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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji strategi pembelajaran Relating-Experiencing-Applying-Cooperating-Transferring (REACT) dengan pendekatan inkuiri dalam konsep pembelajaran cahaya untuk
menggambarkan efektivitas dalam mengurangi miskonsepsi fisika siswa. Penelitian dilakukan menggunakan metode quasi-eksperimental dengan desain the randomized pretest-posttest control group design
yang dilakukan di salah satu SMA di Tangerang Banten. Populasinya adalah seluruh siswa kelas X
MIA dengan sampel sebanyak dua kelas. Review difokuskan pada miskonsepsi dan proses pembelajaran
REACT dengan pendekatan inkuiri. Pengumpulan data dilakukan dengan pretest dan posttest, serta
lembar observasi kegiatan guru dan siswa yang digunakan untuk melihat ketercapaian strategi pembelajaran REACT dengan pendekatan inkuiri. Analisis data dilakukan dengan statistik uji-t pada gain yang
dinormalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran REACT dengan
pendekatan inkuiri pada konsep cahaya secara signifikan dapat mengurangi miskonsepsi siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari nilai gain yang dinormalisasi, dimana miskonsepsi kelas eksperimen −0, 05, sedangkan kelas kontrol 0,15. Tanda negatif pada gain yang
dinormalisasi menunjukkan penurunan tingkat miskonsepsi siswa, sedangkan tanda positif menunjukkan
peningkatan tingkat miskonsepsi siswa.
Kata kunci: strategi pembelajaran REACT, pendekatan inkuiri, miskonsepsi.

Pendahuluan

tutup kemungkinan siswa mengalami salah pemahaman (miskonsepsi) yang bersumber dari pikiran
siswa sendiri atas pemahamannya yang masih terbatas pada alam sekitarnya atau sumber-sumber
lain yang dianggapnya lebih tahu akan tetapi tidak
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Fowler memandang miskonsepsi sebagai suatu
pengertian yang tidak akurat terhadap konsep,
penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contohcontoh yang salah, kekacauan konsep-konsep yang
berbeda, dan hubungan konsep-konsep yang tidak
benar. Bentuk miskonsepsi dapat berupa kesalahan konsep, hubungan yang tidak benar antar konsep, dan gagasan intuitif [1]. Lebih lanjut Fowler
berpendapat bahwa miskonsepsi dalam fisika menunjuk pada suatu pengertian yang tidak akurat/tepat akan konsep, penggunaan konsep yang
keliru, pengklasifikasian contoh-contoh yang ke-

Ilmu fisika dikembangkan berdasarkan hasil
pengamatan fenomena-fenomena fisis di alam yang
berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pada prinsipnya belajar fisika adalah belajar
tentang alam. Proses belajar dari alam dapat diperoleh seseorang sejak orang tersebut berinteraksi
dengan alam melalui pengalaman. Banyak hal yang
dapat diperoleh melalui pengalaman dan menjadi
sebuah pengetahuan awal ketika seseorang tersebut memasuki pendidikan formal, namun pengetahuan awal yang dimiliki seorang anak tersebut
dapat benar atau salah. Hal ini disebabkan karena
pengetahuan awal tersebut diperoleh dari pengalaman yang berbeda-beda dan sumber informasi yang
tidak akurat. Jadi, sebelum siswa mempelajari
suatu konsep, siswa sudah memiliki konsepsi terhadap konsep yang akan dipelajari. Tidak ter6
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liru, dan hubungan hierarkis antar konsep-konsep
yang tidak benar. Secara rinci, miskonsepsi merupakan pengertian yang tidak akurat tentang konsep,
penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contohcontoh yang salah tentang penerapan konsep, pemaknaan konsep yang berbeda, dan hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar.
Berkaitan dengan strategi pembelajaran untuk meminimalkan miskonsepsi siswa, Aufschnaiter
dan Rogge berpendapat bahwa pembelajaran yang
berfokus pada konsepsi yang hilang akan jauh
lebih menjanjikan dari pada pembelajaran yang
hanya berfokus pada miskonsepsi [2]. Oleh karena
itu guru sebagai fasilitator pembelajaran seharusnya memiliki kemampuan untuk mengenali dan
menggali pengetahuan awal siswa, terutama pengetahuan awal yang salah agar tidak terjadi miskonsepsi yang berkepanjangan. Selain itu, guru juga
hendaknya memiliki kemampuan untuk mengatasi
miskonsepsi yang terjadi pada siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran yang baik. Salah
satu strategi pembelajaran yang baik sebagai solusi untuk mengurangi miskonsepsi fisika siswa
yaitu strategi pembelajaran Relating-ExperiencingApplying-Cooperating-Transferring (REACT) dengan pendekatan inkuiri.

