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Abstrak
Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada siswa sejak mereka menempuh sekolah
menengah. Bahkan siswa sudah mulai diperkenalkan tentang fenomena gejala alam sejak sekolah dasar.
Namun, pada kenyataannya sebagian besar siswa memiliki perspektif negatif tentang fisika. Hal ini karena
mereka tidak dapat memperoleh nilai yang baik meskipun mereka telah melakukan berbagai usaha. Berbagai
penelitian juga telah banyak dilakukan untuk menemukan metode belajar yang tepat untuk meningkatkan
pemahaman dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Namun, hingga saat ini fisika masih menjadi
salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Dari fenomena tersebut, penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kesulitan yang dialami oleh siswa, yaitu dengan mendiagnostik
adanya miskonsepsi yang terjadi selama pembalajaran fisika berlangsung. Tes diagnostik yang diberikan
yaitu berupa beberapa gambar benda/sistem dan siswa diminta untuk menyebutkan hukum Newton yang
berlaku, menggambarkan diagram gaya dari benda/sistem tersebut dan menjelaskan syarat terjadinya
peristiwa pada gambar. Hasil jawaban siswa tersebut kemudian akan dianalisis dan kemudian akan
diperoleh kesimpulan tentang miskonsepsi oleh siswa pada topik hukum Newton tentang gerak.
Kata-kata kunci: Miskonsepsi, fisika, diagnostik,metode, belajar

PENDAHULUAN
Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada siswa sejak mereka menempuh sekolah
menengah. Bahkan siswa sudah mulai diperkenalkan tentang fenomena gejala alam sejak sekolah dasar.
Namun, pada kenyataannya sebagian besar siswa memiliki perspektif negatif tentang fisika. Hal ini karena
mereka tidak dapat memperoleh nilai yang baik meskipun mereka telah melakukan berbagai usaha. Berbagai
penelitian juga telah banyak dilakukan untuk menemukan metode belajar yang tepat untuk meningkatkan
pemahaman dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Namun, hingga saat ini fisika masih menjadi
salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa.
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Selanjutnya secara garis besar pembelajaran fisika seperti yang diungkapkan oleh Abu Hamid adalah
sebagai berikut; 1) Proses belajar fisika bersifat untuk menentukan konsep, prinsip, teori, dan hukum-hukum
alam, serta untuk dapat menimbulkan reaksi, atau jawaban yang dapat dipahami dan diterima secara objektif,
jujur dan rasional. 2) Pada hakikatnya mengajar fisika merupakan suatu usaha untuk memilih strategi
mendidik dan mengajar yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, dan upaya untuk menyediakan
kondisi kondisi dan situasi belajar fisika yang kondusif, agar murid secara fisik dan psikologis dapat
melakukan proses eksplorasi untuk menemukan konsep, prinsip, teori, dan hukum-hukum alam serta
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3) Pada hakikatnya hasil belajar fisika merupakan kesadaran
murid untuk memperoleh konsep dan jaringan konsep fisika melalui eksplorasi dan eksperimentasi, serta
kesadaran murid untuk menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam
kehidupannya sehari-hari. Dari garis besar pembelajaran fisika yang telah diungkapkan di atas, bahwa dalam
pembelajaran fisika, siswa sangat diharapkan memahami konsep-konsep fisika dengan benar. Dari fenomena
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kesulitan yang dialami oleh siswa yang
berhubungan dengan pemahaman konsep siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan
melakukan tes diagnostik miskonsepsi yang terjadi selama pembalajaran fisika berlangsung..

