

kepada peserta didik untuk memahami alam 

sekitar secara ilmiah. Pembelajaran fisika 

bertujuan untuk meningkatkan penguasaan 

terhadap pengetahuan, konsep, prinsip, 

serta mengembangkan keterampilan peserta 

didik. Osman dan Sukor (2013) mengatakan 

bahwa “Theoretically student conceptions 

are built from their interaction with other 

people or learning mediums”. Peserta didik 

datang ke kelas dengan membawa konsepsi 

atau pengetahun awal mengenai suatu 

konsep, penjelasan suatu fenomena 

sebagaimana yang mereka lihat dengan 

mata sendiri. Penjelasan terhadap fenomena 

terkadang tidak sesuai dengan penjelasan 

secara ilmiah. Hal ini dapat mengakibatkan 

kesalahan untuk memahami konsep atau 

memunculkan konsep alternatif dan jika 

tidak diubah akan terus menerus terintegrasi 

dalam struktur kognitif peserta didik. 

Pemahaman semacam ini biasanya bertahan 

dengan kuat dan membentuk penguasaan 

konsep karena setiap peserta didik memiliki 

kemampuan berpikir yang berbeda-beda. 

Sehingga bisa menyebabkan peserta didik 

berpeluang mengalami miskonsepsi, 

menghambat pemahaman tentang konsep 

fisika dan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara 

terhadap guru mata pelajaran fisika SMAN 

3 Mataram menyatakan bahwa tidak 

menutup kemungkinan prakonsep peserta 

didik mengalami miskonsepsi setiap peserta 

didik memiliki konsep awal sebelum 
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mereka mengikuti pelajaran di sekolah. 

Konsep yang didapatkan dari interaksi 

dengan teman, guru, media, dan lain-lain.. 

Selain itu kemampuan berpikir hal yang 

sangat penting dalam proses. 

Hal ini dilihat dari rendahnya rata-

rata hasil ulangan fisika peserta didik kelas 

XI IPA tahun ajaran 2016/2017 yang 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai Rata-Rata Ulangan 

Harian Fisika  Tahun Ajaran 2016/2017 

No Kelas Nilai Rata-

Rata 

KKM 

1. XI IPA 1 69,22 77 

2. XI IPA 2 50,70 77 

3. XI IPA 3 48,50 77 

4. XI IPA 4 50,00 77 

5. XI IPA 5 60,55 77 

6. XI IPA 6 58,00 77 

7. XI IPA 7 60,55 77 

8. XI IPA 8 66,55 77 

9. XI IPA 9 50,55 77 

  (Arsip Nilai Guru Mata Pelajaran Fisika, 2017) 

Dari hasil nilai rata- rata ulangan 

harian terlihat bahwa masih banyak peserta 

didik yang mendapatkan nilai fisika di 

bawahm KKM. Rendahnya nilai ulangan 

fisika bisa dikarenakan miskonsepsi. 

Contohnya seperti konsep-konsep yang 

bersifat abstrak atau kuantitasnya tidak 

dapat diamati secara langsung (Alwan, 

2011) yang mengakibatkan peserta didik 

memahami konsep dari tafsiran-tafsiran 

yang mereka dapatkan dari fenomena-

fenomena yang dilihat secara langsung. 

Hal-hal tersebut tentu saja dapat 

menghambat pemahaman peserta didik 

terhadap konsep, bahkan berpeluang 

menimbulkan kesalahan dalam memahami 

konsep atau miskonsepsi. Prakonsepsi yang 

tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah disebut 

dengan miskonsepsi. Miskonsepsi ini dapat 

diketahui oleh guru melalui suatu instrumen 

yang bertujuan untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan peserta didik dalam 

memahami konsep (Suparno, 2013). 