Prasetyo berpendapat bahwa miskonsepsi dalam
fisika terjadi jika tidak ada kecocokan antara teori,
model atau konsep yang benar menurut pakar
bidang fisika dengan teori, model atau konsep yang
secara spontan telah ada di benak seseorang [6].
Sehingga dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi
dalam fisika terjadi jika tidak ada kesesuaian antara konsepsi seseorang dengan pengertian ilmiah
atau pengertian yang diterima oleh para ilmuwan
fisika.
B. Hakikat Strategi Pembelajaran REACT dengan
Pendekatan Inkuiri
Strategi pembelajaran REACT memilki lima
prinsip dasar yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating dan Transfering. Crawford
mengemukakan bahwa akronim REACT merupakan lima aspek yang menjadi satu kesatuan
dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu: Relating (menghubungkan dengan konteks kehidupan
sehari-hari), Experiencing (melakukan pencarian
dan penyelidikan yang dilakukan siswa secara aktif
untuk menemukan makna konsep yang dipelajari,
Applying (penerapan konsep fisika dan penyelesaian
masalah), Cooperating (memberikan kesempatan
kepada siswa belajar melalui kerjasama), Transferring (memberikan kesempatan kepada siswa
melakukan transfer pengetahuan dalam penyelesaian masalah dan pada bidang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari) [7].
Strategi pembelajaran REACT merupakan
pengembangan dari pendekatan pembelajaran kontekstual yang memiliki kaitan erat dengan pendekatan pembelajaran inkuiri, karena salah satu inti
dari kontekstual adalah inkuiri. Oleh sebab itu,
pembelajaran REACT dapat diintegrasikan dengan
pendekatan inkuiri. Pendekatan inkuiri adalah suatu pembelajaran dimana guru dan siswa mempelajari peristiwa-peristiwa ilmiah dengan pendekatan
yang dipakai oleh ilmuwan [8]. Menurut Wenning
pendekatan inkuiri memiliki lima level yaitu pembelajaran penemuan (discovery learning), demonstrasi interaktif (interactive demonstration), pembelajaran inkuiri (inquiry lesson), laboratorium
inkuiri (inquiry laboratory), dan inkuiri hipotetik
(hypothetical inquiry) [9].
Level inkuiri pada
penelitian ini yaitu level pembelajaran inkuiri (inquiry lesson) yaitu pembelajaran yang menekankan
pada eksperimen ilmiah.
Proses-proses inkuiri
adalah menemukan masalah, menyusun hipotesis,
merencanakan eksperimen, melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data,
dan menarik kesimpulan tentang hasil pemecahan masalah serta mengembangkan beberapa sikap
yaitu sikap objektif, ingin tahu, terbuka dan

Kajian Teori
A. Hakikat Miskonsepsi Fisika Siswa
Istilah miskonsepsi terdiri dari dua kata, yaitu
”mis” yang berarti salah, dan ”konsepsi” yang berarti tafsiran seseorang terhadap suatu konsep [3].
Secara singkat miskonsepsi dapat diartikan sebagai
suatu konsepsi yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah. Banyak konsepsi dan miskonsepsi anak
yang terbentuk ketika anak berinteraksi dengan
alam [4]. Hal ini didukung oleh teori konstruktivisme dimana pengetahuan siswa dikonstruksi
atau dibangun oleh siswa sendiri dari interaksi
mereka dengan benda, kejadian dan lingkungan [5].
Pada saat siswa berinteraksi dengan lingkungan belajarnya berarti siswa mengkonstruksi pengetahuan
berdasarkan pengalamannya. Ketika proses konstruksi pengetahuan terjadi pada siswa, sangat besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses
mengkonstruksi karena secara alami siswa belum
terbiasa mengkonstruksi pengetahuan sendiri secara tepat, apalagi jika tidak didampingi sumber
informasi yang jelas dan akurat. Dengan kata
lain, pengalaman sangat berpengaruh dalam terbentuknya miskonsepsi yang terjadi pada siswa
ketika siswa mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari.
7
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bertanggung jawab [10].
siswa untuk masing-masing materi ini dapat dilihat
Pembelajaran REACT dengan pendekatan pada diagram pada Gambar 2.
inkuiri merupakan serangkaian proses pembelajaran yang memadupadankan tahapan pembelajaran REACT dengan tahapan pembelajaran
inkuiri dimana tahapan REACT masing-masing
terintegritasi pada tahapan inkuiri. Pada proses
pembelajaran tahap Relating diintegrasikan dengan tahap merumuskan masalah dan mengajukan
hipotesis, tahap Experiencing dan Applying pada
saat mengumpulkan data dan menguji hipotesis,
sementara tahap Cooperating sampai pada Transfering diintegrasikan dengan proses menganalisis
sampai memperoleh kesimpulan.