MISKONSEPSI PADA TOPIK HUKUM NEWTON TENTANG GERAK
Miskonsepsi
Banyak penelitian menunjukkan bahwa siswa sudah membangun pemahaman awal atau prakonsepsi
tentang berbagai fenomena alam sebelum mereka mengikuti pembelajaran formal di sekolah. Pemahaman
tersebut mereka peroleh dari berbagai kejadian di lingkungan sekitar mereka. Namun, sebagian besar
pemahaman awal mereka tidak sesuai dengan penjelasan para ilmuwan. Hal inilah yang kemudian disebut
dengan miskonsepsi (Chambers et al, 1997). Miskonsepsi yang tertanam dalam benak siswa sudah terjadi
dalam jangka waktu yang lama, sehingga bersifat resistant dan sangat sulit untuk mengubahnya meskipun
guru sudah mempresentasikan fisika dengan konsep ilmiah. Beberapa siswa bahkan masih memiliki
miskonsepsi yang sama hingga mereka di tingkat universitas. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran
fisika di kelas masih belum menitikberatkan miskonsepsi sebagai suatu target yang harus diatasi.
Miskonsepsi siswa yang terjadi secara terus menerus akan mengganggu proses pembelajaran, sehingga
tidak akan tercapai hasil belajar yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut, guru seharusnya dapat
mengidentifikasi terlebih dahulu miskonsepsi pada siswa sebelum memulai pembelajaran. Hal ini akan
memberikan informasi pada guru untuk menentukan model belajar yang tepat sehingga miskonsepsi pada
siswa dapat dirubah menjadi konsep ilmiah setelah proses pembelajaran selesai. Halim dkk (2009)
menyatakan bahwa untuk membangun sebuah model yang efektif dalam pembelajaran fisika seharusnya
dimulai dengan mengidentifikasi kesulitan dan miskonsepsi yang ditemukan pada siswa dengan mengunakan
tes diagnostik. Pada penelitian ini akan dilakukan tes diagnostik pada topik Hukum Newton. Pemilihan topik
ini dikarenakan Hukum Newton merupakan topik yang sangat mendasar dari seluruh materi pelajaran fisika.
Jika siswa dapat memahami topik tersebut dengan baik, maka akan lebih mudah bagi siswa mengikuti materi
selanjutnya. Namun, jika ditemukan miskonsepsi pada topik tersebut, maka sangat memungkinkan siswa
akan mengalami kesulitan mengikuti materi selanjutnya.
Tes diagnostik ini akan diberikan pada siswa dengan lingkungan sekolah menengah atas di Bandung. Tes
diagnostik yang diberikan yaitu berupa beberapa gambar benda/sistem dan siswa diminta untuk menyebutkan
hukum Newton yang berlaku, menggambarkan diagram gaya dari benda/sistem tersebut dan menjelaskan
syarat terjadinya peristiwa pada gambar.
Hukum Newton Tentang Gerak
Hukum Newton I menyatakan bahwa jika tidak ada gaya neto yang bekerja pada benda, kecepatan benda
tidak akan berubah, atau benda tidak akan mengalami percepatan. Hukum Newton I tidak bisa digunakan
dalam semua kerangka referensi, tetapi hanya dapat berlaku pada kerangka referensi inersia, yaitu kerangka
di mana hukum Newton berlaku. Hukum Newton II menyatakan bahwa gaya neto pada benda sebanding
dengan hasil kali massa benda dan percepatannya. Komponen percepatan pada sumbu tertentu hanya
disebabkan oleh jumlah komponen gaya pada sepanjang sumbu yang sama pula, dan tidak disebabkan oleh
komponen gaya sepanjang sumbu yang lain. Hukum Newton III menyatakan bahwa ketika dua benda
berinteraksi, gaya pada kedua benda yang berasal dari satu sama lain selalu sama magnitudonya dan
berlawanan arah. Contoh kasus pada hukum III Newton adalah ketika sebuah balok di letakkan di atas meja
seperti pada Gambar 1.
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Balok (A)
Meja (B)

Bumi (C)

Gambar 1. Balok yang diletakkan diatas meja

Pada kondisi tersebut akan terjadi gaya aksi reaksi antara balok dan bumi. Diagram gaya pada keadaan
tersebut terlihat pada Gambar 2.
𝐹⃗𝐴𝐶
𝐹⃗𝐴𝐶 =-𝐹⃗𝐶𝐴
𝐹⃗𝐶𝐴

