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Abstract: Conceptual Change Learning: Student Thesis Writing Options. It is needed to put
student's research topics in the front line along with any research from other regions. This article

altemative choice, i.e. in conceptual change domain. Conceptual change lSa
replaces existing conception with the new one, by (1) a discontinuous

parlway from misconceptions to and (2) a continuous
evolutionary pathway flom inappropriate g ideas to conceptions. These
preconceptions are resistant to change and require explicit intended strategies to cope with. Related
research has shown that traditional teaching method is not effective in overcoming ihese conditions.
The suggestion is in this point, to find and examine some efforts in order to create circumstance
where conceptual change can occur. There are four conditions to make conceptual change takes
place: dissatisfaction, plausible, intelligible, and fruitful. These conditions are promoted based on
cognitive development theory, i.e. how assimilation and accommodation accoutifor the growth and
development ofschemata (concepts). Therefore, educators and researchers in science eduiation have
recommended some strategies such as analog,,, bridging analogt, conceptual change texts, concept
substitution, modified learning cycles, Continuous Computer Assistei Activatioi (CON1AC ,,
contrastive teaching, Predict-Observe-Explain (POE) and so on. These skategies are growing up and
have advantages and disadvantages, so interested to explore deeply.

Abstrak: Pembelajaran Perubahan Konseptual: Pilihan Penulisan Skripsi Mahasiswa. Topik
skripsi mahasiswa perlu disejajarkan dan berada pada barisan terdepan b".ru..ru penelitian dari
kawasan lain- Tulisan ini memberikan tawaran altematif, yaitu pada dornain perubaian konseptual.
Perubahan konseptual merupakan proses mendasar mengganti konsepsi lama dengan konsepsibaru,
melalui (1) remidiasi miskonsepsi, atau (2) meluruskan konsepsi yang kurang tepat. Kondisi
prakonsepsi yang kurang menguntungkan itu bersifat resistan dan menghambat akuisisi pengetahuan
selanjutnya, sehingga memerlukan strategi pembelajaran yang diperuntukkan khusus baginya.
Kreatifitas berada pada celah ini, yaitu mencarikan berbagai kiat agar berlangsungnya perubahan
konseptual pada pembelajar. Ada empat syarat agar terwujudnya perubahan- konseptual;
ketidakpuasan, plausible, intelligible, dan fruitful. Syarat tersebut berakar pida toeri perkembangan
kognisi, yaitu proses asimilasi dan akomodasi dalam pertumbuhan dan perkembangan schemata
(konsep). Para ahli telah menurunkan berbagai strategi seperti p"nggunu* analogi, bridging
analogy, teks perubahan konseptual, substitusi konsep, modifikasi siklus belajal Continuous
Computer Assisted Activation (CONTAC 2), constrastive teaching, Predict-Observe-Explain (pOE)
dan sebagainya. Masing-masing strategi sedang berkembang dan punya kelebihan serta kelemahan
sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Kata kunci: miskonsepsi, perubahan konseptual, analogi, teks perubahan konseptual, substitusi
konsep.

I ondisi miskonsepsi berbeda dengan tidak
I\ paham terhadap materi pelajaran. Belum
tentu pembelajar yang salah dalam menjawab
pertanyaan dapat serta merta digolongkan
mengalami miskonsepsi atau sebaliknya kurang
memahami materi yang diajarkan. Banyak
dijumpai, misalnya dalam pembelajaran fisika,
pembelajar lancar menggunakan persamaan

untuk menghitung waktu jatuh bebas tetapi
ternyata punya fikiran bahwa benda yang
berbeda berat akan menggunakan waktu yang
berbeda untuk jatuh. Suatu paradox yang jelas
dalam kawasan konsep yang sama tetapi
pembelajar memperlihatkan pemahaman yang
berbeda.
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Miskonsepsi adalah istilah untuk
menyatakan bahwa sesuatu dipahami berbeda
dengan pemahaman yang disepakati oleh ilmuan
dalam bidang bersangkutan, atau konsepsi
seseorang berbeda dengan ataupun bertentangan
dengan konsepsi para ilmuan. Sejalan dengan
itu, Stein (2007) menggunakan istilah
miskonsepsi untuk menyatakan pendapat
pembelajar yang berbeda dengan pendapat yang
secara umum diterima oleh saintis. Lawson
(1994) mendefinisikan miskonsepsi sebagai
conception thqt are

inconsistent with or eyen contradicting to
modern scientific views, dan Hasan et al. (1999)
menyatakan miskonsepsi sebagai strongly held
cognitive structure that are dffirent from the
accepted understanding in a field and that are
presumed to interfere with the acquisitton and
knowledge. Istilah lain yang sering digunakan
dengan maksud yang sama dengan miskonsepsi
diantaranya konsepsi alternative, prekonsepsi,
konsepsi naiv, framework alternative, dan
konsep si buyung.