Instrumen ataupun soal yang 

digunakan untuk mengevaluasi peserta 

didik berbentuk pilihan ganda biasa 

(multiple choice) dan essay. Bentuk soal 

essay dan pilihan ganda biasa ini hanya 

dapat mengukur pemahaman peserta didik, 

tetapi tidak dapat mengidentifikasi kesulitan 

ataupun miskonsepsi peserta didik. Analisis 

kesulitan peserta didik umumnya dilihat 

berdasarkan jawaban uraian atau hanya 

sebatas analisis soal secara sekilas, namun 

diagnosis yang dilakukan melalui jawaban 

uraian peserta didik ini pun seringkali 

diabaikan. Hal ini diperlukan waktu yang 

cukup lama untuk mendiagnosis kesulitan 

belajar setiap peserta didik, sedangkan 

waktu efektif yang tersedia untuk kegiatan 

belajar mengajar sangat terbatas. Selain itu, 

instrumen tes yang mampu 

mengidentifikasi miskonsepsi peserta didik 

secara praktis belum banyak tersedia. Jadi 

perlu adanya pengembangan istrumen untuk 

mendeteks miskonsepsi peserta didik.  

Miskonsepsi merupakan konsep yang 

tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau 

pengertian yang diterima para ilmuan pada 

bidang yang bersangkutan (Lestari, Rahayu, 

dan Hikmawati, 2015). Tes merupakan alat 

atau prosedur yang digunakan untuk 



 

 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam 

suasana (keadaan), dengan aturan–aturan 

yang sudah ditentukan.  

Tes diagnostik adalah suatu model tes 

yang digunakan untuk mengetahui kesulitan 

belajar peserta didik dalam mempelajari 

suatu materi pada bidang studi tertentu. Tes 

diagnostik berguna untuk mengetahui 

kesulitan belajar yang dihadapi peserta 

didik. Hasil tes diagnostik memberikan 

informasi tentang konsep-konsep yang 

belum dipahami dan yang telah dipahami. 

Konsep yang belum dipahami tersebut salah 

satunya dapat disebabkan terjadinya 

miskonsepsi (Yeritia, Wahyudi,  dan   

Rahayu, 2017). 

Two tire merupakan soal tes pilihan 

ganda dua tingkat yang  digunakan untuk 

mendiagnosa pemahaman konsep peserta 

didik. Tingkat pertama merupakan tes 

pilihan ganda yang berisi pilihan jawaban 

untuk pertanyaan seputar konsep materi 

pelajaran. Tingkat kedua berisi pilihan 

alasan yang terkait dengan pilihan pertama, 

tujuannya untuk melatih kemampuan 

berpikir lebih tinggi dan kemampuan 

memberikan alasan (Adodo, 2013).  

Tes pilihan ganda yang umum 

digunakan adalah tes pilihan ganda satu 

tingkat (one tire). Tes pilihan ganda 

kemudian dikembangkan menjadi beberapa 

jenis diantaranya two tire (Tuysuz, 2009). 

Tingkat kedua two tier dapat menggunakan  

miskonsepsi pada peserta didik. Pilihan 

tersebut diidentifikasi dari literatur, 

wawancara, dan tingkat kedua juga dapat 

menggunakan format tes pilihan ganda 

dengan alasan terbuka (Bayrak, 2013). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

deskriptif kualitatif merupakan penelitian 

yang mendeskripsikan data apa adanya dan 

menjelaskan data atau kejadian dengan 

kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. 

Penelitian deskriptif di rancang untuk 

memperoleh informasi tentang status gejala, 

dan menetapkan sifat suatu situasi saat 

penelitian dilakukan. Subjek penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas XI IPA 

SMAN 3 Mataram tahun ajaran 2017/2018. 

Pemilihan sampel penelitian menggunakan 

teknik purposive sampling. Sampel yang 

digunakan yaitu kelas XI IPA 6, XI IPA 7, 

XI IPA 8, dan XI IPA 9 dengan jumlah 149 

peserta didik. Materi yang diambil adalah 

fluida statis, rancangan penelitian 

menggunakan model 4D merupakan 

singkatan dari Define, Design, Development 

and Dissemination yang dikembangkan 

oleh Thiangarajan, Semmel (1974). Model 

4D (Define, Design, Develop, dan 

Desimination) yang dikembangkan 

Thiangarajan, Semmel tetapi dimodifikasi 

sehingga dalam penelitian ini hanya 

memuat proses 3D pendefinisian (define), 

perencanaan (design), dan pengembangan  

(develop).  