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode eksperimen semu (quasi experimental) dengan desain the randomized pretest-posttest
control group design. Kelompok pertama dikenai
perlakuan berupa strategi pembelajaran RelatingExperiencing-Applying-Cooperating-Transferring
(REACT) dengan pendekatan inkuiri yaitu kelompok eksperimen, kelompok kedua dikenai perlakuan
yang berbeda adalah kelompok kontrol yaitu sebagai pembanding, menggunakan pembelajaran konvensional.

Gambar 1 Diagram persentase perbandingan rata-rata
skor pretest, posttest, dan gain data miskonsepsi siswa
kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Hasil dan Pembahasan
A. Peningkatan Hasil Belajar Aspek Kognitif
Penurunan miskonsepsi dapat diperoleh dari
data gain dan gain yang dinormalisasi (N-gain)
pada kelompok eksperimen dan kontrol. Grafik skor
pretest, posttest dan gain kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1 menunjukkan bahwa persentase perbandingan skor rata-rata pretest kelas eksperimen
14% dari skor ideal 28 dan kelas kontrol 14% dari
skor ideal 28, sedangkan persentase perbandingan
skor rata-rata posttest pada kedua kelas yaitu kelas
eksperimen sebesar 83% dari skor ideal 28, sementara kelas kontrol sebesar 29% dari skor ideal 28.
Skor rata-rata pretest kelas eksperimen 3,93 dan kelas kontrol 3,93, sedangkan skor rata-rata posttest
pada kelas eksperimen sebesar 23,3, sementara kelas kontrol sebesar 8,13.
Materi cahaya yang dikaji terdiri dari perambatan cahaya, pemantulan cahaya, pemantulan cahaya oleh cermin datar, pemantulan cahaya oleh
cermin cekung, pemantulan cahaya oleh cermin
cembung, pembiasan cahaya, pembiasan cahaya
oleh lensa cembung, dan pembiasan cahaya oleh
lensa cekung. Gain yang dinormalisasi miskonsepsi

Gambar 2 Diagram gain yang dinormalisasi
miskonsepsi kelas kontrol dan eksperimen setiap sub
konsep cahaya.
SK-I
SK-II
SK-III
SK-IV

Sub Konsep Perambatan Cahaya dan Pemantulan Cahaya
Sub Konsep Pemantulan Cahaya oleh Cermin Datar
Sub Konsep Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung dan Cermin Cembung
Sub Konsep Pembiasan Cahaya, Pembiasan
pada Lensa Cembung dan Lensa Cekung

Penurunan miskonsepsi kelas eksperimen diperoleh skor gain yang dinormalisasi terendah pada
sub konsep pemantulan cahaya, pemantulan cahaya pada cermin cekung dan pada cermin sebesar
−0, 008 dan tertinggi pada sub konsep pemantulan
cahaya oleh cermin datar sebesar −0, 15. Pening8
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katan miskonsepsi (gain yang dinormalisasi) kelas kontrol, diperoleh skor gain yang dinormalisasi
terendah pada sub konsep pembiasan cahaya, pembiasan pada lensa cekung dan lensa cembung sebesar 0,08 dan tertinggi pada sub konsep pemantulan
cahaya, pemantulan cahaya oleh cermin datar 0,19.
Rata-rata gain yang dinormalisasi dari keempat sub
konsep untuk kelas eksperimen adalah −0, 07 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 0,14.
Penggalian miskonsepsi siswa dilakukan dengan menggunakan tes pemahaman konsep disertai
dengan angka CRI (Certainty of Response Index).
Dengan menggunakan tes tersebut maka diperoleh
data paham konsep, miskonsepsi dan tidak paham konsep. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis data miskonsepsi, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat miskonsepsi
cahaya antara siswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol sebelum penerapan strategi pembelajaran Relating-Experiencing-Applying-CooperatingTransferring (REACT) dengan pendekatan inkuiri.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua
kelas memiliki kemampuan awal yang sama.
Selanjutnya berdasarkan skor dan hasil analisis
data posttest terhadap miskonsepsi cahaya, siswa
yang mendapatkan pembelajaran dengan strategi
pembelajaran REACT dengan pendekatan inkuiri
menunjukkan bahwa secara keseluruhan miskonsepsi siswa kelas eksperimen mengalami penurunan,
sedangkan siswa pada kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran model konvensional mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya perbedaan perolehan rata-rata posttest dan
gain yang dinormalisasi dari kedua kelas tersebut.
Menurunnya skor miskonsepsi posttest dan gain
yang bernilai negatif kelas eksperimen menandakan
adanya penurunan miskonsepsi siswa.
Hal ini dikarenakan penerapan strategi pembelajaran REACT dengan pendekatan inkuiri pada
kelas eksperimen memberi peluang bagi siswa untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari.
Sehingga dengan
mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks
kehidupan sehari-hari pada awal pembelajaran,
mereka akan lebih sadar mengenai konsepsi yang
dimilikinya untuk selanjutnya masing-masing konsepsi siswa dikembangkan ke arah konsep yang
sebenarnya. Kenyataan ini sesuai dengan pendapat Johnson bahwa pembelajaran kontekstual
adalah suatu sistem pembelajaran yang cocok dengan otak dan menghasilkan makna dengan cara
menghubungkan muatan akademis ke dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa [11].
Selain itu, proses pembelajaran REACT melalui