Untuk menjawab polemik antara dua
kemungkinan apakah pembelajar mengalami
miskonsepsi atau tidak paham akan materi
pelajaran, dikembangkan berbagai instrument
untuk membedakan hal tersebut. Ini sekaligus
memberi kepastian bahwa miskonsepsi itu
memang ada dan tidak tumpang tindih atau
kabur dengan kondisi lainnya yaitu kurangnya
pembelajar memahami materi pelajaran atau
tidak paham. Dengan kata lain, pembelajar yang
mengalami miskonsepsi memang ada dan yang
tidak paham atau kurang menguasai materi juga
ada. Salah satu instrumen yang terkenal untuk
membedakan konsepsi seseorang adalah CRI
(Certainty of Respon Incdex) yang dikemukakan
oleh Hasan et al. (1999).

CRI sendiri pada awalnya bukanlah alat
khusus yang dimaksudkan untuk
mengidentifikasi miskonsepsi atau memilah-
milah konsepsi pembelajaran. CRI digunakan
pada studi sosial, terutama dalam suryey, dalam
bentuk questioner untuk menjajaki pendapat
seseorang tentang pernyataan yang diberikan. Ini
sama halnya dengan skala Likert. Kelebihan
studi dari Hasan et al. adalah mereka
menggabungkan CRI dengan instrumen lain
berupa tes diagnostik berbentuk pilihan ganda
untuk kawasan materi atau pokok bahasan yang
diinginklan. Jadi, pembelajar disamping memilih
jawaban soal-soal pilihan g4nda, jrgu
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memberikan indeks atau gambaran keyakinan
mereka terhadap konsep, hukum, teori, atau
pengetahuan yang mereka gunakan dalam
menentukan jawaban yang mereka pilih. Indeks
keyakinan ini yang disebut sebagai CRI,
biasanya dalam bentuk skala dari 0 sampai 5.
Ada 3 kelompok yang bisa keluar dari
penerapan cara ini, yaitu: konsep benar,
miskonsepsi, atau kurang pengetahuan (kurang
paham materi). Dapat disimpulkan bahwa
pembelaljar yang mengalami miskonsepsi
dengan kurang memahami pengetahuan bisa
difilah-filah. Banyak juga pilihan tes diagnostik
baku yang bisa digunakan, tergantung kepada
materi. Misalnya untuk kawasan mekanika bisa
digunakan MDT (Mechanics Diagnostic Test)
atau FCI (Force Concept Inventory) yang
dikembangkan oleh Hestenes et al. (1992). Atau
dapat juga menggunakan Quantum Mechanics
Conceptual Survey (McKagan and Wieman
2005 dalam Muller et a1.,2007) untuk kuantum
mekanik area. Tes terakhir ini didesain dengan
fungsi yang sama dengan FC1 untuk ranah
kuantum mekanik. Perlu juga kehati-hatian
dalam memilih tes standar yang akan digunakan,
MBT (Mechanics Baseline Test) (Hestenes &
Malcolm, 1992) sebagai contoh lebih menguji
penguasan materi ketimbang pemahaman
konseptual.

Berbagai upaya yang disebutkan di atas
hanya sampai pada tahap membedakan
miskonsepsi dengan kondisi lainnya dan
inventarisasi konsep-konsep yang dipahami
secara keliru (miskonsepsi) oleh pembelajar.
Tugas besar berikutnya terletak pada bagaimana
proses pembelajaran mau dilaksanakan untuk
merubah kondisi seperti ini. Bidang ini sangat
luas dan menarik bagi penulisan skripsi
mahasiswa.