 

 

Tehnik pengumpulan data dilakukan 

dengan metode tes yaitu mendeteksi 

miskonsepsi peserta didik yang dilakukan 

hanya sekali saja menggunakan instrument 

soal yang sudah diujikan. Instrumen soal 

yang disiapkan dalam penelitian ini yaitu 25 

butir soal yang terlebih dahulu diuji 

validitas, reabilitas, taraf kesukaran dan 

daya beda soalnya di kelas yang lain yang 

sudah pernah mempelajari materi tersebut. 

Tempat pengujian instrumen dalam 

penelitian ini yaitu di kelas XII IPC. Hasil 

tersebut dianalisis dengan uji validitas, 

realibilitas, tingkat kesukaran dan daya 

beda soal. Berdasarkan hasil uji coba 25 

butir soal diperoleh 19 soal yang baik 

digunakan untuk mendeteksi miskonsepsi 

peserta didik. Analisis validitas soal 

menggunakan rumus product moment dan 

untuk uji realibilitas soal mengunakan 

rumus Spearman-Borwn, indeks kesukaran 

soal untuk tingkat kesukaran soal, indeks 

diskriminasi untuk daya beda soal dan 

analisis angket menggunakan persentase 

kelayakan instrumen. Analisis data 

menggunakan statistik deskriptif persentase 

dengan tiga kategori yaitu paham konsep, 

tidak paham konsep, dan miskonsepsi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat miskonsepsi yang 

dimiliki oleh peserta didik pada kelas XI 

IPA SMA Negeri 3 Mataram tahun ajaran 

2017/2018. Perlakuan yang diberikan 

berupa pemberian soal pilihan ganda dua 

tingkat (two tier) untuk mendeteksi 

miskonsepsi fisika peserta didik. Hasil dari 

penelitian ini adalah deskripsi tentang 

miskonsepsi yang ada pada peserta didik di 

fokuskan pada konsep-konsep yang ada 

pada materi fluida statis. Sebelum 

mendeteksi miskonsepsi peneliti terlebih 

dahulu melewati tahap-tahap berikut: 

1. Tahap perencanaan (design) 

  meliputi kegiatan-kegiatan yaitu 

format selection dan initial design. Tahap 

pemilihan format (format selection) dalam 

tahap ini peneliti mengkaji beberapa 

referensi atau literatur yang kembangkan 

menjadi suatu konsep yang mengacu pada 

indikator pembelajaran untuk disajikan 

dalam instrumen tes diagnostik two tier. 

Instrumen yang telah dikembangkan 

selanjutnya divalidasi secara internal dan 

diujicoba untuk diketahui tingkat validitas, 

reabilitas, kesukaran, dan daya beda soal. 

Tahap produk awal (initial design) dalam 

kegiatan ini dilakukan spesifikasi hasil 

pengembangan yang akan dihasilkan yaitu 

instrumen tes diagnostik two tier. Dalam 

tahap perancangan, peneliti sudah membuat 

produk awal atau rancangan produk. Pada 

konteks pengembangan instrumen tes 

diagnostik two tier, tahap ini dilakukan 

untuk membuat instrumen sesuai dengan 

materi yang diambil. Format yang dipilih 

peneliti dalam menyusun instrumen tes 

diagnostik two tier untuk mendeteksi 

miskonsepsi pada materi fluida statis.  



 

 

 

 

2. Tahap pengembangan (develop)  

meliputi kegiatan expert activities dan 

developmental testing. Tahap kegiatan ahli 

(expert activities) ditempuh melalui 

kegiatan kajian kritis oleh para ahli baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif 

terhadap hasil pengembangan. Pada tahap 

validasi ahli dilakukan oleh dosen 

pembimbing validasi dilakukan pada saat 

konsultasi instrumen dan guru mata 

pelajaran fisika. Kegiatan yang dilakukan 

guru mata pelajaran adalah  kegiatan kajian 

kritis berdasarkan angket untuk 

memberikan penilaian kelayakan serta 

tanggapan dan saran perbaikan terhadap 

penggunaan instrumen tes diagnostik two 

tier dalam hasil pengembangan.        

3.Tahap pengujian pengembangan 

(development testing)  

ditempuh melalui kegiatan ujicoba 

hasil pengembangan. Ujicoba dimaksudkan 

untuk mengetahui kelayakan instrumen 

yang dikembangkan berdasarkan tingkat 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya pembeda soal sebelum diaplikasikan 

pada peserta didik. Setelah mengetahui 

tingkat validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda soal  dan sudah 

direvisi selanjutnya pengujian terhadap 

instrumen two tire untuk mendeteksi 

miskonsepsi peserta didik. Tahap 

berikutnya yaitu menyebarluaskan 

instrumen yang sudah dibuat. 