Gambar 2. Diagram gaya aksi reaksi antara balok dan bumi

METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi
tentang pemahaman konsep siswa pada topik hukum Newton tentang gerak. Penelitian ini terdiri dari tiga
tahapan, diantaranya persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pembahasan hasil analisis data. Pada tahap
persiapan akan dilakukan analisis materi yang memungkinkan terjadinya miskonsepsi pada siswa dan
pembuatan soal tes diagnosis. Pada penelitian ini topik yang akan menjadi bahan tes diagnostik adalah
tentang hukum Newton. Pemilihan topik hukum Newton dilakukan karena topik ini sangat mendasar dan
banyak berkaitan dengan berbagai topik lainnya pada pembelajaran fisika.
Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tes diagnostik akan diberikan pada siswa di sekolah menengah
atas di Bandung. Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 7 di salah satu sekolah
menengah atas di Bandung yang terdiri atas 27 siswa. Pemilihan kelas XI dilakukan karena siswa kelas XI
sudah mempelajari topik hukum Newton sebelumnya pada kelas X, dengan demikian dapat diketahui apakah
sisiwa sudah memiliki pemahanman konsep yang baik tentang topik hukum Newton atau tidak. Selanjutnya
adalah tahap analisis data. Hasil tes diagnostik akan di analisis dan dilakukan pembahasan sehingga akan
diperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan miskonsepsi pada topik hukum Newton tentang gerak.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Analisis Data
Pada penelitian ini dilakukan tes diagnostik miskonsepsi siswa tentang hukum I dan II Newton. Tes
diagnostik terdiri dari sepuluh soal, dan pada masing-masing soal siswa diminta untuk menjawab tiga sub
soal yaitu tentang hukum Newton yang berlaku, gambar diagram bebas benda dan syarat agar peristiwa pada
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soal dapat terjadi. Soal dan jawaban yang digunakan pada tes diagnostik miskonsepsi siswa tentang hukum I
dan II Newton dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Soal dan jawaban tes diagnostik

No

Peristiwa

Hukum
Newton

Diagram Benda Bebas

Syarat

𝐹⃗𝑁
Balok yang diam di atas meja
Hukum I
dan II
Newton

1.

𝐹⃗𝑁 = −𝐹⃗𝐺

𝐹⃗𝐺

1. Pada 𝑚1

𝐹⃗𝑁1,2
1. Pada 𝑚1
Dua Buah Benda yang di Tumpuk

𝐹⃗𝑁1,2 = −𝐹⃗𝐺1

di Atas Permukaan Datar Dalam

𝐹⃗𝐺1

Keadaan Diam
2.

𝑚1

Hukum I
dan II
Newton

2. Pada 𝑚2
2. Pada 𝑚2

𝑚2

𝐹⃗𝑁2,𝐿

𝐹⃗𝑁2,𝐿
= −(𝐹⃗𝐺2 + 𝐹⃗𝑁2,1 )

𝐹⃗𝐺2
𝐹⃗𝑁2,1

1.
Seseorang yang Sedang
3

Mendorong Dinding

Hukum I
dan II
Newton

𝐹⃗2

𝐹⃗1
2.

1. Gaya oleh orang
yang mendorong
dinding (𝐹⃗1 ) ke
kanan sama dengan
besar gaya yang
dirasakan oleh
orang (𝐹⃗2 ) ke kiri
2.
⃗
𝐹𝑁 = −𝐹⃗𝐺

ISBN: 978-602-61045-3-3

30 November 2017

322

PROSIDING SKF 2017
𝐹⃗𝑁

𝐹⃗𝐺

Sebuah Balok yang Diam pada
Bidang Miring

𝐹⃗𝑁

𝑓⃗𝑔𝑒𝑠
|𝑓⃗𝑔𝑒𝑠 |
= 𝐹𝐺 sin 𝜃
= 𝜇𝑠 |𝐹⃗𝑁 |

Hukum I
dan II
Newton

4.

𝜇𝑠
𝐹⃗𝐺

𝜃

Sebuah Balok yang Bergerak
dengan Kecepatan Tetap

𝐹⃗𝑁

Sepanjang Bidang Miring

𝑓⃗𝑔𝑒𝑠
|𝑓⃗𝑔𝑒𝑠 |
= 𝐹𝐺 sin 𝜃
= 𝜇𝑘 |𝐹⃗𝑁 |

Hukum I
dan II
Newton

5.

𝜇𝑘

𝐹⃗𝐺

𝜃

Pesawat yang Terbang dengan
Kecepatan Konstan

𝐹⃗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝐹⃗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 = −𝐹⃗𝐺

6.

Hukum I
dan II
Newton

𝑓⃗𝑔𝑒𝑠 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎

𝐹⃗𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛
𝐹⃗𝐺
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𝐹⃗𝑁

Sebuah Mobil yang Dipercepat ke
Kanan

𝐹⃗𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛

Hukum II
Newton

7.