Model Perubahan Konseptual

Mengatasi miskonsepsi bermakna menginginkan
perubahan konsepsi atau konsep pada
pembelajar. Kata konsep bermakna abstraksi
dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah
manusia dalam berkomunikasi dan berfikir.
Sedangkan konsepsi adalah penafsiran seseorang
tentang suatu konsep. Perubahan konsep itu
sendiri adalah suatu proses bagaimana konsepsi
yang baru dapat menggantikan konsepsi yang
lama. Atau dengan kata lain bagaimana merubah
pandangan, cara pandang, atau keyakinan
seseorang dari yang sudah tertanam dalam hati
dan fikirannya dengan suatu pandangan atau

I
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keyakinan yang baru. proses ini tentunya amat
sulit. Berbagai literatur pendidikan menyebutkan
bahwa pembelajaran untuk perubahan
konseptual ini bukan hal yang sederhana (misal
Hakkarainen & Ahtee, 2006; Baser, 2006; dan
Pinarbagi et al., 2006). perbedaan pembelajaran
unfuk mengatasi miskonsepsi ini dikarenakan
sifat miskonsepsi yang resistqnt untuk berubah-
Th^ey [misconceptionsJ resist to changes even
after formal instruction (yiiriik, 2007). Rahman
(2004) mengemukakan ada dua kriteria untuk
menyatakan konsep tertentu adalah sebuah
miskonsepsi, diantaranya the conception rs
strongly held and relatively stable, [i]J means
tltat 7 misconception is resistant io change.
Senada dengan itu (Ozmen, 2007) mengatakan
[they areJ persistent, stable, resistant toihange,
at least by traditional teaching methods. Lebihjauh, Hasan et al. (1999) mengemukakan
miskonsepsi menginginkan suatu peng ajaranyang dimodifikasi yang secara lelas
dimaksudkan untuk menghilangkan miskonsepsi
tersebut; dan Bayraktar (2009) mengatakan
untuk mengatasi miskonsepsi menghendaki
strategi pengajaran yang efektif.

Untuk menerawangi teori perubahan
konseptual kita kembali ke teori perkembangan
kongnisi oleh piaget. Jean Piaget, lahir di
Switzerland pada tahun 19g6, merupakan ahli
psikologi yang paling berpengaruh sepanjang
sejarah psikologi (Slav in, 2009). Berdasarkan
hasil pengamatan dan pemikirannya, piaget
sampai pada kesimpulan bahwa perkembangan
intelektual atau kognisi memiliki kemiripan
dengan perkembangan biologis (Wardsworth,
1984). Dia menyakini bahwa fikiran (mind)
punya struktur sebagaimana tubuh juga punya
struktur. Struktur kognisi (mental) disebutnya
sebagai schema (plural: schemata) yang
mengatur individu secara intelektual beradaptasi

mengorganisasikan lingkungannya. Skema
didefinisikan sebagai kluster konsep-

konsep berhubungan yang membantu kita

akomodasi. Asimilasi adalah proses kognisi
bagaimana seseorang memadukan perseptual
atau konseptual baru ke dalam skema yang
sudah ada atau bagaimana memahami
pengalaman baru (fenomena yang baru dilihat)
dalam konteks skema yang sudah ada. Dengan
demikian, asimilasi tidak mengganti/merubah
skema yanga ada, ia hanya berdampak terhadap
pertumbuhan skema. Skema menjadi lebih luas,
lebih dalam, lebih besar, atau lebih komplit.
Ibarat balon, maka dengan asimilasi balon
tersebut terus menjadi lebih besar karena
ditambah udaranya. pada kondisi dimana
fenomena atau stimuli yang datang tidak bisa
diasimilasi atau dicerna karena tidak ada skema
yrrq cocok yang bisa menerimanya, atau
karakteristik fenomena itu tidak ..rrui dengan
yang dibutuhkan untuk asimilasi ke skema yang
ada, maka dalam konteks ini ada dua
kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu (1)
membuat skema baru, atau (2) memodifikasi
skema yang ada agar sesuai dengan stimuli yang
datang. Dua cara ini disebut akomodasi.
Akomodasi adalah pembuatan skema baru atau
modifikasi skema lama, yang menghasilkan
perubahan dan perkembangan schemata. Balon
baru menambah jumlah balon yang ada atau
berkas-berkas dalam file terus bertamlah. Dapat
disimpulkan bahwa akomodasi menghasilkan
perkembangan kognisi sementara asimilasi
menghasilakan pertumbuhan kognisi dan kedua-

9uT{u bertanggung jawab teihadap adaptasi
intelektual dan perkembangan struktur
intelektual (Wadsworth, lgg4).

Dari dua bentuk akuisisi pengetahuan ke
dalam struktur kognisi, model akomodasi lebih
mencerminkan proses perubahan konseptual.
Hakkarainen (2006) mengemukakan bahwa
perubahan konseptual itu berhubungan dengan
pertanyaan how a new idea can compete with the
old ones. Diturunkan dari teori piaget di atas
untuk konteks pembelajaran, posne. 