Berikut hasil miskonsepsi pada 

masing-masing sub materi. Lebih jelasnya 

perlihatkan seperti pada gambar 1 berikut: 

 

 

Persentase miskonsepsi pada materi 

tekanan hidrostatis, yaitu tentang tekanan 

bergantung pada massa jenis fluida, 

percepatan gravitasi yang dialami suatu titik 

dan kedalaman titik di dalam fluida. Peserta 

didik yang termasuk ke dalam kategori 

paham konsep 44,17% tidak paham konsep 

30,47% dan miskonsepsi sebesar 25,36%. 

Jawaban untuk kategori paham konsep pada 

masing-masing kelas untuk no soal 1 yaitu: 

82%, 90%, 100%, dan 83% terlihat bahwa 

setiap kelas memiliki perbedaan jawaban. 

Perbedaan jawaban peserta didik kelas MIA 

6 sampai MIA 9 karena adanya perbedaan 

tingkat kemampuan kognitif peserta didik 

pada masing-masing kelas (Fatimah, 

Gunawan dan Wahyudi, 2016). 

Pada sub materi ini, peserta didik 

yang termasuk dalam kategori peserta didik 

yang tidak paham konsep banyak memilih 

opstion bejana           (masa jenis 

44,17% 

30,47% 

Paham (P) 

Tidak 

Paham(TP) 

Miskonsepsi 

(M) 

23,36% 

Gambar 1. Persentase Pemahaman 

Peserta Didik Sub Materi  

Tekanan Hidrostatis 

 

 



 

 

fluida titik A sama dengan masa jenis fluida 

titik B dan sama dengan masa jenis fluida 

pada titik C dan tidak disertai dengan alasan 

yang logis. Sedangkan miskonsepsi yaitu 

tentang tiga buah wadah terbuka yang 

mempunyai bentuk berbeda dengan luas 

alas yang sama ketiganya diisi air dengan 

ketinggian yang sama banyak peserta didik 

yang menjawab bahwa hubungan tekanan 

hidrostatis yang dialami titik-titik pada 

bejana            (masa jenis fluida 

titik A lebih besar dengan masa jenis fluida 

titik B dan lebih kecil masa jenis fluida 

pada titik C dan tidak disertai dengan alasan 

yang logis. Hasil perhitungan untuk materi 

tegangan permukaan untuk lebih jelasnya 

perhatikan gambar berikut: 

 

 

 

Persentase miskonsepsi pada sub 

materi ini tentang peristiwa tegangan 

permukaan dimana partikel-partikelnya 

dapat berpindah kesegala arah tetapi masih 

tetap pada zat tersebut karena partikel-

partikel tersebut mengalami gaya adhesi 

dan kohesi. Peserta didik yang termasuk ke 

dalam kategori paham konsep 34,98% tidak 

paham konsep 24,16% dan miskonsepsi 

sebesar 40,86%. Pada sub materi ini, 

peserta didik yang termasuk menjawab 

tidak paham banyak memilih option bahwa 

tegangan permukaan merupakan peristiwa 

partikel-partikelnya dapat berpindah 

kesegala arah tetapi masih tetap pada zat 

tersebut karena partikel-partikel tersebut 

mengalami gaya adhesi dan kohesi tetapi 

tidak disertai dengan alasan yang benar 

tentang peristiwa tegangan permukaan. 

Sedangkan peserta didik yang termasuk 

dalam kategori miskonsepsi memilih option 

bahwa tegangan permukaan merupakan 

peristiwa dimana sifat kekentalan fluida 

berkaitan dengan gesekan internal dalam 

fluida terhadap benda yang bergerak dalam 

masa jenis fluida dan tidak disertai dengan 

alasan yang logis.          

Miskonsepsi yang terjadi pada peserta 

didik bisa disebabkan karena sub materi 

yang ada teorinya sering kali tidak 

dijelaskan dalam proses pembelajaran, 

dijelaskan rumus-rumus yang digunakan 

untuk menjawab soal dan langsung 

meminta peserta didik untuk latihan soal. 