1. 𝐹⃗𝑁 = −𝐹⃗𝐺
2. Gaya resultan ke
arah kanan

𝐹⃗𝐺

1. Pada 𝑚1

⃗⃗
𝑇
Dua Buah Benda yang
Dihubungkan dengan Katrol Ideal

1. Pada 𝑚1

dalam Keadaan Diam

⃗⃗ = −𝐹⃗𝐺1
𝑇

𝐹⃗𝐺1

Hukum I
dan II
Newton

8.

2. Pada 𝑚2

⃗⃗
𝑇
2. Pada 𝑚2

𝑚

⃗⃗ = −𝐹⃗𝐺2
𝑇

𝑚
𝐹⃗𝐺2
1. Pada 𝑚1

𝐹⃗𝑁1

Dua Buah Balok yang Didorong

𝑓⃗𝑔𝑒𝑠

Dipercepat ke Arah Kanan

1. Pada 𝑚1

𝐹⃗

𝐹⃗𝑁1,2
𝑚1
9.

𝐹⃗

𝑚2

𝐹⃗𝑁 = −𝐹⃗𝐺1
𝐹⃗ > 𝑓⃗𝑔𝑒𝑠 + 𝐹⃗𝑁1,2

𝐹⃗𝐺1

Hukum I
dan II
Newton

2. Pada 𝑚2
2. Pada 𝑚2

𝐹⃗𝑁2

𝜇𝑘

𝐹⃗𝑁2,1

𝑓⃗𝑔𝑒𝑠

𝐹⃗𝑁 = −𝐹⃗𝐺2
𝐹⃗𝑁2,1 > 𝑓⃗𝑔𝑒𝑠

𝐹⃗𝐺
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Sebuah Balok yang Ditarik
Dipercepat ke Arah Kanan dengan
Sudut Tertentu terhadap
Horizontal

𝐹⃗𝑁

𝐹 cos 𝜃 > |𝑓⃗𝑔𝑒𝑠 |
> 𝜇𝑘 |𝐹⃗𝑁 |

𝜃

𝑚

𝐹⃗𝑁 = − 𝐹⃗𝐺

𝑓⃗𝑔𝑒𝑠

Hukum I
dan II
Newton
𝐹⃗

10.

𝐹⃗

𝐹⃗𝐺

𝜇𝑘

Analisis data dilakukan dengan melakukan perhitungan jawaban siswa yang terdiri dari jawaban lengkap,
tidak lengkap, salah dan tidak ada jawaban. Hasil dari jawaban siswa dibuat ke dalam excel yang kemudian di
presentasikan kedalam grafik seperti gambar 1.

Persentase Jawaban Soal Tes Diagostik Miskonsepsi Tentang Hukum I dan II
Newton
120
Angka 1-10 diatas bar

Persentase (%)

100

merupakan nomor soal
sedangkan huruf a,b,c
merupakan sub soal

1.a
2.a
4.a

80

8.a
1.c

60

8.b

7.a
9.a

1.b

10.a
8.c

40
3.a

20

6.a
10.b

2.b 2.c

0

5.a
3.b 3.c

4.b 4.c

5.b 5.c

6.b 6.c

7.b 7.c

9.b 9.c

10.c

Soal Tes Diagnostik

Gambar 3. Persentase Jawaban Soal Tes Diagostik Miskonsepsi Tentang Hukum I dan II Newton