"t 
,l (lihat:

Hakkarainer, 2006; pinarbasi, 2006, dan
Greiffenhagen & Sheram, 200g) mengangkat
empat kondisi yang harus ada agar akomodasi
(perubahan konseptual) bisa berlangsung.
Pertama, siswa harus merasa tidak puas dengan
konsepnya yang ada. pembelajar diberi
pengalaman sedemikian rupa sehingga
menimbulkan ketidakpercayaannya terhadap
konsepnya bisa menyelesaikan masalah. Kedua,
konsep yang baru (pengganti) harus intelligible;
pembelajar dapat memahami dengan *tup
bahwa pengalaman atau stimuli yang datang

Pembelajaran perubahan Konseptual: pilihon ...

memaknai dunia (Rowlands, 2001). Secara
sederhana skema dapat diartikan sebagai konsep
atau- kategori yang tersimpan dalam pikiran.
Analoginya, skema ini ibarat berkas_berku, yurg
ada dalam suatu file. Skema ini akan terus
tumbuh dan berkembang sebagai hasil interakasi
manusia dengan lingkungan. Berkas akan terusdi tambahkan ke dalam file atau diperbaiki
sesuai dengan kebutuhan.

tumbuh
Ada dua cara bagaimana skema ini bisa

dan berkembang: asimilasi dan

I
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dapat dicerna oleh akal pikiran. Ketiga, konsep
baru harus kelihatan plausible. Plausible
bermakna bahwa konsep baru sekurang-
kurangnya muncul sebagai suafu solusi yang
mampu menyelesaikan masalah ketimbang
konsep terdahulu. Keempat, konsep baru
haruslahfruitful, yaitu punya kemampuan untuk
membuka peluang-pelung baru bagi penjela-
jahan pengetahuan.

Seiring dengan 4 simpul yang
dikemukakan Posner: ketidakpuasan,
intelligible, plausible, dan fruitful, Nussbaun &
Novick (1982 dalam Hakkarainen, 2006) dalam
tataran implementasi mengemukakan urutan
pengajaran secara khusus yang mungkin untuk
perubahan konseptual. Pertama, pengajar harus
berupaya membuat framework alternative
(miskonsepsi) menjadi kasat mata bagi
pembelajar. Kemudian, pengajar menelanjangi
bahwa konsepsi-konsepsi seperti itu tidak cocok
atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan
sehingga pembelajar menjadi tidak puas dengan
konsepsi seperti itu. Tepat saat terjadi
ketidakpuasan, pengajar menindaklanjuti dengan
menyajikan framework baru berdasarkan formal
sains dan menjelaskan bagaiman pemahaman
yang baru ini berbeda dengan yang lama.

Setidaknya teori di ataslah yang
mendominasi bagaimana pebelajaran untuk
perubahan konseptual dilaksanakan dalam tiga
dekade terakhir. Penelitian-penelitian perubahan
konseptual disandarkan kepada teori tersebut.
Berbagai strategi, pendekatan, model perubahan
konseptual telah dan sedang diuji untuk
mempelajari dampak yang bisa ditimbulkan.
Sementara sebagian yang lain mencoba pula
mempelajari teori perubahan itu sendiri. Seiring
dengan itu terbuka peluang baik bagi mahasiswa
dalam penelitian skripsi maupun penelitian
dosen unfuk mengkaji proses perubahan
konseptual. Sehingga topik-topik penelitian
menjadi lebih bervariasi.

Pilihan Skripsi dalam Domain
Pembelajaran Perubahan Konseptual

Teks Perubahun Konseptual (TPK)

Salah satu strategi pembelajaran untuk
perubahan konsep adalah dengan menggunakan
Teks Perubahan Konsep (Conceptual Change
Textl (6zmen, 2007). Teks Perubahan Konsep
(TPK) adalah bahan ajar (tulisan) yang dibuat
sedemikian rupa, misal dalam bentuk lembar
kerja, sehingga dapat mengungkapkan konsepsi