Teori sering diremehkan oleh peserta didik 

karena hanya berisi kalimat-kalimat yang 

mudah untuk dihapalkan. Peserta didik 

tidak mengetahui bahwa rumus-rumus yang 

mereka anggap paling penting itu berasal 

dari teori-teori yang ada pada materi 

tersebut. Selanjutnya pemilihan model 

pembelajaran juga berpengaruh terhadap 

miskonsepsi peserta didik model yang tidak 

34,98% 

24,16% 

40,86% 

Paham (P) 

Tidak Paham 

(TP) 

Miskonsepsi 

(M) 

Gambar  2. Persentase Pemahaman 

Peserta Didik pada Sub Materi 

Tegangan Permukaan 
 



 

 

tepat berpotensi peserta didik mengalami 

kesulitan memahami konsep yang 

diajarkan. Tindakan yang tepat dapat 

diwujudkan melalui strategi, model dan 

metode yang tepat dalam proses 

pembelajaran (Aziz, Rokhmat, dan Kosim, 

2015). Hasil perhitungan untuk materi 

kapilaritas untuk lebih jelasnya perhatikan 

gambar berikut: 

 

 

Persentase miskonsepsi pada sub 

materi kapilaritas, peristiwa naiknya zat air  

di dalam pipa kapiler yang disebabkan oleh 

adanya gaya adhesi antara partikel air 

dengan partikel kaca lebih besar dari pada 

gaya kohesi antara partikel-partikel air. 

Peserta didik yang termasuk yang paham 

konsep 46,4% tidak paham konsep 42,61% 

dan miskonsepsi sebesar 34,22%.  Pada sub 

materi ini, peserta didik yang termasuk 

dalam kategori tidak paham konsep tentang 

peristiwa kapilaritas peserta didik banyak 

yang menjawab bahwa peristiwa  

kapilaritas yaitu air raksa yang berada 

dalam pipa kapiler akan mengalir sampai 

tercapainya kestimbangan namun pada 

tingkat pertama memilih jawaban yang 

salah sehingga jawaban seperti ini termasuk 

ke dalam kategori tidak paham konsep. 

Kategori tidak paham konsep bisa terjadi 

karena pada saat guru sedang menjelaskan 

konsep dari materi tersebut peserta didik 

masih tidak paham dengan penjelasan 

gurunya. Peserta didik paham sebagian dan 

tidak paham sebagian dari konsep yang 

diajarkan (Salirawati, 2013). 

Sedangkan peserta didik yang 

termasuk miskonsepsi masih banyak 

memilih opstion bahwa peristiwa kapilaritas 

terjadi karena adanya gaya kohesi antara 

partikel-partikel raksa dan lebih besar dari 

pada gaya adhesi antara partikel raksa 

dengan kaca dan tidak disertai dengan 

alasan yang logis. Hasil perhitungan untuk 

materi hukum Archimedes untuk lebih 

jelasnya perhatikan gambar berikut: 

 

 

Persentase miskonsepsi pada sub 

materi hukum Archimedes, tentang balon 

gas yang diisi dengan helium dan 

menyebabkan gaya angkat ke atas dan 

mampu menerbangkan balon, penerbangan 

balon berdasarkan prinsip hukum 

Archimedes. Peserta didik yang termasuk 

ke dalam katergori paham konsep 33,68% 

46,4% 

42,61% 

34,22% 

Paham (P) 

Tidak 

Paham (TP) 

Miskonsepsi 

(M) 

33,68% 

23,35% 

42,97% 

Paham (P) 

Tidak 

Paham (TP) 

Miskonsepsi 

(M) 

Gambar 3. Persentase 

 Pemahaman Peserta Didik  

Sub Materi Kapilaritas 

 

Gambar 4. Persentase Pemahaman 

Peserta Didik Sub Materi  

 Hukum Archimedes 

 



 