Pembahasan
Berdasarkan tes diagnostik, diketahui bahwa seluruh siswa tidak menuliskan tanda vektor pada setiap
simbol besaran vektor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak terbiasa menuliskan simbol besaran
vektor, sedangkan hal ini merupakan materi dasar yang nantinya sangat membantu siswa menggambarkan
diagram benda bebas. Dari hasil jawaban siswa dalam menggambarkan diagram benda bebas, terlihat bahwa
sebagian besar siswa tidak menghiraukan ukuran anak panah. Contohnya, sebagian besar siswa tidak
menggambarkan panjang anak panah untuk mempresentasikan gaya normal yang sama dengan gaya berat
pada soal tes diagnostik nomor satu. Hal ini memberikan informasi bahwa sebagian besar siswa belum dapat
memahami konsep besaran vektor yang direpresentasikan sebagai anak panah, yaitu tanda panah untuk
mengungkapkan arah dan panjang panah mengungkapkan nilai dari besaran vektor tersebut. Sehingga pada
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benda dalam keadaan setimbang panjang vektor harus sama, jika panjangnya berbeda akan menghasilkan
resultan vektor.
Sebagian besar siswa juga hanya mampu menuliskan hukum Newton yang berlaku pada suatu peristiwa,
khususnya untuk soal tes diagnostik nomor satu, seluruh siswa memberikan jawaban benar. Namun sebagian
besar siswa tidak dapat menggambarkan diagram benda bebas dengan tepat dan menjelaskan syarat terjadinya
peristiwa pada sebagian besar soal tes diagnostik yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa hanya
menghafal bahwa untuk benda diam berlaku hukum Newton I. Namun, untuk peristiwa benda yang bergerak
dengan kecepatan tetap, pada soal tes diagnostik nomor 5 dan 6, sebagian besar siswa menganggap bahwa
pada kondisi tersebut berlaku hukum Newton II dan gaya yang searah dengan arah gerak benda harus lebih
besar. Seharusnya untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, berlaku hukum Newton I dan benda
dalam keadaan setimbang, sehingga resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol.
Pemahaman siswa dalam menganalisis suatu peristiwa dapat dikatakan benar jika siswa berhasil secara
berurutan menyebutkan hukum Newton yang berlaku pada suatu peristiwa, menggambarkan diagram benda
bebas, dan menuliskan syarat terjadinya suatu peristiwa. Namun untuk soal nomor delapan, diketahui dari
hasil jawaban siswa, terdapat 21 orang yang menyebutkan hukum Newton yang berlaku dan 22 orang yang
menggambarkan diagram benda bebas dengan lengkap. Pada kasus ini, ada siswa yang menganggap bahwa
pada peristiwa di soal nomor delapan, berlaku hukum Newton III dengan syarat adanya aksi reaksi antara
gaya berat dan gaya tegangan tali, namun siswa tersebut dapat menggambarkan diagram benda bebas dengan
benar. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan membedakan antara hukum Newton I dan III.
Keadaan ini juga dikatahui dari jawaban siswa tentang seseorang yang mendorong dinding. Siswa
menganggap bahwa jika seseorang mendorong dinding, akan berlaku hukum III Newton, dengan syarat
dinding memberikan gaya reaksi pada orang tersebut dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dorong
dan kondisi tersebut terjadi pada satu titik benda yang sama, yaitu pada tangan orang tersebut. Namun,
hukum III Newton merupakan gaya aksi reaksi yang terjadi pada dua buah benda akibat interaksi antara
kedua benda tersebut dengan arah yang berlawanan. Selain itu, seluruh siswa juga menganggap adanya
gesekan antara roda mobil dan jalan meskipun pada soal tes yang diberikan, mobil bergerak tanpa slip. Gaya
gesekan antara ban mobil dengan jalan hanya terjadi jika terdapat slip antara ban dengan jalan. Contohnya,
ketika mobil sedang direm, sebagian ban mobil akan selalu bersentuhan dengan jalan, selama kondisi
tersebut, bagian ban mobil yang selalu bersentuhan dengan jalan akan mengalami gesekan.
Pada kondisi benda bertumpuk, siswa belum dapat melakukan pemilihan sistem yang akan ditinjau
dengan tepat. Selain itu, pada benda yang saling bersentuhan, siswa menganggap bahwa gaya normal hanya
berlaku pada bidang permukaan meja, namun belum memahami bahwa ketika suatu benda bersentuhan
dengan benda lain, akan ada gaya normal antara kedua benda tersebut. Contohnya, pada soal nomor 2 siswa
hanya menggambarkan gaya normal antara balok m1 dengan lantai, namun tidak menggambarkan gaya
normal yang dihasilkan akibat sentuhan dari balok m1 dan m2.

KESIMPULAN
Tes diagnostik telah digunakan untuk mengetahui miskonsepsi siswa di kelas XI pada salah satu sekolah
menengah atas si Bandung pada topik hukum Newton tentang gerak. Hasil tes diagnostik menunjukkan
bahwa sebagian besar siswa tidak terbiasa menuliskan simbol besaran vektor, siswa belum dapat memahami
konsep besaran vektor yang direpresentasikan sebagai anak panah, yaitu tanda panah untuk mengungkapkan
arah dan panjang panah mengungkapkan nilai dari besaran vektor tersebut. siswa masih kesulitan
membedakan antara hukum I, II dan III Newton. Siswa juga belum dapat melakukan pemilihan sistem yang
akan ditinjau dengan tepat.
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