Syuhendri

awal pembelajar, mengingatkan mereka akan
kemungkinan adanya miskonsepsi, dan
memperbandingkannya dengan konsepsi yang
benar yang diterima secara umum oleh ilmuan
melalui penjelasan dan contoh-contoh. Jadi
dalam TPK ini pembelajar secara eksplisit
ditantang untuk membuat prediksi apa yang
akan terjadi pada suatu peristiwa, misalnya pada

kasus bunga api lilin ditiup dengan
menggunakan corong apakah bunga api akan
menjauhi atau mendekati corong atau
memperlihatkan hal lainnya, sebelum diinfor-
masikan konsepsi alternative (miskonsepsi) yang
potensial terjadi, dan memberikan penjelasan
yang benar untuk peristiwa tersebut. Perlu
diperhatikan, TPK berbeda dengan refutasional
teks. Refutasional teks adalah a text structure
that states q common alternative conception
about a natural phenomenon and directly refutes
it while providing the scientifically acceptable
idea without asking students to make a
prediction about the given situation (Ytruk,
2007). Yiiriik (2007) mengemukakan bahwa
banyak studi terdahulu membuktikan TPK
membantu pembelajar merubah konsepsi
alternative mereka dan meningkatkan
pemahaman konsep dalam berbagai topik IPA,
missal oleh Chambers & Andre (1997),
Diakiday et al. (2003), Guzzetti et al. (1993),
Hynd et al. (1994), Maria & Mcginitie (1987),
Palmer (2003), Yenilmez & Tekkaya (20Aq,
dan oleh Ytiriik sendiri. Ozmen (2007) juga
menyimpulkan dari penelitiannya bahwa TPK
dapat membantu pembelajar merubah konsepsi
alternativ menjadi konsepsi yang diterima secara
ilmiah.

TPK yang baik harus dikonstruk
berlandaskan empat kondisi yang dikemukakan
oleh Posner et al. (1982) agar akomodasi konsep
baru dapat berlangsung. Pertam4 pembelajar
harus dibuat tidak puas dengan konsepsinya
yang ada. Konflik kognisi perlu hadir. Kedua,
konsepsi yang baru (pengganti) musti
intelligible. Ketiga, konsepsi yang baru harus
plausible. Keempat, konsep yang baru haruslah

fruitful. Untuk memenuhi standar tersebut,
desain TPK berbentuk, pertama memunculkan
pertanyaan menyadarkan pembelajar tentang
pre-konsepsi yang dimilikinya. Kemudian, di
bawah pertanyaan atau beberapa pertanyaan
tersebut disediakan ruang untuk menuliskan
jawaban mereka terthadap pertanyaan. tersebut.
Setelah itu, diinformasikan kemungkinan-
kemungkinan konsepsi alternative yang
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berkaitan dengan fenomena yang ditanyakan.
Pada bagian akhir diberikan penjelasan ilmiah
dengan menekankan bahwa konsep yang benar
lebih rasional dibandingkan konsepsi alternative.
Agar konsep baru intelligible dan plausible,
berbagai alasan, penjelasan, kejadian dan
contoh-contoh terus disuplai untuk
memperlihatkan bahwa konsepsi alternative
adalah salah dan konsep yang benar masuk akal.

Menariknya TPK ini dijadikan pilihan
penelitian dalam penulisan skripsi mahasiswa
atau penelitian formal oleh dosen/guru adalah
produk dari penelitian berupa bahan ajar atau
teks-teks pembelajaran punya keuntungan
tersendiri. Untuk kelas besar seperti yang
banyak terjadi di Indonesia, dengan jumlah
siswa sekitar 35 sampai 50 orang atau lebih,
interaksi yang intens antara guru dan pembelajar
yang diperlukan untuk perubahan konsep
maupun mengkonstruk konsep dalam konteks
pembelajaran normal sekalipun sulit dilakukan.
Berkaitan dengan ini, TPK dapat
memfasilitasinya baik untuk kelas besar maupun
kecil. Kemudian Teks-teks ini bersifat murah
dan mudah dibuat, dan bisa disisipkan sebagai
suplemen dalam bahan ajar yang sudah ada. Ini
juga membuka peluang untuk melengkapi buku
dengan TPK oleh penerbitnya. Di atas itu
semua, TPK bersifat fleksibel, bisa digunakan
oleh pengguna dimanapun dan kapanpun mereka
menginginkan.

I
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hampir sama ucapannya. Bahkan Einstein
dipercaya mengembangkan sebahagian teorinya
melalui analogi (Keane, 1980 dalam Matlin,
1994). Contoh-contoh itu memperlihatkan
betapa pentingnya analogi dalam komunikasi.