 

tidak paham konsep 23,35% dan 

miskonsepsi sebesar 42,97%. Pada sub 

materi ini, peserta didik yang termasuk 

dalam kategori tidak paham konsep tentang 

benda yang dimasukan ke dalam zat cair 

mengalami gaya berat dan gaya angkat 

keatas           merupakan benda dalam 

keadaan tenggelam dan tidak disertai 

dengan alasan yang logis. Sedangkan 

peserta didik yang miskonsepsi banyak 

memilih opstion bahwa prinsip hukum 

Archimedes untuk gaya angkat diudara 

tidak berlaku hanya berlaku gaya angkat 

benda yang berada dalam zat cair dan tidak 

disertai dengan alasan yang logis. Hasil 

perhitungan untuk materi hukum Pascal 

untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 

berikut: 

 

 

Persentase miskonsepsi pada sub 

materi hukum Pascal, tentang prinsip dari 

hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan 

oleh zat cair dalam ruangan tertutup akan 

diteruskan sama besar kesegala arah. 

Peserta didik yang termasuk ke dalam 

kategori paham konsep 20,15% tidak 

paham konsep 40,93% dan miskonsepsi 

sebesar 38,92%. Untuk jawaban peserta 

didik yang tidak paham konsep masih 

banyak peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam menjawab pada tingkat 

kedua karena peserta didik harus 

mencocokan jawaban pada tingkat pertama 

dengan tingkat kedua. Hal ini diketahui 

melalui instrumen two tier yang memiliki 

dua tingkatan menyebabkan peserta didik 

kesulitan untuk menjawab (Syahrul dan 

Setyarsih, 2015). Pada sub materi ini, 

peserta didik yang termasuk dalam kategori 

tidak paham konsep tentang prinsip hukum 

Pascal banyak peserta didik yang menjawab 

bahwa tekanan yang diberikan oleh zat cair 

dalam ruangan tertutup tidak diteruskan 

kesegala arah, zat cair dalam ruangan 

tertutup apabila di tekan ditangkai pistonya 

maka yang paling besar zat cair memancar 

keluar yaitu lubang yang berada paling 

dekat dengan tangkai piston.  

Sedangkan peserta didik yang 

miskonsepsi banyak memilih opstion 

sebuah tabung yang beri lubang dengan 

diameter yang sama, bekerja sebagai 

penghisap dan tangkai piston sebagai 

pendorong ketika tabung tersebut terisi 

dengan zat cair, maka zat cair tidak 

diteruskan kesegala arah dan tidak disertai 

dengan alasan yang logis.  

Hasil uji miskonsepsi pada masing-

masing materi fluida statis peserta didik 

dengan kategori paham konsep 35,76%, 

tidak paham konsep 32,30% dan 

miskonsepsi 40,76%. Dari hasil penelitian 

20,15% 

40,93% 

38,92% 

Paham (P) 

Tidak Paham 

(TP) 

Miskonsepsi 

(M) 

Gambar  5. Persentase Pemahaman 

Peserta Didik Sub Materi 
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dapat disimpulkan bahwa instrumen two 

tier dapat mendeteksi miskonsepsi peserta 

didik di SMAN 3 Mataram. Temuan dalam 

penelitian ini memperkuat beberapa 

penelitian sebelumnya diantaranya 

penelitian yang dilakukan Hasim dan 

Nasrul (2011), kusuma (2010), kuriawan et 

al (2013) menyatakan bahwa instrumen two 

tire efektif digunakan untuk mendeteksi 

miskonsepsi.   

 

PENUTUP 

Berdasarkan  hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilaksanakan maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti 

instrumen two tire dapat mendeteksi 

miskonsepsi fisika kelas XI IPA SMA 

Negeri 3 Mataram  tahun ajara 2017/2018. 

Berdasarkan kesimpulan dapat diberikan 

saran yaitu diharapkan pada penelitian 

selanjutnya dapat membuat instrumen yang 

dapat mencegah adanya miskonsepsi pada 

materi fisika.  

 

REFERENSI 

Adodo, S, O. 2013. Effects of Two Tier 

Multiple Choice Diagnostic 

Assessment items on Students’ 

Learning Outcome in Basic Science 

Technology, Ondo State. Academic 

Journal of Interdisciplinary Studies 

by MCSER-CEMAS Sapienza 

University of Rome. 2 (2):201-210. 

Alwan, A. A. 2011. Misconception of heat 

and temperature Among physics 

students. Procedia Social and 

Behavioral Sciences. Jurnal of 

Tripoli Libya faculy Education 

Alfateh University.1 (2):600-614. 