pendekatan inkuiri menekankan pada kegiatan
penyelidikan yang mengarah pada proses penemuan. Dahar menyatakan bahwa penemuan merupakan suatu proses mental, dimana siswa terlibat langsung dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan suatu konsep atau prinsip [12]. Hal ini sejalan dengan pendapat Sund,
dalam Dahniar bahwa dengan pengamatan langsung lebih meningkatkan kemampuan penguasaan
konsep siswa, karena siswa memahami konsep,
menggunakan daya ingat, merumuskan hipotesis,
berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, serta
mengembangkan konsep [13]. Dengan menerapkan strategi pembelajaran REACT melalui pendekatan inkuiri siswa terbiasa melakukan eksperimen dan menemukan sendiri konsep yang dipelajari, sehingga dapat meningkatkan penalaran dan
kemampuan berfikir yang berpengaruh pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa.
Dengan demikian, miskonsepsi siswa dapat dikurangi atau diubah menjadi konsepsi yang benar.
Miskonsepsi pada setiap sub konsep cahaya dari
hasil analisis gain yang dinormalisasi pada siswa
kelas eksperimen penurunan miskonsepsi terendah
terjadi pada sub konsep pemantulan cahaya, pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin
cembung, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan siswa menggunakan alat-alat praktikum
pemantulan cahaya oleh cermin cekung dan cermin cembung akibat kurang memperhatikan penjelasan guru mengenai alat-alat yang akan digunakan
dalam penyelidikan, sehingga siswa tidak maksimal dalam melakukan penyelidikan, diskusi dan
pada akhirnya kesulitan dalam memahami konsep.
Sedangkan untuk kelas kontrol penurunan miskonsepsi terendah terjadi pada sub konsep pembiasan
cahaya, pembiasan cahaya pada lenca cekung dan
pada lensa cembung. Hal ini dikarenakan pada kelas kontrol pembelajaran bersifat abstrak dan siswa
lebih cenderung menghafalkan jalannya sinar-sinar
istimewa pada lensa, sehingga pemahaman mengenai sinar-sinar istimewa pada lensa kurang.
Penurunan miskonsepsi tertinggi kelas eksperimen maupun kelas kontrol dari kedelapan sub konsep cahaya adalah pada sub konsep pemantulan
cahaya oleh cermin datar. Hal ini dikarenakan
pada kelas eksperimen pelaksanaan kegiatan praktikum untuk memahami sub konsep ini mudah dan
sederhana, sehingga sub konsep ini mudah dipahami oleh siswa. Siswa tidak mengalami kesulitan
dalam melakukan kegiatan praktikum, sehingga
siswa melakukan praktikum serta diskusi dengan
maksimal dan pada akhirnya siswa mudah dalam
memahami konsep. Selain itu, karakteristik ma9
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teri ajar pada konsep ini mudah dan sederhana
serta berhubungan dengan fenomena alam dalam
kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa cenderung dapat menjawab dengan benar. Sedangkan
untuk kelas kontrol disebabkan tingkat kesukaran
materi tidak terlalu sulit sehingga siswa cenderung
dapat menjawab dengan benar atau sedikit mengalami miskonsepsi.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data,
maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan
strategi pembelajaran REACT dengan pendekatan
inkuiri pada materi cahaya secara signifikan dapat mengurangi miskonsepsi siswa dibandingkan dengan penggunaan pembelajaran konvensional.
Penurunan rata-rata miskonsepsi pada strategi
pembelajaran REACT dengan pendekatan inkuiri
terlihat dari nilai rata-rata gain yang dinormalisasi sebesar 5% dan bernilai negatif dengan kriteria rendah. Sementara itu, peningkatan rata-rata
miskonsepsi pada model pembelajaran konvensional
terlihat dari nilai rata-rata gain yang dinormalisasi
sebesar 15% dengan kriteria rendah.
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