Apakah analogi itu? Analogi adalah
mengupamakan atau membandingkan sesuatu
dengan sesuatu lain yang sudah umum atau
mudah dipahami. Oliva (2005) mengatakan
analogies are comparisons between concepts or
phenomena which haye certain similarities in
common. Halpern et al. (1987 dalam Matlin
1994) mengemukakan whenever we try to solve
a new problem by referring to a known, familiar
problem, we are using analogy. Sebagai contoh
seorang guru yang menggunakan persamaan
medan gravitasi untuk menjelaskan medan
listrik, atau menjelaskan pengertian entropy
dengan membayangkan makna ruangan yang tak
teratur, atau mencoba membandingkan inti atom
sebagai tetesan cairan, berarti ia sedang
meggunakan analogi. Sedangkan Rajendran
(2008) mengatakan analogy is the comparison of
two pairs which have the same relcttionship.
Pada tataran operasional Treagust et al. (1998
dalam Rahman, 2004) mendefinisikan analogi
sebagai process of identifying similarities
between two concepfs. Dua konsep tersebut
adalah konsep yang akan dipelajari yang disebut
sebagai target dan konsep yang sudah dikenal
pembelajar yang digunakan untuk menjelaskan
konsep pertama yang disebut sebagai analog.
Pada contoh di atas persamaan medan gravitasi
adalah analog sedangkan persamaan medan
listrik adalah targetnya.

Namun proses analogi antara analog dan
target tidak selalu berjalan lancar. Disini muncul
variant analogi yang dilengkapi dengan konsep
lain yang menjembatani antara analog dan
target. Bridging analogy adalah strategi turunan
yang menggunakan konsep pembantu untuk
memahami target dari analog yang disediakan.
Sebagai contoh, banyak siswa tidak yakin bahwa
buku di atas meja akan mendapat gaya (normal)
ke atas yang dikerjakan oleh meja terhadap
buku. Analog untuk kasus itu adalah buku
diletakkan di atas pegas. Tetapi banyak siswa
tidak menganggap itu sebagai hal yang sama
karena pegas lentur sedangkan meja kaku.
Untuk menjembataninya analogi dilakukan
secara berangsur angsur meletakkan buku di atas
kayu yang lentur sampai ke yang kaku seperti
meja. Demonstrasi seperti ini tidak hanya bisa
menyakinkan akan keberadaan gaya normal

Penggunuun Analogi dtn variantnyu

Analogi dipercaya oleh banyak ahli pendidikan
punya kekuatan untuk menjembatani
terwujudnya perubahan konseptual. Kekuatan
analogi rialam proses pembelajaran sudah sering
diteliti, misalnya dalam survey yang dilakukan
Halpem (Matlin, 1994) yang dengan jelas
melihat setiap matakuliah perguruan tinggi yang
menuntut pemikiran kritis dan kreatif
menekankan pada penggunaan analogi. Analogi
sering digunakan dalam keseharian. Manakala
kita kesulitan menjelaskan sesuatu maka kita
coba menganalogikannya dengan yang lain.
Begitu juga kalau terbentur bahwa apa yang
disampaikan tidak dipahami oleh lawan bicara,
maka kita cepat berfikir untuk membuatkan
perumpamaanya atau mengambil pemisalan.
Untuk memecahkan masalah matematika kita
merujuk kepada contoh-contoh soal yang ada
dalam buku teks. Seseorang yang kesulitan
melafalkan bunyi ucapan tertentu, dia akan
mencari kosa kata atau suku kata lain yang
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pada meja, tetapi lebih jauh memberikan
kesimpulan bahwa gaya normal oleh meja
tersebut tidak lain adalah bentuk gaya
pemulihnya.

Duit (dalam Oliva, 2005) menjelaskan
minimal 5 alasan kenapa analogi bermakna
dalam pembelajaran sains. Pertama, analogi
membanfu untuk memahami atau membuat jelas
konsep atau fenomena. Kedua, ia membawa
fenomena lebih dekat kepada sesuatu yang
dikenal oleh anak. Kemudian ia merubah
sesuatu yang abstrak menjadi hal yang konkrik.
Selanjutnya, analogi membantu
memvisualisasikan fenomena dengan cara
penggambaran. Disamping itu, analogi
memperkuat kemampuan abstraksi dan
mengembangkan imajinasi. Kelima hal tersebut
sejalan dengan jargon pendidikan sains: dari
yang mudah ke yang sulit, dari yang konkrik ke
yang abstrak, dari yang sederhana ke yang
kompleks, dan mengembangkan pemikiran
tingkat tinggi.