 

Aziz, A., Rokhmat, J., dan Kosim.  2015. 

Pengaruh Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Metode 

Eksperimen Terhadap Hasil Belajar 

Fisika Siswa Kelas X SMAN 1 

Gunung Sari Tahun Ajaran 

2014/2015. Jurnal Pendidikan 

Fisika dan Teknologi. 1(3):200-204. 

Bayrak, B.K. 2013. Using Two Tier Test to 

Identify Primary Students’ 

Conceptual Understanding and 

Alternative Conceptions in Acid 

Base. Mevlana International 

Journal of Education (MIJE). 3 

(2):19-26. 

Fatimah, N., Gunawan dan Wahyudi. 2016. 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

Dengan Strategi Konflik Kognitif 

Terhadap Penguasaan Konsep dan 

Kemampuan Berpikir Kritis Fisika 

Siswa Kelas XI SMKN 1 Lingsar 

Tahun Ajaran 2015/2016. Jurnal 

Pendidikan Fisika dan Teknologi. 

2(4):183-190. 

Hasim, W. dan Nasrul, I. 2011. Identifikasi 

Miskonsepsi Materi Usaha, Gaya, 

dan Energi dengan Menggunakan 

CRI (Certainty Of Respone Index). 

Jurnal Universitas Negeri Makasa. 

7 (1):25-37. 

Kurniawan, M.A., Prayitno, dan Yahmin. 

2013. Menggali Pemahaman Siswa 

SMA pada Konsep Larutan 

Penyangga Menggunakan Instrumen 

Diagnostik Two-Tier. Jurnal 

Universitas Negeri Malang. 2 (2): 1-

10. 

Kusuma, E. Marista, A. R. Dan Priantmoko 

, S. 2010. Analisis Kesulitan Belajar 

Kimia Siswa SMA dalam 

Memahami Materi Larutan 

Penyangga dengan Menggunakan 

Two-Tier Multiple Choice 

Diagnostic Instrument. Jurnal 

Inovasi Pendidikan Kimia. 3 (2): 

512-520. 



 

 

Lestari, S,P., Rahayu, S,. dan Hikmawati, 

2015. Profil Miskonsepsi Siswa 

Kelas X SMKN 4 Mataram pada 

Materi Pokok Suhu Kalor dan 

Perpindahan Kalor. Jurnal 

Pendidikan Fisika dan Teknologi. 

1(3):146-153. 

Osman, K dan Sukor, N.S. 2013. 

Conceptual Understanding in 

Secondary School Chemistry A 

Discussion of The Difficulties 

Experienced by Students. American 

Journal of Applied Sciences. 10 

(5):433-441. 

Syahrul D. A dan Setyarsih W. 2015. 

Identifikasi Miskonsepsi dan 

Penyebab Miskonsepsi Siswa dengan 

Three-tier Diagnostic Test Pada 

Materi Dinamika Rotasi. Jurnal 

Inovasi Pendidikan Fisika (JIPF). 4 

(2):67-70. 

Salirawati, D. 2011. Pengembangan 

Instrumen Pendeteksi Miskonsepsi 

Kesetimbangan Kimia pada Peserta 

Didik SMA. Jurnal Penelitian dan 

Evaluasi Pendidikan Universitas 

Negeri Yogyakarta. 2 (2):232-248. 

Thiagarajan, S.,Semmel .S.D and Semmel 

M.I. 1974. Instructional 

Development for Training Teachers 

of Expectional Children. 

Minneapolis, Minnesota: Leadership 

Training Institute Education, 

University of  Minesota. 

Tuysuz, C. 2009. Development of Two-Tier 

instrument and Assess Students` 

Understanding in Chemistry. 

Scientific Research and Essay. 

International Journal of Science 

Education. 4 (6):626-613. 

Yeritia, S., Wahyudi dan Rahayu, S. 2017. 

Pengaruh Model Pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing Terhadap 

Penguasaan Konsep dan 

Kemampuan Berpikir Kritis Fisika 

Peserta Didik Kelas X SMAN 1 

Kuripan Tahun Ajaran 2017/2018. 

Jurnal Pendidikan Fisika dan 

Teknologi. 3(2):181-183. 

 

 



 

 

 