Untuk perubahan konseptual, Oliva
(2005) menyarankan kombinasi penggunaan
analogi dalam berbagai kesempatan pada proses
pembelajaran dan dengan tujuan yang berbeda-
beda. Misalnya diawal sebagai "adyance
organizer", dalam kegiatan inti dalam bentuk
"embedded activator", dan pada kegiatan
penutup sebagai "post synthesizer". Namun hal
itu tidak lepas dari konteks 4 prasyarat
perubahan konseptual: ketidakpuas an, plaus ible,
intelligible, dan fruitful. Pengajar harus
menghadirkan konflik kognisi dalam diri
pembelajar. Pada saat bersamaan pelajar harus
membangkitkan konsepsi baru yang akan
dipertarungkan dengan konsepsi lama. Ini
merupakan tahapan yang sangat penting dimana
analogi memungkinkan konsepsi baru menjadi
bermakna bagi siswa.

Substitusi Konsep

Walaupun belum banyak diminati
peneliti, strategi substitusi konsep punya
peluang dicoba untuk pembelajaran perubahan
konsep. Substitusi konsep adalah strategi
menanamkan konsepsi yang benar tentang suatu
fenomena melalui konsepsi kurang tepat yang
sudah ada dalam pikiran seseorang. Perubahan
konseptual terjadi dengan menggiring
sipembelajar menggunakan terminologi secara
tepat. Sering dalam kehidupan sehari-hari
seseorang mengatakan "berapa banyak

Syuhendri

menggunakan arlts" alih-alih mengatakan
"berapa energi yang digunakan" untuk
menyatakan konsumsi listrik. Begitu juga
seseorang mengatakan berapa ampere tekanan
ban, atau menggunakan kilogram untuk satuan
berat. Perubahan terminologi dari arus ke
energi, ampere ke bar, atau kilogram ke Newton
adalah contoh substitusi konsep. Merujuk
kepada empat syarat Posner et al. (1982) tentang
perubahan konseptual, substitusi konsep hanya
relevan dengan poin ketidakpuasqn (Grayson,
20Aq. Barangkali disinilah letak permasalahan
kenapa penelitian substitusi konsep ini lambat
berkembang.

Berbeda dengan pendekatan pada
pembelajaran peruabahan konseptual lainnya,
substitusi konsep merupakan strategi yang
menekankan kepada pengungkapan konsepsi-
konsepsi yang benar alih-alih konsepsi
alternative. Oleh karenanya ada kelebihan
penggunaan strategi ini. Pertama, hal ini akan
memotivasi pembelajar karena mereka
mendengar bahwa konsepsi-konsepsi mereka
adalah benar. Ketika mereka mengetahui
konsepsinya benar maka akan memperkuat
kepercayaan dirinya dalam menerangkan gejala
alam dengan menggunakan konsepsi sendiri.
Kedua, karena dalam strategi ini pembelajar
tidak ditanya tentang konsepsi alternative
sehingga tidak akan muncul hal yang salah maka
mereka akan berkesimpulan bahwa mereka bisa
memahami materi dengan baik. Pernyataan
bahwa materi pelajaran itu sulit akan sirna dari
pikirannya. Ketiga, pada saat konsepsi yang
diganti ditemukan lagi pada pokok bahasan
berikutnya, mereka sudah punya intuisi tentang
itu. Pembelajar sudah punya pengetahuan awal
tentang materi yang akan dipelajari, dan ini akan
mempermudahnya dalam belajar.

Grayson (2004) menguji coba
pembelajaran substitusi konsep untuk perubahan
konsepsi arus kepada energi dan temperatur
kepada panas terhadap 62 pelajar pada
matakuliah fisika dasar di Universitas Natal
Afrika Selatan pada tahun 1991 dan 1992.
Hasilnya mengindikasikan bahwa partisipan
mengalami beberapa perubahan konseptual yang
dibuktikan oleh hasil post-tes yang diberikan.
Namun ia menyadari bahwa substitusi konsep
bukanlah pil ajaib yang bisa menyembuhkan
segala penyakit. Proses konseptual bukanlah
proses seperti membalik telapak tangan.
Pembelajar mungkin menghabiskan waktu yang
lama dalam kondisi ketidakstabilan, terombang-
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Penutup

Strategi perubahan konseptual yang dikemu-
kakan di atas merupakan sebagian dari strategi
yang bisa digunakan dalam penulisan skripsi.
Strategi lainnya yang bisa dijadikan topik dalam
domain perubahan konseptual adalah
Continuous Computer Assisted Activotion
GONTAC 2), constrastive teaching, Predict-
Observe-Explain (POE), peta konsep, dan siklus
belajar yang dimodifikasi. Semua strategi itu
didasarkan pada dua kondisi; pertama, memulai
perubahan konseptual dari "miskonsepsi" yang
dimiliki pembelajar sebagai bahan mentahnya,
dan kedua memulainya dari "pengetahuan awal"
yang sedikit berbeda atau kurang konsisten
dengan pandangan ilmuan. Apapun pilihan
strategi yang akan diterapkan, secara teoritis
empat syarat agar terwujudnya perubahan
konseptual: ketidakpuasan, plausible,
intelligible, dan fruitful harus melekat dalam
langkah-langkah pembelaj aran.

Pengetahuan teoritis perlu pula
didukung oleh sumber-sumber terkini. Layanan
penyediaan berbagai sumber on-line seperti
melalui Proquest, Springerlink, Ebscohost,
Emerald, NSTP e-Media dan sebagainya akan
membantu mahasiswa maupun dosen menyusun
proposal atau laporan penelitian dan artikel
ilmiah. Sudah selayaknya institusi pendidikan
atau lembaga penelitian menyediakan sumber-
sumber melalui media tersebut sehingga
penelitian yang dilakukan didukung oleh
literatur yang berbobot baik secara kualitas
maupun kuantitas. Dengan demikian penelitian
bidang pendidikan yang dilakukan apakah
sebagai skripsi mahasiswa ataupun penelitian
dosen berada pada front terdepan sejajar dengan
penelitian lainnya dari berbagai belahan dunia.

Daftar Pustaka

Baser, M. (2006). Effect of conceptual change and
kaditional confirmatory imulation on pre-
service teachers' understanding of direct current

Pembelajoran Perubohon Konseptuol: Pilihan ...

circuit. Journql of Science Education and
. . Technology, 15(5), 367-381. doi:' 

I 0.1 007/s I 0956-006-9025-3.
Bayraktar, S. (2009). Misconceptions of Turkish pre-

service teachers about force and motion.
Internqtional Journal of Science and
Mathematics Education, 7, 27 3 -291.

Grayson, D.J. (2004). Concept substitution: A
teaching shategy for helping students disentangle
related physics concepts. American Journol of
Physics, 72(8), 1126-1133. doi:
l0.l I l9i r.1764564.

Greiffenhagen, C. & Sherman, W. (2008). Kuhn and
conceptual change: on the analogy between
cnceptual changes in science and children.
Science & Education,lT, 716. doi:
1 0. I 007/s1 1 1 9 1 -006-9063-5.

Hakkarainen, O., & Ahtee, M. (2006). The durability
of conceptual change in leaming the concept of
weight in the case of a pulley in balance.
International Journal of Science qnd

Mathematics Education, 5, 461 -482.
Hasan, S., Bagayoko, D., & Kelley, E. L. (1999).

Misconceptions and the Certainty of Response
Index (CRI). P hys ic s Education, 3 1(5), 294 -299.

Hestenes, D., Wells, M., & Swackhamer, G. (1992).
Force Concept Inventory. The Physics Teacher,

-r0(3), 141-1s8.
Hestenes, D., & Wells, M. (1992). A Mechanics

Baseline Test. The Physics Teacher, 30(4),159-
166.

Lawson, A. E. (1994). Science teaching and the
development of thinking. Belmont, California:
Wadsworth Publishing Company.

Matlin, M. W. (1994).Cognition. USA: Holt,
Rinehart and Winston, Inc.

Muller, D. A., Sharma, M. D., Eklund, J., &
Reimann, P. (2007). Conceptual change through
vicarious leaming in an authentic physics setting.
Instructional Sciences, 35, 519-533. doi:
1 0. 1 007/s 1 1251 -007 -9017 -6.

Oliva, J. M. (2005). What professional knowledge
should we as physics teachers have about thye
use of analogies? Journal Physics Teacher
Education, Online, J (1). l1-16.

Ozmen, H. (2008). The effectiveness of conceptual
change texts in remediating high school students'
altemative conceptions conceming chemical
equilibrium. Asia Pacific Education Review. B

(3), 413-425.
Pinarbagi, T., Canpolat, N., Bayrakceken, S., &

Geban, O. (2006). An investigation of
effectiveness of conceptual change text-oriented
inshuction on students' understanding of solution
concepts. Research on Science Edttcation, 36,
3 13-335. doi: 10. 1007/s1 I 165-005-9003-4

Posner, G. J., Strike, K. A., hewson, P. W., &
gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a

scientific conception: Toward a theory of conce-
ptual change . Sc ience Education, 6 6(2), 211 -227 .

I

ISSN:1410-1262 FORUM M\PA Vol. 73 No. 2 Edisi Juli 2070 139

ambing diantara konsepsi yang lama dan
konsepsi yang baru, sebelum sampai kepa$A
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